
 

ειίδα 1 απφ 76 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - ΑΓΑ: 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ - ΑΓΑΜ: 

 
ΠΡΟ:  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ  
ΚΟΗΝ.:  Φ.831/ΑΓ.1030 
  .387 
  Μαξηηζά, 19 επ 19 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 8/2019 ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ 

 
 1. Σν ΚΔΓΑ Ρφδνπ πξνζθαιεί ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
θαηαζέζνπλ έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ, φζνλ 
αθνξά ηελ πξνκήζεηα νθηψ (8) Πιήξε εη ηνιψλ Καηάζβεζεο Αζηηθψλ 
Ππξθαγηψλ πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ Ππξνζβεζηψλ ηειερψλ Π.Α. Μνλάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ σο θάησζη: 
 

Α/Α CPV ΣΙΣΛΟ ΜΜ 
ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ΜΜ 
(ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ) (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ) (€) 

1 35811100-3 

ηνιή Καηάζβεζεο 
Αζηηθψλ Ππξθαγηψλ [εη 

Υηηψλην & Παληειφλη 
(πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8 202,63 1.621,04 

2 35811100-3 
Δμσηεξηθφο Δπελδπηήο 

Ππξθαγηάο [εη Υηηψλην & 
Παληειφλη (πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8 629,04 5.032,32 

3 35110000-8 
Ππξνζβεζηηθφ Κξάλνο 

Αζθαιείαο 
ΣΜΥ 8 403,23 3.225,84 

4 35811100-3 
Δζσηεξηθφ Αληηππξηθφ 

θνπθάθη Κξάλνπο 
ΣΜΥ 8 48,39 387,12 

5 18832000-0 
Τςειά Τπνδήκαηα 

(Μπφηεο) Ππξνζβέζηε  
ΕΔΤΓ. 8 201,62 1.612,96 

6 35110000-8 Γάληηα Ππξνζβέζηε ΕΔΤΓ. 8 48,39 387,12 

Πξνϋπνινγηζζείζα αμία κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (€) 12.266,40 

ΦΠΑ 24% (€)  2.943,93 

Πξνϋπνινγηζζείζα αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (€) 15.210,33 

 
,ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο δψδεθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 
εμήληα έμη επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (12.266,40€) άλεπ ΦΠΑ, ήηνη δέθα πέληε 
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ θαη ηξηάληα ηξηψλ ιεπηψλ (15.210,33€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ πνζνζηνχ 
6,27868%.  
 
 2. Οη φξνη ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ σο θάησζη: 
 
  α. Αληηθείκελν ζπκθσλεηηθνχ: Πιήξε εη ηνιψλ Καηάζβεζεο 
Αζηηθψλ Ππξθαγηψλ (CPV: Χο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα επηκέξνπο εηδψλ παξ. 1 
αλσηέξσ ), ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
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   β. Πξνυπνινγηζζείζα αμία (ρσξίο ΦΠΑ): δψδεθα ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ εμήληα έμη επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (12.266,40€) άλεπ ΦΠΑ, ήηνη δέθα 
πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ θαη ηξηάληα ηξηψλ ιεπηψλ (15.210,33€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ πνζνζηνχ 
6,27868%, ε νπνία αλαιχεηαη ζε πίλαθα παξ. 1 αλσηέξσ. 
 
   γ. Σερληθή Πεξηγξαθή Τιηθψλ: Ζ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ 
ζα γίλεη βάζεη ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο  (Σ.Π.) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζαο. Σα κεγέζε θαη νη αληίζηνηρεο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ αλαγξάθνληαη ζηελ πξνζζήθε «7» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζεο. 
 
  δ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο αλά 
είδνο (ρσξίο λα ππεξβαίλεηαη ε πξνυπνινγηζζείζα αμία αλά είδνο). Χο εθ ηνχηνπ, 
ινηπφλ, δχλαηαη ε θαηαθχξσζε λα γίλεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπο ελφο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθνξέο, πνπ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά θαηεγνξία 
εηδψλ, φπσο θαζνξίζζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζπκθσλεηηθνχ, ζεσξνχληαη σο απαξάδεθηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 παξάγξαθνο 
4β ηνπ Ν.4412/16. 

 
   ε. Πεξηερφκελν Πξνζθνξάο:  
 
   (1) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
   (2)  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη νη πξνζθέξνληεο έρνπλ κεξηκλήζεη λα απνθηήζνπλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 
ππνβάινπλ εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 

                            (3)  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζην ζχλνιφ ηνπο, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
                                
Η πξνζθόκηζε όισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ππνρξεσηηθή 
επί πνηλήο απνθιεηζκνύ. Γελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε επηπξόζζεησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
«Α» ηεο παξνύζεο (Σερληθήο Πεξηγξαθήο ππό πξνκήζεηα εηδώλ). 
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Δπηπξόζζεηα αλαθέξεηαη όηη γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί 
κόλν καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδώλ. 
 
  ζη. Κξαηήζεηο: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά είδνο πξνκήζεηαο 
πεξηιακβάλνπλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνζνζηνχ 6,27868%.  
 
   δ. Φφξνο Δηζνδήκαηνο: Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε θαζαξή αμίαο.  
 
   ε. Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδνζνχλ ζην ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ) ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηόλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη όρη ζε ρξόλν 
κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ελ ιόγσ 
εκεξνκελία. Ο πξναλαθεξζείο ρξόλνο παξάδνζεο θαηηζρύεη θάζε άιιεο 
αλαθνξάο πεξί ρξόλνπ παξάδνζεο ζην ζώκα ηεο Π.Δ.Δ 8/19 ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 
ε πεξίπησζε, κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, 
πέξαλ ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, ε Μνλάδα δχλαηαη λα αθπξψζεη 
κνλνκεξψο ην ζπκθσλεηηθφ, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν. 
 
   ζ. Γηαδηθαζία παξάδνζεο - παξαιαβήο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε  
ζα παξαιεθζνχλ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Γεπηέξα - 
Παξαζθεπή: 08:00 - 14:30), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο γηα ηελ εκέξα θαη 
ψξα παξάδνζεο κε ην/νπο ζπκβαιιφκελν/νπο. Σα είδε ζα ειεγρζνχλ πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά (καθξνζθνπηθά) γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ  Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο. 
 
  η. Γηαδηθαζία εμφθιεζεο: 
 
   (1) Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο αγαζώλ ζα 
δηελεξγεζεί κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα (Σ.Υ.Δ.) ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, ηνλ νπνίν ζα δειψζεη ζηελ θαηαηεζείζα πξνζθνξά, απφ ην 
Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Αζελψλ (ΓΣ/ΑΘ), εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
 

   (2) Καηά ηελ εμφθιεζε απαηηείηαη ε θαηάζεζε θνξνινγηθήο 
θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ 
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 

 
  ηα. Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο 
(ΚΔΓΑ/Ρ Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ) κέρξη ηελ Γεπηέξα 30 επηεκβξίνπ 2019 θαη ψξα 
14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε 
θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 
απνζηαινχλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη πξνκεζεπηέο δχλαηαη λα θαηαζέζνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηεο, ήηνη ηελ Σξίηε 01 Οθησβξίνπ 
2019 θαη ψξα 10:00. 
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  ηβ. Απνζθξάγηζε / Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Ζ απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε 01 Οθησβξίνπ 2019 θαη 
ώξα 10:00, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο. ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη 
πξνζθέξνληεο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο ηνπ Γξαθείνπ Αζθαιείαο ηεο 
Μνλάδαο (ηει: 2241047033 εζση.:5008 - fax: 2241047188).  

 
                      ηγ.  Μεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή 
ειέγρεη ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά. 
 

              ηδ.    Ζ αλαζέηνπζα αξρή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (δειαδή ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16), 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. 
 
                       ηε. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηα νπνία ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, σο ε 
αλσηέξσ παξάγξαθνο 2(ηδ), είλαη ηα θάησζη: 
 

              (1)  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ φηη, δελ 
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ) ή ησλ ππφρξεσλ θαηά πεξίπησζε πξνζψπσλ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
λνκηθφ πξφζσπν) ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, παξ.1 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ε ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ζα πινπνηείηαη εθ κέξνπο ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

                   (2) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηεο εηαηξείαο, ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επίζεο ην 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 
                              (3) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 73, 
παξ. α’ & β’ ηνπ Ν.4412/16) (γηα ηηο εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 
κε αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. Οη αλσηέξσ 
ελεκεξφηεηεο πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 
 
  ηζη. Υξεκαηνδφηεζε: ΑΛΔ 2410902001, ΔΦ: 1011204-01, ΑΑΤ 
7403/19-09-2019 (ΑΓΑ:6Φ7Γ6-Η9Δ). Με ην ΑΓ.Φ.835/3765/.807/29 Απγ 
19/ΓΑΤ/Γ2/2 έγγξαθν κε ην νπνίν κεηαβηβάζηεθε ζην ΚΔΓΑ/Ρ ε δηνίθεζε ηεο 
απαηηνχκελεο πίζησζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνκήζεηαο ζέκαηνο. Ζ ελ ιφγσ 
πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 
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                       (1)  Σν ππ΄ αξηζ. 19REQ005580010/19-09-2019 Πξσηνγελέο 
Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα ζέκαηνο. 

                       (2)    Σν ππ΄ αξίζκ. 19REQ005583285/19-09-2019 Δγθεθξηκέλν 
Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα ζέκαηνο. 

 
   ηδ. Πιεξνθνξίεο: Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη σο εμήο: 
 

(1) Οηθνλνκηθά – δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ζην ηει.: 
2241047033 εζση.:5040, γνο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο. 

 
(2) Σερληθά ζέκαηα ζην ηει.: 2241047033 εζση.:5999, 

κίαο (ΟΠΤΡ) Μαηζνχθαο Γεψξγηνο. 
 
 3. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο (Ν.4270/14 θαη Ν.4412/16). 
 
 
                  
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
κίαο (ΟΑΑΓ) Πνηκελίδεο Υαξ.  
Πξντζηάκελνο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο 
ΚΔΓΑ/Ρ 
 

κρνο ( Η ) Υξπζ. Βαιαξνχηζνο 
Γ  η  ν  η  θ  ε  η  ή  ο 

  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ (ΠΛΖΡΖ ΔΣ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΣΟΛΧΝ ΚΑΣΑΒΔΖ ΑΣΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ) 
«Β» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
«Δ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα    
ΚΔΓΑ/Ρ/ΣΜ.ΟΗΚ. 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΚΔΓΑ/Ρ/ΔΤ (εθηφο παξαξηεκάησλ) 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,19 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»   
ΣΖΝ ΓΓΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387  

 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΟΚΣΧ (8) ΠΛΗΡΗ ΔΣ ΣΟΛΧΝ ΚΑΣΑΒΔΗ 
ΑΣΙΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΙΧΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

ΣΔΛΔΥΧΝ Π.Α. ΜΟΝΑΓΑ ΚΔΓΑ/Ρ 

 

 Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα γίλεη βάζεη ησλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ Πξνζζεθψλ «1» έσο «6» θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Πίλαθεο Μεγεζψλ ηεο Πξνζζήθεο «7» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 

 
 γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
ΠΡΟΘΗΚΔ 

«1» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΛΖ ΚΑΣΑΒΔΖ ΑΣΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ 
ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ ΣΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ [ΥΗΣΧΝΗΟ – ΠΑΝΣΔΛΟΝI 
(ΠΔΡΗΚΔΛΗΓΑ)] 
«2» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 
[ΥΗΣΧΝΗΟ – ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ (ΠΔΡΗΚΔΛΗΓΑ)] 
«3» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΚΡΑΝΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΜΟΝΗΜΧΝ (ΔΗΓΗΚΑ ΔΚ ΤΝΘ. ΗΝΧΝ) 
«4» ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΦΖΛΧΝ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ  (ΜΠΟΣΔ) 
ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 
«5» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΓΑΝΣΗΑ 
ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ  
«6» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΑΝΣΗΠΤΡΗΚΟ ΚΟΤΦΑΚΗ 
ΚΡΑΝΟΤ 
«7» ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΓΔΘΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΣΟΛΖ ΚΑΣΑΒΔΖ ΑΣΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ  

ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ ΣΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
[ΥΗΣΧΝΗΟ – ΠΑΝΣΔΛΟΝI (ΠΔΡΗΚΔΛΗΓΑ)] 

1. ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΚΟΠΟ 

1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (εθεμήο Τπεξεζία) γηα ηελ 
πξνκήζεηα ζηνιήο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ αηνκηθνχ ηκαηηζκνχ 
πνπ ρνξεγείηαη ζην πξνζσπηθφ Ππξαζθάιεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 
Ζ ππφςε ζηνιή ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Ππξνζβέζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ (αζηηθέο, ππαίζξηεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο) θαη δηαζσζηηθψλ ηνπο 
θαζεθφλησλ. 

1.2. Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή βαζίδεηαη ζηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
ηνιψλ χκκεηθησλ Μνλίκσλ/Πεληαεηψλ Ππξνζβεζηψλ (Τπ’ αξηζκ. 9 ηνιή 
Τπεξεζίαο Μαρίκσλ Μνλάδσλ)» ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, 
έθδνζεο 2015.   
 

2. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

2.1. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ 
ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 
ν θσδηθφο ηεο ζηνιήο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηά 
CPV, είλαη: 35811100-3(ηνιέο Ππξνζβεζηψλ). 

2.2. Οη ζηνιέο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλήθνπλ ζηελ 
θιάζε (Group Class) 8415 ―Clothing Special Purpose‖ (Δλδχκαηα εηδηθήο 
ρξήζεο), θαηά NATO ACodP-2/3. 

 

3. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

3.1. Οη ζηνιέο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη 
πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ ISO 11612:2008 
«Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία απφ ηε ζεξκφηεηα θαη ηε θιφγα». 

3.2. Δπίζεο ζα θαιχπηνπλ επηπιένλ επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ15614 «Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία γηα 
ππξνζβέζηεο — Μέζνδνη δνθηκήο εξγαζηεξίνπ θαη απαηηήζεηο απφδνζεο γηα 
ελδπκαζία δαζνππξφζβεζεο». 

3.3. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πθάζκαηνο θαη ηεο θνπήο-ξαθήο λα δηαζέηεη 
Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001.  

 
 
 

         ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΓΡ. ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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4. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΛΧΝ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

4.1. Ύθαζκα 

4.1.1. Σν χθαζκα ησλ ζηνιψλ λα απνηειείηαη απφ 92% – 93% κεηαξακηδηθέο 
ίλεο, 5% - 7% παξαξακηδηθέο ίλεο θαη 1% - 2% αληηζηαηηθέο ίλεο. Σν βάξνο λα 
είλαη 200 gr/m2 κε απφθιηζε ± 5%. Σν πάρνο ηεο ίλαο λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν 
κε 1,7 dtex. Ζ χθαλζε λα είλαη δηαγψληνο (2/1) ζχκθσλα κε ηα βαζηθά ζρέδηα 
πθάλζεσλ (Μέξνο Σξίηνλ) ηνπ Σεχρνο Α΄ (έθδνζε 3ε) ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ λπλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (βι. 
ζρέδην). 

ΓΗΑΓΧΝΗΟ

2/1  
Ο ηίηινο ηνπ λήκαηνο θαηά ζηεκφλη θαη πθάδη λα είλαη Ν.Μ. 55/2 θαη ε ππθλφηεηα 
αλάινγε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεηνχκελνπ βάξνπο. 

4.1.2. Σν ρξψκα ηνπ πθάζκαηνο ηεο ζηνιήο (παληειφλη, ρηηψλην) ησλ 
ππξνζβεζηψλ λα είλαη αλνηθηφ κπιε, ζχκθσλα κε ηηο ρξσκαηηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α ΥΡΧΜΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 

1. Αλνηθηφ κπιε 
L* = 26,68 
a* = -2,26 
b* = -15,46 

 
4.1.3. Ζ βαθή ηνπ πθάζκαηνο λα γίλεη ζηελ ίλα. ην ηειηθφ χθαζκα λα έρεη γίλεη 

βαθή θαη ζηνλ αληηζηαηηθφ παξάγνληα ηνπ πθάζκαηνο. Οη αληνρέο 
ρξσκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ISO 105 λα είλαη: 

1.1.1. ην ειηαθφ θσο :  min 5 
1.1.2. ηελ πιχζε :  min 4 – 5 
1.1.3. ην ζηεγλφ θαζάξηζκα: min 4 – 5 
1.1.4. ηελ μεξή ηξηβή :  min 4 – 5 
1.1.5. ηελ πγξή ηξηβή :  min 4 
1.1.6. ην ριψξην :  min 4 

4.1.4. Ζ ηηκή ηνπ pH πθάζκαηνο ζχκθσλα κε ην ISO 3071 λα είλαη >3,5 θαη <9,5. 
4.1.5. Αληίζηαζε ζην pilling. Σν χθαζκα ηεο ζηνιήο λα έρεη αληίζηαζε ζην pilling 

≥ 3-4 φηαλ ειέγρεηαη ζηηο 18.000 ζηξνθέο, ζχκθσλα κε ην EN ISO 12945-
1:2000. 

4.1.6. Πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ. Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ηα ππφ δνθηκή δείγκαηα ζα 
πξέπεη λα ππνζηνχλ κηα πξνεπεμεξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη: πιχζηκν ησλ 
ζηνιψλ πέληε (5) θνξέο ζε πιπληήξην, κε ηε ρξήζε απνξξππαληηθνχ ζε καιαθφ 
λεξφ θαη ζηέγλσκα ζχκθσλα κε ην ISO 6330. Ζ πιχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
ηε δηαδηθαζία 5Α (ζηνπο 40ν ± 3νC) θαη ην ζηέγλσκα κε ηε δηαδηθαζία Δ 
(πεξηζηξνθηθφ ζηέγλσκα) εθηφο αλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά νη νδεγίεο ηνπ 
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θαηαζθεπαζηή. Πξηλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη ην 
πξψην ζηάδην ειέγρνπ «Δμάπισζε θιφγαο». 

4.1.7. Αληνρή ζηε ζεξκφηεηα. Σν χθαζκα ηεο ζηνιήο δνθηκαδφκελν ζηνπο 
(260±5)°C ζχκθσλα κε ην ISO 17493 δελ ζα αλαθιεγεί, ιηψζεη ή ζπξξηθλσζεί 
πεξηζζφηεξν απφ 10%. Δπίζεο φια ηα ππφινηπα πιηθά ή πθάζκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηνιή, φπσο νπηζζαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο, θισζηέο ξαθήο, 
ζχλδεζκνη Velcro θαη θεξκνπάξ δνθηκαδφκελα ζηνπο (180±5)°C ζχκθσλα κε ην 
ISO 17493, δελ ζα αλαθιεγνχλ, ιηψζνπλ ή ζπξξηθλσζνχλ πεξηζζφηεξν απφ 
5%. 

4.1.8. Δμάπισζε θιφγαο (πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ θαη κεηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
δεηγκάησλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.6). Όηαλ ηo χθαζκα απφ ην 
νπνίν απνηειείηαη ε ζηνιή θαη ηα ζπιάθηα (ηζέπεο) απηήο, νη θισζηέο θαζψο θαη 
φπνην άιιν πιηθφ βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ζηνιήο, δνθηκαζηνχλ 
ζχκθσλα κε ην ISO 15025 procedure A, πξέπεη λα εκθαλίζεη ηελ παξαθάησ 
ζπκπεξηθνξά: 
4.1.8.1. Καλέλα δείγκα δελ πξέπεη λα αλαθιεγεί ζηελ πάλσ ή νπνηαδήπνηε 

πιεπξηθή άθξε. 
4.1.8.2. Καλέλα δείγκα δελ πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ηξχπα. 
4.1.8.3. Καλέλα δείγκα δελ πξέπεη λα αθήζεη θαηάινηπα απφ θάςηκν ή ιηψζηκν. 
4.1.8.4. Ζ κέζε ηηκή ηνπ ρξφλνπ θαχζεο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεγήο 

αλάθιεμεο (After flame Time), ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 2 sec. 
4.1.8.5. Ζ κέζε ηηκή ηνπ ρξφλνπ ππξάθησζεο, κεηά ηελ θαηάπαπζε ηεο θιφγαο, 

ή αλ δελ ππάξμεη θιφγα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεγήο αλάθιεμεο (After 
glow time), ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 2 sec. 

4.1.9. ηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ. Να παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ, 
κεηά απφ πιχζηκν ζηνπο 40ν ± 3νC ζχκθσλα κε ην ΔΝ ISO 5077:2008, 
κηθξφηεξε απφ 3% ζην πθάδη θαη 3% ζην ζηεκφλη. 

4.1.10. Αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ (tensile strength). Να παξνπζηάδεη αληνρή ζηνλ 
εθειθπζκφ, ζχκθσλα κε ην ISO 13934 – 1 κεγαιχηεξε απφ 950 N ζην ζηεκφλη 
θαη 950 N ζην πθάδη. 

4.1.11. Αληίζηαζε ζην ζρίζηκν (tear strength). Να παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζην 
ζρίζηκν  ζχκθσλα κε ην ISO 13937-2 κεγαιχηεξε ησλ 40Ν ζην πθάδη θαη 40Ν 
ζην ζηεκφλη. 

4.1.12. Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο κε ζπλαγσγή (code B) Γνθηκαδφκελν ζχκθσλα 
κε ην ISO 9151 λα επηηπγράλεη απφδνζε επηπέδνπ B1 ηνπιάρηζηνλ. 

4.1.13. Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία (code C). Γνθηκαδφκελν ζχκθσλα 
κε ηε κέζνδν Β ηνπ ΔΝ ISO 6942:2002, ζε ππθλφηεηα ζεξκηθήο ξνήο 20 Κw/m2, 
λα επηηπγράλεη απφδνζε επηπέδνπ C1 ηνπιάρηζηνλ.  

4.1.14. Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο κε επαθή (code F). Γνθηκαδφκελν ζχκθσλα κε ην 
ISO 12127 ζε ζεξκνθξαζία 250°C λα επηηπγράλεη απφδνζε επηπέδνπ F1 
ηνπιάρηζηνλ. 

4.1.15. Αληίζηαζε ζηε ζεξκφηεηα ζχκθσλα κε ην ΔΝ 31092 (ISO 11092:1993) 
κηθξφηεξε απφ 0.055 m2Κ/W. (απαίτηση του ΕΝ15614) 

4.1.16. Αληίζηαζε ζηνπο πδξαηκνχο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 31092 (ISO 
11092:1993) κηθξφηεξε απφ 6 m2Pa/W. (απαίτηση του ΕΝ15614) 

4.1.17. Ζ απψιεηα κε έθπιπζε λα είλαη κεδεληθή. 
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4.2. Οπηζζαλαθιαζηηθέο ισξίδεο. 

Ζ ζηνιή λα δηαζέηεη βξαδχθαπζηεο, θαηάιιειεο γηα ζηνιέο ππξνζβεζηψλ, 
νπηζζαλαθιαζηηθέο θαη θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ηχπνπ tripletrim (θίηξηλν – αζεκί 
– θίηξηλν), πιάηνπο 5cm ηνπνζεηεκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ζηνιήο 
(ρέδηα 1, 2, 3 θαη 4), νη νπνίεο ζα έρνπλ ζαλ βάζε βξαδχθαπζην πιηθφ απφ 
αξακηδηθέο ίλεο θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο: 

4.2.1. Φσηνκεηξηθήο θαη θπζηθήο επίδνζεο γηα ηα νπηζζαλαθιαζηηθά πιηθά θαη 
ηα πιηθά κε ζπλδπαζκέλεο ηδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 
20471:2013. 

4.2.2. Δπίδνζεο ρξσκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 5.1 έσο 5.3 ηνπ πξνηχπνπ EN 
ISO 20471:2013. 

4.2.3. Αληίζηαζεο ζηε ζεξκφηεηα ηεο παξαγξάθνπ Β.3.1 ηνπ πξνηχπνπ EN 
469:2007. 

4.2.4. Δμάπισζεο θιφγαο ηεο παξαγξάθνπ 6.3 ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 
11612:2008. 

4.3. Δπηγξαθή από Φσζθνξίδνληα γξάκκαηα. 

Ζ ζηνιή, ζην πίζσ θχιιν ηνπ ρηησλίνπ (ρέδην 2), λα δηαζέηεη επηγξαθή απφ 
θίηξηλα, θαηάιιεια γηα ζηνιέο ππξνζβεζηψλ, νπηζζαλαθιαζηηθά θαη 
θσζθνξίδνληα γξάκκαηα θίηξηλνπ ρξψκαηνο ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηηο απαηηήζεηο: 

4.3.1. Φσηνκεηξηθήο θαη θπζηθήο επίδνζεο γηα ηα πιηθά κε ζπλδπαζκέλεο 
ηδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 20471:2013. 

4.3.2. Δπίδνζεο ρξσκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 5.1 έσο 5.3 ηνπ πξνηχπνπ EN 
ISO 20471:2013. 

4.4. Κισζηέο ξαθήο 

4.4.1. Να είλαη απφ 100% αξακηδηθέο ίλεο, ρξψκαηνο φκνηνπ κε ηνπ πθάζκαηνο 
θαη λα κε μεζσξηάδνπλ.  

4.4.2. H αληνρή ησλ ξαθψλ δνθηκαδφκελε ζχκθσλα κε ην ISO 13935 – 2 λα 
είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 225 N. 

4.4.3. Ζ ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ ξαθψλ εμεηαδφκελε ζχκθσλα κε ην ΔΝ ISO 
3146 λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην δείγκα λα κελ ιεηψλεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε 
απφ 260±5νC. (απαίτηση του ΕΝ 15614) 

4.4.4. Σα ηειεηψκαηα ηνπ πθάζκαηνο ζηα γαδηά ή φπνπ απαηηείηαη λα γίλνληαη κε 
θνπηνξάπηε κε θισζηή φκνηα κε απηή ηεο ξαθήο ησλ ζηνιψλ. 

4.5. Πξνζθνιιεηηθνί ζύλδεζκνη (ηύπνπ Velcro) 

Να είλαη ρξψκαηνο φκνηνπ κε ηνπ πθάζκαηνο ή καχξνπ ρξψκαηνο. Να είλαη 
βξαδχθαπζηνη, εηδηθνί γηα ηέηνηεο ζηνιέο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6.3.2.3 ηνπ ΔΝ ISO 11612:2008. 

4.6. Κνπκπηά. 

Σα θνπκπηά λα είλαη ρξψκαηνο ίδηνπ κε απηφ ηεο ζηνιήο θαη δηακέηξνπ 12mm 
πεξίπνπ. Να αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζία 180 νC. 

4.7. Φεξκνπάξ 

4.7.1. Σα θεξκνπάξ ηεο ζηνιήο λα είλαη πςειήο αληνρήο θαη λα δηαζέηνπλ 
πθαζκάηηλε ηαηλία απφ βξαδχθαπζην χθαζκα ρξψκαηνο παξφκνηνπ κε απηφ 
ηεο ζηνιήο. 
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4.7.2. Σα θεξκνπάξ δνθηκαδφκελα ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 3419-1 λα 
επηηπγράλνπλ  

 Αληνρή ζε πιεπξηθέο δπλάκεηο (lateral strength) ηνπιάρηζηνλ 350 Ν. 

 Αληνρή ιαβήο νδεγνχ (puller attachment strength) ηνπιάρηζηνλ 100Ν. 
 

5. ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

5.1. Υηηώλην 

5.1.1. Σν ρηηψλην (ρέδηα 1 θαη 2) δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ζπξξαθή: 
5.1.1.1. ελφο (1) πίζσ θαη δχν (2) κπξνζηηλψλ θχιισλ, 
5.1.1.2. ηνπ πεξηιαίκηνπ (γηαθάο), 
5.1.1.3. ησλ ρεηξίδσλ (καλίθηα) κε ηηο αθξνρεηξίδεο, 
5.1.1.4. ησλ δχν (2) άλσ εζσηεξηθψλ ζπιαθίσλ (ηζέπεο) κε θεξκνπάξ, 
5.1.1.5. ηνπ κηθξνχ ζπιαθίνπ (γηα ζηπιφ ή γηα ζηήξημε αζπξκάηνπ) πιάηνπο 5 
cm θαη βάζνπο 13cm, ζην αξηζηεξφ εκπξφζζην θχιιν, ην νπνίν ζα θιείλεη κε 
κηθξφ θνκκάηη πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ. 

5.1.2. Ζ ζπξξαθή ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ησλ ρεηξίδσλ λα γίλνπλ 
κε δηπιά γαδηά κε ηελ ρξήζε δίγαδεο κεραλήο. 

5.1.3. Σα κπξνζηηλά θχιια ελψλνληαη κε πςειήο αληνρήο θεξκνπάξ ηχπνπ 
ζπηξάι (coil) (πθαληφ ζηελ ηαηλία ηνπ) (σο ην δείγκα) πιάηνπο 5 mm ±1, 
πνιπεζηεξηθφ βαξέσο ηχπνπ πνπ αλνίγεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Σν κήθνο 
ηνπ είλαη αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ ρηησλίνπ θαη αξρίδεη 10±1 cm πάλσ απφ ην 
θάησ άθξν ηνπ ρηησλίνπ θαη θηάλεη κέρξη ην θάησ άθξν ηνπ πεξηιαίκηνπ. Σν 
θεξκνπάξ επηθαιχπηεηαη απφ παηηιέηα πιάηνπο 5,5 έσο 6cm ε νπνία βξίζθεηαη 
ζην αξηζηεξφ θχιιν. 

5.1.4. Σα θχιια ελψλνληαη επίζεο κε πέληε (5) πξνζθνιιεηηθνχο ζπλδέζκνπο 
χςνπο 5 cm θαη πιάηνπο 3 cm. Σν καιαθφ ξάβεηαη ζην αξηζηεξφ θχιιν θαη ην 
ζθιεξφ εμσηεξηθά ηνπ δεμηνχ θχιινπ. Οη ξαθέο λα είλαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα κελ θαίλνληαη εμσηεξηθά θαη κε θισζηή νκνίνπ ρξψκαηνο κε απηφ ηνπ 
πθάζκαηνο. 

5.1.5. Ο γηαθάο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο φπσο ην ρέδην 5. Δζσηεξηθά λα 
θέξεη ζεξκνθνιιεηηθφ χθαζκα πςειήο ζθιεξφηεηαο. Σν ζεξκνθνιιεηηθφ 
χθαζκα λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλν κε ηελ ηερληθή fusing, επί ηνπ εμσηεξηθνχ 
θχιινπ πθάζκαηνο ηνπ γηαθά θαη ηεο βάζεο απηνχ. ην δεμηφ κέξνο ηνπ γηαθά 
λα ππάξρεη ξακκέλν ηεκάρην καιαθνχ πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ δηαζηάζεσλ 
5cm x 3,5cm. (ρέδην 1), θη επ’ απηνχ λα ππάξρεη ην αληίζηνηρν ηεκάρην 
ζθιεξνχ πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ. Πξφζζεηα λα δνζεί ρσξηζηά, κέζα ζε κία 
ηζέπε ηεκάρην καιαθνχ θαη ζθιεξνχ πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ δηαζηάζεσλ 
8cm x 3,5cm. 

5.1.6. Σα δχν άλσ ζπιάθηα θιείλνπλ κε θεξκνπάξ ηχπνπ ζπηξάι (coil) (πθαληφ 
ζηελ ηαηλία ηνπ),ειάρηζηνπ πιάηνπο 3 mm ±1 νξηδφληηα απφ ηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηνπ ζηήζνπο πξνο ην θέληξν θαη λα έρνπλ άλνηγκα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 
18cm. Όια ηα θεξκνπάξ επηθαιχπηνληαη θαηάιιεια. Σν άλσ κέξνο ησλ 
ζπιαθίσλ απέρεη 11cm ±1cm απφ ην αλψηεξν ζεκείν ηεο καληθνξαθήο. Σν 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζπιαθίσλ θπκαίλεηαη απφ 28 cm γηα ην κηθξφηεξν κέγεζνο 
ρηησλίνπ έσο 31cm γηα ην κεγαιχηεξν. Καηά πιάηνο ην θάζε ζπιάθην ζα 
θαιχπηεη φιν ην πιάηνο κεηαμχ θεξκνπάξ θαη πιατλήο ξαθήο. Σν θεξκνπάξ ηνπ 
ζπιαθίνπ ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε 8cm ± 2cm θάησ απφ ην άλσ άθξν απηνχ. 
Δζσηεξηθά θάζε θεξκνπάξ, ηα δχν άθξα ηνπ πθάζκαηνο (άλσ – θάησ) λα 
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αλαδηπιψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1 cm, λα ζηεξεψλνληαη κε γαδί επί ηνπ εμσηεξηθνχ 
πθάζκαηνο θαη ην ειεχζεξν άθξν λα έρεη ξαθή θνπηνξάπηε γηα λα κε μεθηίδεη. 

5.1.7. ηνλ αγθψλα ζα ππάξρεη κία αθφκε ζηξψζε – ελίζρπζε απφ ην ίδην 
χθαζκα δηαζηάζεσλ 20 x 20 cm πεξίπνπ (ρέδηα 1 θαη 2). 

5.1.8. Οη αθξνρεηξίδεο λα έρνπλ πιάηνο 6,5cm ± 0,5cm θαη λα θιείλνπλ κε 
πηεξχγην πνπ θέξεη ην καιαθφ κέξνο πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ δηαζηάζεσλ 
5x5cm. Αληίζηνηρα ε αθξνρεηξίδα θέξεη ηεκάρην ζθιεξνχ πξνζθνιιεηηθνχ 
ζπλδέζκνπ δηαζηάζεσλ 5x6cm έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο 
δηακέηξνπ. ε ζπλέρεηα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αθξνρεηξίδαο, ε ρεηξίδα λα θέξεη 
ηξηγσληθφ θνκκάηη πθάζκαηνο γηα πξνζηαζία ηνπ ρεξηνχ απφ είζνδν 
αληηθεηκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζην ρέδην 6. 

5.1.9. Σν ρηηψλην λα δηαζέηεη νπηζζαλαθιαζηηθέο - θσζθνξίδνπζεο ισξίδεο 
tripletrim, φπσο ην ζρέδην ηεο ζηνιήο (ρέδηα 1 θαη 2). Οη ισξίδεο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη πεξηθεξεηαθά ζηηο ρεηξίδεο ξάβνληαη ζε απφζηαζε 16 cm ± 1cm 
απφ ην αλψηεξν ζεκείν ηεο καληθνξαθήο. 

5.1.10. ην πίζσ θχιιν ηνπ ρηησλίνπ ζα ππάξρεη ε επηγξαθή «ΠΟΛΔΜΗΚΖ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ» κε νπηζζαλαθιαζηηθά θαη θσζθνξίδνληα γξάκκαηα θίηξηλνπ 
ρξψκαηνο, χςνπο 3 cm θαη αλαιφγνπ πιάηνπο, θαηάιιεια ζεξκνθνιιεκέλα γηα 
κεγάιε αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Ζ επηγξαθή ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε 
ζπκκεηξηθά σο πξνο ηηο ζπξξαθέο ησλ δχν ρεηξίδσλ φπσο θαίλεηαη ζην ρέδην 
2 θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζα είλαη 37 cm πεξίπνπ. Ζ απφζηαζε απφ ην άλσ 
κέξνο ησλ γξακκάησλ κέρξη ην θάησ κέξνο ηνπ γηαθά λα είλαη πεξίπνπ 21 cm 
γηα ην κηθξφηεξν λνχκεξν ρηησλίνπ θαη λα απμάλεηαη αλάινγα ζηα κεγαιχηεξα 
λνχκεξα έηζη ψζηε ε επηγξαθή λα βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν ηεο πιάηεο 
αλεμαξηήησο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ππξνζβέζηε. 

5.1.11. ην εζσηεξηθφ άλσ κέξνο ηνπ αξηζηεξνχ θχιινπ ηνπ ρηησλίνπ ξάβεηαη 
ηεκάρην πθάζκαηνο (ρέδην 7) ην νπνίν ζην άθξν ηνπ θέξεη ζθιεξφ 
πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν. Σν ηεκάρην απηφ ζηεξεψλεηαη κε καιαθφ 
πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν επί ηνπ δεμηνχ θχιινπ ηνπ ρηησλίνπ, πξνθεηκέλνπ ην 
ηεκάρην πθάζκαηνο λα ζπλδέεηαη κε ην δεμί θχιιν ηνπ ρηησλίνπ θαη λα παξέρεη 
πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ. 

5.1.12. Σν ρηηψλην ζα θέξεη ηα θαησηέξσ επηξξάκαηα: 
5.1.12.1. ηελ αξηζηεξή ρεηξίδα, ζε απφζηαζε 5 cm απφ ην αλψηεξν ζεκείν 
ηεο, θαη ςειφηεξα απφ ηελ αληαλαθιαζηηθή ισξίδα, λα ππάξρεη κφληκα ξακκέλν 
ην καιαθφ κέξνο πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ κε ζρήκα νξζνγψλην 
παξαιιειφγξακκν δηαζηάζεσλ 6cm πιάηνο θαη 5cm χςνο. 
5.1.12.2. Πάλσ απφ ην αξηζηεξφ άλσ ζπιάθην λα ππάξρεη κφληκα ξακκέλν ην 
καιαθφ κέξνο πξνζθνιιεηηθνχ ζπλδέζκνπ κε ζρήκα νξζνγψλην 
παξαιιειφγξακν θαη δηαζηάζεσλ κήθνπο 10cm θαη χςνπο 5cm ± 0,5cm πνπ ζα 
δέρεηαη ζθιεξφ πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν κε δηαθαλέο πιαζηηθφ, αλαιφγσλ 
δηαζηάζεσλ, πνπ δε ζα είλαη ξακκέλν απφ ηε κία κηθξή πιεπξά, γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαη ην νπνίν επίζεο ζα παξέρεηαη.  
5.1.12.3. Καηά ην ήκηζπ επί ηνπ δεμηνχ άλσ ζπιαθίνπ θαη θαηά ην ήκηζπ πάλσ 
απφ απηφ, λα ππάξρεη κφληκα ξακκέλν ην καιαθφ κέξνο πξνζθνιιεηηθνχ 
ζπλδέζκνπ κε ζρήκα ζπξενχ θαη δηαζηάζεσλ 8 cmπιάηνο θαη 9 cm χςνο (± 
0,5cm). 

5.1.13. Σν ρηηψλην λα θέξεη ζειηά, ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ, γηα ηελ αλάξηεζή 
ηνπ απφ θξεκάζηξα. 
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5.2. Πεξηζθειίδα 

5.2.1. Κάζε πεξηζθειίδα (ρέδηα 3 θαη 4) δηακνξθψλεηαη απφ:  
5.2.1.1. Σέζζεξα (4) θχιια (δχν κπξνζηηλά θαη δχν πίζσ), 
5.2.1.2. Γχν (2) εζσηεξηθά πιεπξηθά ζπιάθηα (ηζέπεο) ζπλνιηθνχ κήθνπο απφ 
30 cm έσο 38 cm αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πεξηζθειίδαο θαη πθάζκαηνο 
φκνηαο ζχλζεζεο κε απηφ ηεο ζηνιήο, βάξνπο 110gr/m2 ηνπιάρηζηνλ θαη απιήο 
χθαλζεο. 
5.2.1.3. Γχν (2) εζσηεξηθά ζπιάθηα (ηζέπεο), ζην πίζσ κέξνο, ζπλνιηθνχ 
κήθνπο απφ 16 cm έσο 18 cm αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πεξηζθειίδαο θαη 
πθάζκαηνο φκνηαο ζχλζεζεο κε απηφ ηεο ζηνιήο, βάξνπο 110gr/m2 ηνπιάρηζηνλ 
θαη απιήο χθαλζεο, πνπ ζα θιείλνπλ κε πηεξχγηα επηθάιπςήο κε 
πξνζθνιιεηηθνχο ζπλδέζκνπο. 
5.2.1.4. Γχν (2) εμσηεξηθά πιατλά ζπιάθηα (ηζέπεο) ζην χςνο ησλ γνλάησλ, 
ηχπνπ κπαιψκαηνο, πθάζκαηνο φκνηαο ζχλζεζεο θαη βάξνπο κε απηφ ηεο 
ζηνιήο, πνπ ζα θιείλνπλ κε πηεξχγηα επηθάιπςεο κε πξνζθνιιεηηθνχο 
ζπλδέζκνπο. Να έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 19cm θαη χςνο ηνπιάρηζηνλ 23cm 
καδί κε ην πηεξχγην επηθάιπςεο. Να θέξνπλ εζσηεξηθά, ηνπνζεηεκέλν 
θαηαθφξπθα, πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν γηα δηακεξηζκαηνπνίεζε ηεο ηζέπεο ζε 
δχν ίζα κέξε. 
5.2.1.5. Σελ επηξξαθή-ελίζρπζε ζηηο πεξηνρέο ησλ γνλάησλ χςνπο 30cm θαη 
πιάηνπο φζν ην εκπξφζζην θχιιν. 

5.2.2. ηελ πεξηνρή ηνπ ―θαβάινπ‖ ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε ελίζρπζε απφ 
πξφζζεην ζηξψκα πθάζκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην ρέδην 4. 

5.2.3. Ζ ζπξξαθή φισλ ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ 
θαβάινπ λα γίλνπλ κε δηπιά γαδηά κε ηελ ρξήζε δίγαδεο κεραλήο. 

5.2.4. Ζ δψλε ηεο πεξηζθειίδαο λα έρεη πιάηνο 5,5cm θαη λα θέξεη επηά (7) 
δηεκβνιέο κεγέζνπο 6-7cm γηα ηελ δηέιεπζε κέζα απ’ απηέο δσζηήξα. Ζ 
πεξηζθειίδα ζην κπξνζηηλφ κέξνο λα είλαη αλνηθηή 20-30cm, αλάινγα κε ην 
κέγεζνο, ε νπνία θιείλεη κε θεξκνπάξ ηχπνπ ζπηξάι (coil) (πθαληφ ζηελ ηαηλία 
ηνπ) αλαιφγνπ κήθνπο θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm, θαη θνπκπψλεη κε θνπκπί 
ζηε δψλε. Να ππάξρνπλ επίζεο ηξεηο (3) δηεκβνιέο κεγάιεο γηα δψλε 
Α/Σ(πιάηνπο 6,5cm) νη νπνίεο ζα θιείλνπλ κε θνπκπί, φπσο θαίλεηαη ζηα ρέδηα 
3 θαη 4. 

5.2.5. Ζ πεξηζθειίδα λα θέξεη εθεδξηθφ θνπκπί, ξακκέλν ζε θαηάιιειν ζεκείν. 
5.2.6. Σα θάησ άθξν ησλ πεξηζθειίδσλ λα θέξνπλ  αλαδίπισζε κε ξαθή 

θνπηνξάπηε θαη εζσηεξηθά απηήο θνξδφλη ζχζθημεο κε πιαζηηθνπνηεκέλν άθξν. 
5.2.7. Ζ πεξηζθειίδα λα θέξεη αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο tripletrim πεξηθεξεηαθά 

φπσο ζηα ρέδηα 3 θαη 4, νη νπνίεο ξάβνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ελίζρπζεο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ γφλαηνπ. 

 

5.3. Πειίθην 

Γελ απαηηείηαη  
 

6. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

ε θάζε ρηηψλην θαη πεξηζθειίδα λα ξάβεηαη έλα θνκκάηη ηαηλίαο ιεπθήο, ζηελ 
νπνία αλαγξάθνληαη κε καχξε ρξσζηηθή θαη κε ηε βνήζεηα εθηππσηηθήο 
κεραλήο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

6.1. Καηαζθεπαζηήο θαη ζηνηρεία πξνκεζεπηή. 
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6.2. Δίδνο (ρηηψλην ή πεξηζθειίδα) θαη κέγεζνο. 
6.3. χλζεζε πθάζκαηνο θαζψο θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο (trademarks) 

πθάζκαηνο θαη εμαξηεκάησλ. 
6.4. Να αλαθέξεη ην κήλα, έηνο θαη ηφπν θαηαζθεπήο (ρψξα πξνέιεπζεο). 
6.5. Να ππάξρεη ε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 

ISO 11612:2008 θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν pictogram ηνπ ΔΝ 469, πρ: 
 

 
6.6. Να αλαθέξεη ζαθείο νδεγίεο πιπζίκαηνο θαη ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ην ISO 

3758. 
6.7. Να αλαθέξεη «Πξνεηδνπνίεζε: Λεξσκέλα ελδχκαηα πξνζηαηεχνπλ 

ιηγφηεξν». 
6.8. Να θέξεη ηε ζήκαλζε CE σο άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο 89/686/EEC, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε ελεκεξσηηθή γηα ηνλ ρξήζηε ζήκαλζε, ζε εκθαλέο ζεκείν κε 
αλεμίηειν ηξφπν.  

 

7. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά λα 
θαηαζέζνπλ: 

7.1. Αλαιπηηθφ Πίλαθα ησλ θχξησλ πιηθψλ ηεο ζηνιήο (χθαζκα, 
νπηζζαλαθιαζηηθέο ισξίδεο, θσζθνξίδνληα γξάκκαηα επηγξαθήο, 
πξνζθνιιεηηθνί ζχλδεζκνη θαη θεξκνπάξ) φπνπ ζα θαίλνληαη νη 
θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο απηψλ, ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο ηνπο. 

7.2. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πθάζκαηνο θαη ηεο θνπήο ξαθήο, κε πεδίν εθαξκνγήο 
αληίζηνηρν κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν 
ζα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ISO/IEC 17021:2011, κε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

7.3. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Δμέηαζεο ηχπνπ Δ.Κ. (EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC,ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί 
απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 
17021:2011, γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
ζπκθσλία κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ ISO 11612:2008, κε κεηάθξαζε ζηα 
Διιεληθά. 

7.4. Σα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα (Test Reports) βάζε ησλ νπνίσλ εθδφζεθε 
ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ. 

7.5. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ην ηειηθφ πξντφλ, ζχκθσλα 
κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC. 

7.6. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Ζ δήισζε απηή αθνξά ηα παξαζθεπάζκαηα θαζψο θαη φια ηα 
αληηθείκελα ηα νπνία πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο ζηε ζχζηαζε ηνπο ή ζηα νπνία 
έρνπλ εθαξκνζηεί ρεκηθέο νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα θαηά ηελ παξαγσγή 
ηνπο. Ζ Τπεξεζία κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπνπ 
θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν λα δεηήζεη λα πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά 
ηεθκεξίσζεο ή λα δηελεξγεζνχλ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
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7.7. Τπεχζπλε δήισζε, φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ 
εηαηξεία ηνπο, θαηά ηε βαθή θαη ηε ρεκηθή επεμεξγαζία ησλ εηδψλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο δελ ζα γίλεη ρξήζε αδσρξσκάησλ, ηα νπνία 
ελδέρεηαη λα απειεπζεξψζνπλ κε αλαγσγηθή δηάζπαζε ηηο αξσκαηηθέο ακίλεο 
ζε αληρλεχζηκεο πνζφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο λφκνπο ησλ 
ΦΔΚ 166/Α/17.11.1983, ΦΔΚ 1045/Β/29.07.2003 θαη ΦΔΚ 1283/Β/23.08.2004 
θαη ζηηο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα φπνηε θξίλεη φηη είλαη ζθφπηκν λα πξνβεί ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ 
εηδψλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηα είδε σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο.. 

7.8. Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ε πξνζθεξφκελε ζηνιή, ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη θξνληίδαο, ζα εμππεξεηεί ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδεηαη παξέρνληαο ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ζηνλ ρξήζηε ηεο, 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζήο ηεο. 

7.9. Δπίζεκν Σερληθφ θπιιάδην ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ 
νπηζζαλαθιαζηηθψλ θαη θσζθνξηδνπζψλ ηαηληψλ, κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 
ή Αγγιηθή γιψζζα, φπνπ ζα θαίλνληαη φια ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα δεηνχκελα πξφηππα θαη 
απαηηήζεηο. 

7.10. Δπίζεκν Σερληθφ θπιιάδην ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ 
νπηζζαλαθιαζηηθψλ θαη θσζθνξίδνλησλ γξακκάησλ ηεο επηγξαθήο, κε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, φπνπ ζα θαίλνληαη φια ηα ηερληθά 
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα δεηνχκελα 
πξφηππα θαη απαηηήζεηο. 

7.11. Σερληθφ θπιιάδην,κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, κε φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνιιεηηθψλ ζπλδέζκσλ. 

7.12. Δπίζεκν Σερληθφ θπιιάδην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ θεξκνπάξ, κε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, θαζψο θαη δήισζε ζπκθσλίαο κε ηηο δεηνχκελεο 
απαηηήζεηο. 

7.13.  Αλαιπηηθφ πίλαθα φπνπ ζα θαίλνληαη νη παξαδφζεηο αλάινγσλ πιηθψλ πνπ 
έρνπλ πινπνηήζεη ζην παξειζφλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή άιινπο θνξείο. 

 

8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΔΙΟΓΟΣΗ 

8.1. Καηά ηελ επηζεκνπνίεζε ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ 
πνζνηήησλ θαηά κέγεζνο έσο 30%. 
 

9. ΤΚΔΤΑΙΑ 

9.1. Υηηψληα: 

Κάζε ρηηψλην, θνπκπσκέλν θαη κε ηηο ρεηξίδεο ζην πίζσ θχιιν, δηπιψλεηαη θαη 
κία θνξά θαηά ηε γξακκή ηεο κέζεο θαη λα κπαίλεη ζε δηαθαλή ζαθνχια, καδί κε 
ράξηηλε εηηθέηα πνπ λα θαίλεηαη επθξηλψο ην κέγεζφο ηνπ. Σα ρηηψληα 
ηνπνζεηνχληαη ζε ραξηνθηβψηην επαξθνχο αληνρήο. Σν πιήζνο ρηησλίσλ αλά 
ραξηνθηβψηην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθηβσηίνπ ηίζεληαη ζηελ επηινγή 
ηνπ πξνκεζεπηή. 

9.2. Πεξηζθειίδεο: 
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Κάζε πεξηζθειίδα, δηπιψλεηαη κηα θνξά, πάλσ απφ ηελ ελίζρπζε ησλ γνλάησλ 
θαη ηνπνζεηείηαη ζε δηαθαλή ζαθνχια, καδί κε ράξηηλε εηηθέηα πνπ λα θαίλεηαη 
επθξηλψο ην κέγεζφο ηεο. Οη πεξηζθειίδεο ηνπνζεηνχληαη ζε ραξηνθηβψηην 
επαξθνχο αληνρήο. Σν πιήζνο πεξηζθειίδσλ αλά ραξηνθηβψηην θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηνθηβσηίνπ ηίζεληαη ζηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. 

9.3. Πειίθηα: 

Γελ απαηηείηαη  
 

10. ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
10.1. Σν ρξσκαηηζκφ θαη καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηνίκσλ ρηησλίσλ θαη 

πεξηζθειίδσλ. 
10.2. Σελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (θνπή, ξαθή, ζπξξαθέο θ.ι.π). 
10.3. Σελ νκνηνρξσκία ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεκαρίσλ θάζε πεξηζθειίδαο θαη ρηησλίνπ 

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ σο εληαίαο ζηνιήο. 
10.4. Σελ πνζφηεηα θαηά κέγεζνο. 
10.5. Ο έιεγρνο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 10% ηεο πνζφηεηαο. 
 

11. ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ & ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

11.1. Σα ρηηψληα θαη νη πεξηζθειίδεο ινγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κία 
κεξίδα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο.  

11.2. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα πξνβεί ζε 
δεηγκαηνιεςία θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή: 
11.2.1. Απφ ηελ κεξίδα ιακβάλνληαη ηπραία δχν (2) ζηνιέο πιήξεηο (ρηηψληα, 
πεξηζθειίδεο). Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ελ 
ιφγσ ζηνιέο κε παλνκνηφηππεο ηδίνπ κεγέζνπο πιήξεηο ζηνιέο. Σα έμνδα γηα ηα 
επηπιένλ απηά ηεκάρηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε 
ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη. 
11.2.2. Ζ κία ζηνιή απνηειεί ην δείγκα ειέγρνπ θαη ε άιιε ην αληίδεηγκα. Σα 
δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ζε 
Γηαπηζηεπκέλν Δξγαζηήξην (π.ρ. ΔΒΔΣΑΜ/ΔΣΑΚΔΗ), γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ 
έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαζψο θαη γηα ηε δηαπίζησζε φηη ην 
ρξψκα ηνπ πθάζκαηνο είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα (παξάγξαθνο 
4.1.2) ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

11.2.2.1. Ο έιεγρνο ηεο απφρξσζεο ζα γίλεηαη κε θαζκαηνθσηφκεηξν 
πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε δηάρπην θσηηζκφ ηνπ δνθηκίνπ κε πιήξε εθπνκπή πεγήο ε 
νπνία ζα πξνζνκνηάδεη ζηε «CIE Source D65». Σν ππφ εμέηαζε δνθίκην πξέπεη 
λα παξαηεξείηαη απφ γσλία πνπ δελ μεπεξλά ηηο 10° απφ ηελ θαλνληθή γσλία 
παξαηήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γσλίαο απνθπγήο θαηνπηξηζκνχ. 
Σν κέγεζνο ηνπ πξνηχπνπ αλνίγκαηνο επί ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηε κέηξεζε ηεο απφρξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1,2-1,5 cm. Οη 
κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηα ηεκάρηα ηνπ 
θάζε δείγκαηνο κεηξψληαο ην θάζε ζεκείν δχν θνξέο κε δηαθνξεηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ (πθάδη-ζηεκφλη). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ν κέζνο φξνο 
ησλ έμη (6) κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ [ηξία (3) ζεκεία Υ δχν (2) 
θνξέο = έμη (6)] γηα θάζε δείγκα. Σα πξνο εμέηαζε ζεκεία ζα πξέπεη λα είλαη 

ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2
19PROC005584033 2019-09-19



 

ειίδα 17 απφ 76 

 

δηπισκέλα δχν (2) θνξέο πξνθεηκέλνπ θαηά ηε κέηξεζε λα κελ επεξεάδνληαη 
απφ ην θσο. 

11.2.2.2. Καηά ηε κέηξεζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε CMC (Color 
Measurement Commities ηεο Society of Dyers and colourists) γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ΓΔ ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο.  

 

Α/Α ΥΡΧΜΑ 
ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΥΡΧΖ ΜΔ 

ΣΖΝ CMC(ΓΔ) 
ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΔΚΠΣΧΖ 

1 
αλνηρηφ 

κπιε 
Μέρξη θαη 1,2 

Μέρξη θαη 0,2 
πάλσ ηνπ 

νξίνπ, δειαδή 
1,4 

1% γηα θάζε 
0,1 πάλσ ηνπ 

νξίνπ 

 
11.2.2.3. Σα αληηδείγκαηα παξακέλνπλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ 

Φνξέα πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ζηελ δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ε επηινγή ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 
δνθηκέο. 

 
11.3. Να παξαδνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θνκκάηη πξνζθνιιεηηθψλ ζπλδέζκσλ 

ηθαλψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηεο 
παξαγξάθνπ 4.5. Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζα εθηειεζηνχλ, εθφζνλ ηνχην 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο.   

 

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

12.1. Οξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα 
ζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο 
πνζφηεηαο, ή εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία ε δηελέξγεηά εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, 
κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
ειέγρσλ. Οη ζηνιέο παξαιακβάλνληαη θαλνληθά, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ην 
καθξνζθνπηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (εάλ δηελεξγεζεί) φηη έρνπλ θαιψο. 
Δθφζνλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν βξεζνχλ εθηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηαζθεπή (θνπή, ξαθή, νκνηνρξσκία), ε επηηξνπή παξαιαβήο ηηο απνξξίπηεη. 

 

13 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα απαληνύλ κε ζεηξά θαη ζε όιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, έζησ θαη αξλεηηθά γηα λα είλαη 
δπλαηή ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ κόλν 
όηη ζπκθσλνύλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ρσξίο λα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά θαηά παξάγξαθν ζε απηέο, ζα απνξξίπηνληαη. 

13.2 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ πνζνηήησλ θαηά κέγεζνο 
έσο 30%. 

 

14 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ζ ρακειφηεξε ηηκή ε νπνία είλαη ε ίδηα αλεμάξηεηα κεγέζνπο ζηνιήο. 
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15 ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ 

Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλά κέγεζνο.  
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Π Ι Ν Α Κ Α  
φπνπ θαίλνληαη νη πξαγκαηηθέο θαη παξαδνηέεο δηαζηάζεηο (ζχκθσλα κε ηα 
επηζπλαπηφκελα ζρέδηα) ησλ ππφ πξνκήζεηα κεγεζψλ ρηησλίσλ, πεξηζθειίδσλ θαη 
πειεθίσλ 
 

Α’   Υ Ι Σ Χ Ν Ι Α 

Π Α Ρ Α Γ Ο Σ Δ Ο   Μ Δ Γ Δ Θ Ο  

ΠΟΟ 
ΣΗΣΑ Α/Α Μέγεζνο 

Πεξίκεηξνο 
ζηήζνπο 
(Α) x2 

Πεξίκεηξνο 
θάησ άθξνπ 

(Ζ) x2 

Μήθνο 
(Β) 

Μαλίθη 
(Γ) 

Μαζράιε 
(Γ) 

Πιάηε 
(Δ) 

Γηαθάο 

(Ε1) (Ε2) 

1 115 Μ 115 115 76 60 28 47 48 44 


χ
κ

θ
σ

λ
α

 κ
ε 

ην
π
ο
 

Δ
ηδ

ηθ
ν

χ
ο
 Ό

ξ
ν

π
ο
 η

ν
π
 

Γ
ηα

γ
σ

λ
ηζ

κ
ν

χ
 

2 115 ΜΚ 115 115 80 62 28 47 48 44 

3 125 Μ 125 125 76 62 29,5 52 49 45 

4 125 ΜΚ 125 125 80 64 29,5 52 49 45 

5 135 Μ 135 135 79 62 31 57 51 47 

6 135 ΜΚ 135 135 83 64 31 57 51 47 

7 144 Μ 144 144 81 62 32,5 61,5 52 48 

8 150 150 150 86 72 33,5 64,5 54 50 

9 160 160 160 91 74 35 67,5 57 53 

   Τ   Ν   Ο   Λ   Ο 

 

Β΄   Π Δ Ρ Ι  Κ Δ Λ Ι Γ Δ  

Π Α Ρ Α Γ Ο Σ Δ Ο   Μ Δ Γ Δ Θ Ο  
ΠΟΟ 
ΣΗΣΑ Α/Α Μέγεζνο Πεξίκ. Μέζεο Ζ 

Ζκηπεξ. 
Λεθάλεο Θ 

Μήθνο Η 
Καβάινο 

Κ 

1 72 ΜΚ 72 54 100 72 


χ
κ

θ
σ

λ
α

 κ
ε 

ην
π
ο
 Δ

ηδ
ηθ

ν
χ
ο
 Ό

ξ
ν

π
ο
 η

ν
π
 Γ

ηα
γ
σ

λ
ηζ

κ
ν

χ
 2 76 Μ 76 56 100 72 

3 76 ΜΚ 76 56 105 77 
4 80 Μ 80 57 100 72 

5 80 ΜΚ 80 57 105 77 
6 84 Μ 84 58 100 72 

7 84 ΜΚ 84 58 105 77 
8 88 Μ 88 60 105 77 

9 88 ΜΚ 88 60 110 82 
10 92 Μ 92 62 105 77 

11 92 ΜΚ 92 62 110 82 
12 96 Μ 96 64 105 77 

13 96 ΜΚ 96 64 110 82 
14 100 Μ 100 68 105 77 

15 100 ΜΚ 100 68 110 82 
16 104  104 70 110 82 

17 108  108 74 115 87 

18 112  112 78 115 87 

19 116  116 80 115 87 

20 120  120 84 115 87 

21 124  124 86 120 87 

   Τ   Ν   Ο   Λ   Ο 
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ΥΔΓΙΟ 1 
 

 
 
 
 

ΥΔΓΙΟ 2 
 

 
 
 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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ΥΔΓΙΟ 3 

 
 

ΥΔΓΙΟ 4 

 

H
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ΥΔΓΙΟ 5 

 
 

ΥΔΓΙΟ 6 

 
 

ΥΔΓΙΟ 7 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΠΔΝΓΤΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ [ΥΗΣΧΝΗΟ – ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ (ΠΔΡΗΚΔΛΗΓΑ)] 

1. ΠΡΟΟΡΙΜΟ-ΚΟΠΟ: 

1.1 θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (εθεμήο Τπεξεζία) γηα ηελ πξνκήζεηα 
εμσηεξηθνχ επελδχηε ππξθαγηάο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο 
Τπεξεζίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ αηνκηθνχ ηκαηηζκνχ πνπ ρνξεγείηαη 
ζην πξνζσπηθφ Ππξαζθάιεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο ελ ιφγσ 
εμσηεξηθφο επελδχηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Ππξνζβέζηεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ (αζηηθέο, ππαίζξηεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο) θαη 
δηαζσζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ελεξγεηψλ, φπνπ ππάξρεη ν 
θίλδπλνο ηεο έθζεζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία ή θιφγα. Φνξηέηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζβεζε αζηηθψλ ππξθαγηψλ θαη απνηειείηαη απφ ην ρηηψλην (ηδάθεη) 
θαη ηελ πεξηζθειίδα (παληειφλη). 

1.2 Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή βαζίδεηαη ζηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
Δπελδπηψλ Ππξθαγηάο (Υηηψλην & Πεξηζθειίδα)» ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ 
ψκαηνο, έθδνζεο 2010.    

2. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

2.1 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ 
ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ν 
θσδηθφο ηεο ζηνιήο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηά 
CPV, είλαη: 35811100-3(ηνιέο Ππξνζβεζηψλ). 

2.2 Οη ζηνιέο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλήθνπλ ζηελ 
θιάζε (Group Class) 8415 ―Clothing Special Purpose‖ (Δλδχκαηα εηδηθήο ρξήζεο), 
θαηά NATO ACodP-2/3. 

3. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

3.1 Οη επελδχηεο ππξθαγηάο (ρηηψλην & πεξηζθειίδα) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαη 
πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 469:2005. 
«Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ππξνζβεζηψλ - Απαηηήζεηο απφδνζεο γηα ηελ 
πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία ηεο ππξφζβεζεο».  

3.2 Να θαηαηεζεί, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ 
εθδνζέλ, κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
βάζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ε 
κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Να θαηαηεζεί αληίγξαθν ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

         ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ. ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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3.3 Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πθάζκαηνο θαη ηεο θνπήο-ξαθήο λα δηαζέηεη 
Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001. Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
θαηαηεζεί Δπηθπξσκέλν Φσηναληίγξαθν ηνπ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ. Ζ 
θαηαζθεπή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα 
ηηο νπνίεο απηφ έρεη εθδνζεί. 

4. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΦΑΜΑΣΟ 

4.1 Ο εμσηεξηθφο επελδχηεο ππξθαγηάο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ469:2005 έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο επί κέξνπο 
παξαγξάθνπο απηνχ. 

4.2 Όζνλ αθνξά ηε κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ιφγσ θιφγαο (heat transfer–flame), ηε 
κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ιφγσ αθηηλνβνιίαο (heat transfer–radiation), ηελ αληίζηαζε 
ζηε δηείζδπζε λεξνχ (resistance to water penetration) θαη ηελ αληίζηαζε ζηνπο 
πδξαηκνχο (water vapor resistance) ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 
απφδνζεο ηνπ επηπέδνπ 2 (level 2). 

4.3 Σα ρηηψληα θαη νη πεξηζθειίδεο λα είλαη πνιπζηξσκαηηθήο θαηαζθεπήο 
απνηεινχκελα απφ: 

4.3.1 Πξψην ζηξψκα - Δμσηεξηθφ χθαζκα  

64% - 77% Μεηαξακηδηθέο ίλεο 
23% - 38% Παξαξακηδηθέο ίλεο 
1% - 2% αληηζηαηηθέο ίλεο  
Βάξνο 210 - 230 gr/m2  

pH: 4 – 7,5 

Σν ρξψκα λα είλαη αλνηθηφ κπιε ζχκθσλα κε ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΥΡΧΜΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 

1. Αλνηθηφ κπιε L* = 26,68 
a* = -2,26 
b* = -15,46 

 
Ζ χθαλζε ηνπ εμσηεξηθνχ πθάζκαηνο λα είλαη rip-stop. Οη εληζρχζεηο 
ζρεκαηίδνληαη αλά νθηψ (8) θισζηέο ζηεκνληνχ θαη αλά νθηψ (8) θισζηέο πθαδηνχ 
κε χθαλζε δχν (2) θισζηψλ σο κία ζηελ θαιή φςε ηνπ πθάζκαηνο, θαη κίαο (1) 
θισζηήο ζηελ αλάπνδε φςε. 

4.3.2 Γεχηεξν ζηξψκα - αδηάβξνρν χθαζκα – Φξάγκα πγξαζίαο: 

 Αδηάβξνρε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε απφ κηθξνπνξψδεο 
πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (PTFE) ή πνιπαηζπιέλην ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ ην 
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ζην χθαζκα ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. 

4.3.3 Σξίην ζηξψκα - ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ - Φξάγκα ζεξκφηεηαο: 

 Με πθάλζηκν (non woven) πιηθφ ηζφρα, κε ζχζηεκα εγθισβηζκνχ αέξα πνπ 
ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνκνλσηηθφ, απφ 100% αξακηδηθέο ίλεο, ην νπνίν λα έρεη 
ππνζηεί πδξνθνβηθή επεμεξγαζία. 

 Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ζηξψκα ζα πξέπεη λα είλαη ιακηλαξηζκέλα κεηαμχ 
ηνπο θαη καδί ζα ζεσξνχληαη ζαλ έλα χθαζκα ηχπνπ AIRLOCK ή ISOAIR ή 
αληίζηνηρνπ, ζπλνιηθνχ βάξνπο κέρξη 270 gr/m2. Σν ιακηλαξηζκέλν εληαίν χθαζκα 
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πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνηα θνξά ψζηε ε κεκβξάλε λα 
βξίζθεηαη πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά θαη ην ζεξκνκνλσηηθφ χθαζκα πξνο ηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά δειαδή πξνο ηελ εζσηεξηθή θφδξα. 

4.3.4 Σέηαξην ζηξψκα - εζσηεξηθή θφδξα - Innermost Lining: 

92% - 93% Μεηαξακηδηθέο ίλεο 

5% - 7% Παξαξακηδηθέο ίλεο 

1% - 2% αληηζηαηηθέο ίλεο  

Βάξνο 110 gr/m2 ± 10% 

pH : 4 – 7,5 

Καηαζθεπαζκέλν κε λήκαηα ΝΜ 60/1. 

Ύθαλζε απιή 1/1 

4.3.5 Δλίζρπζε ζηνπο αγθψλεο θαη ηα γφλαηα: 

 Να ππάξρεη ελίζρπζε εζσηεξηθά ηεο ζηνιήο απφ κε πθαζκέλε ηζφρα 

παξαξακηδηθψλ ηλψλ βάξνπο 360gr/m2 
 10% θαη πάρνπο 4,2  0,2 mm ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα ISO 9073-1 θαη -2 αληίζηνηρα ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην εμσηεξηθφ 
χθαζκα ηεο ζηνιήο. Ζ ελίζρπζε ησλ γνλάησλ, απνηειείηαη εζσηεξηθά απφ ηελ κε 
πθαζκέλε ηζφρα πνπ πξναλαθέξζεθε, ελψ εμσηεξηθά θέξεη χθαζκα πνπ θαιχπηεη 
ηελ κε πθαζκέλε ηζφρα, αλζεθηηθφ ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ θιφγα, ζχλζεζεο 

100% παξαξακίδην, επηθαιπκκέλν κε θαηάιιειν πνιπκεξέο, βάξνπο 540gr/m2  
5%. 

4.4 πλνιηθό βάξνο: Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ επηκέξνπο ζηξσκάησλ πνπ 
απνηεινχλ ηελ ζηνιή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 630 gr/m2. 

4.5 Αληνρέο ρξσκαηηζκνύ: Ζ βαθή λα γίλεηαη ζηελ ίλα. Οη αληνρέο ρξσκαηηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην ISO 105 λα είλαη (ηφζν γηα ην εμσηεξηθφ χθαζκα φζν θαη γηα ηελ 
εζσηεξηθή θφδξα): 

4.5.1 ην ειηαθφ θσο :  min 5 

4.5.2 ηελ πιχζε :            min 4 – 5 

4.5.3 ην ζηεγλφ θαζάξηζκα : min 4 – 5 

4.5.4 ηελ μεξή ηξηβή :  min 4 – 5 

4.5.5 ηελ πγξή ηξηβή :  min 3 – 4 

4.5.6 ην ριψξην :  min 4 

4.6 Οη πξνζθνιιεηηθνί ζχλδεζκνη (Velcro) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ζηνιψλ απηψλ λα είλαη ρξψκαηνο φκνηνπ κε ην χθαζκα ηεο ζηνιήο 
ή καχξνπ ρξψκαηνο. Οη ζχλδεζκνη απηνί λα είλαη βξαδχθαπζηνη, εηδηθνί γηα ζηνιέο 
πξνζηαζίαο, νη νπνίνη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ FAR 25853 b 
ή αληίζηνηρνπ πξνηχπνπ. Γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπλδέζκσλ λα ππνβιεζεί κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη αλάινγν πηζηνπνηεηηθό ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 
γιώζζα. 

4.7 Όιεο νη θισζηέο ξαθήο λα είλαη 100% Meta aramid, ρξψκαηνο φκνηνπ ηνπ 
πθάζκαηνο θαη λα κε μεζσξηάδνπλ. 
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4.7.1 Ζ ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ θισζηψλ ησλ ξαθψλ (heat resistance of the 
sewing thread) εμεηαδφκελε ζχκθσλα κε ην ISO 3146 λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ 
ιεηψλεη ην δείγκα ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε απφ 260νC. 

4.7.2 H αληνρή ησλ ξαθψλ (seam strength) δνθηκαδφκελε ζχκθσλα κε ην ISO 
13934 – 2 λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 250 N. 

4.8 Ζ ζηνιή ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 1350 cm2 αληαλαθιαζηηθέο θαη θσζθνξίδνπζεο 
ηαηλίεο ηχπνπ triple trim (θίηξηλν – αζεκί – θίηξηλν), πιάηνπο 5 cm ηνπνζεηεκέλεο 
ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζηνιήο θαζψο θαη 
αληαλαθιαζηηθφ θαη θσζθνξίδσλ επίξξακα ζην πίζσ θχιιν ηνπ ρηησλίνπ. 

4.8.1 Θα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 471:2003 ησλ 
παξαγξάθσλ 6.1 (επίπεδν 2) θαη 6.2 σο πξνο ηελ αζεκί αληαλαθιαζηηθή 
επηθάλεηα θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 γηα ηελ θίηξηλε θζνξίδνπζα επηθάλεηα 
(ππφβαζξν).  

4.8.2 Να είλαη βξαδχθαπζηεο θαη λα παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε ζηελ ζεξκφηεηα θαη 
ηε θιφγα πνπ λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΝ 469:2005 Παξάξηεκα Β3. 

4.8.3  Οη ηαηλίεο λα είλαη γαδσκέλεο κε θισζηή φπσο ηεο παξ. 4.7. 

4.8.4 Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί πξνζπέθηνπο ησλ 
αληαλαθιαζηηθώλ ηαηληώλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο ζηελ Διιεληθή 
ή Αγγιηθή γιώζζα, όπνπ ζα θαίλνληαη όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκθσλίαο κε ηα αλσηέξσ πξόηππα. 

4.9 Σν ρηηψλην ηεο ζηνιήο ζα θέξεη θεξκνπάξ πςειήο αληνρήο, κε κεηαιιηθά 
δφληηα, κεγέζνπο Νν 10, κε κεραληζκφ ηαρείαο απαζθάιηζεο ζην πάλσ κέξνο. 

4.9.1 Ζ πθαζκάηηλε ηαηλία ηνπ θεξκνπάξ λα είλαη βξαδχθαπζηε, θαηαζθεπαζκέλε 
απφ αξακηδηθέο ίλεο θαη ρξψκαηνο παξφκνηνπ κε απηφ ηεο ζηνιήο. 

4.9.2 Σν θεξκνπάξ δνθηκαδφκελν ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 3416-1 λα 
επηηπγράλεη  

4.9.2.1 Αληνρή ζε πιεπξηθέο δπλάκεηο (lateral strength) ηνπιάρηζηνλ 450Ν. 

4.9.2.2 Αληνρή ιαβήο νδεγνχ (puller attachment strength) ηνπιάρηζηνλ 100Ν. 

4.9.3 Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά λα ππνβιεζεί πξνζπέθηνπο ηνπ θεξκνπάξ 
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, όπνπ ζα 
θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζώο θαη δήισζε ζπκθσλίαο κε 
ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο. 

5. ΥΙΣΧΝΙΟ 

5.1 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ελδεηθηηθφ ζρέδην.  

5.2 Να είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κελ πεξηνξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη λα 
είλαη ζπκβαηφ κε άιια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο φπσο κπφηεο, θξάλνο, γάληηα 
θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

5.3 Να θνπκπψλεη κε έλα θεξκνπάξ (παξ. 4.9) ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ δχν 
παηηιέηεο πιάηνπο πεξίπνπ 8cm πνπ θιείλνπλ κεηαμχ ηνπο κε πξνζθνιιεηηθφ 
ζχλδεζκν πιάηνπο 2-3cm. Ζ δεμηά παηηιέηα θέξεη ηνλ ζθιεξφ πξνζθνιιεηηθφ 
ζχλδεζκν θαη ε αξηζηεξή ηνλ καιαθφ. Ζ δεμηά παηηιέηα θαηά ην θιείζηκφ ηεο 
δεκηνπξγεί απιάθη πιάηνπο πεξίπνπ 1cm, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ηνπ 

ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2
19PROC005584033 2019-09-19



 

ειίδα 27 απφ 76 

 

λεξνχ. ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ λα ππάξρεη θαη δεχηεξε ισξίδα πξνζθνιιεηηθνχ 
ζπλδέζκνπ πιάη ζηελ πξψηε, πιάηνπο επίζεο 2-3cm θαη κήθνπο πεξίπνπ 9cm. 
ην επάλσ κέξνο ηνπ θεξκνπάξ θαη πίζσ απφ απηφ, λα ππάξρεη ισξίδα 
πθάζκαηνο κήθνπο πεξίπνπ 10cm γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιαηκνχ απφ ην 
θεξκνπάξ. Να ππάξρεη θαηάιιειε θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ θεξκνπάξ θαη ησλ 
δχν παηηιεηψλ κε αδηάβξνρε θαη αλαπλεχζηκε κεκβξάλε (φπσο ηεο παξ. 4.3.2).  

5.4 Σζέπεο: 

5.4.1 Δμσηεξηθά ηνπ αξηζηεξνχ θχιινπ λα ππάξρεη ηζέπε αζπξκάηνπ πιάηνπο 
7cm, ε νπνία λα θιείλεη κε πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν κε θαπάθη πιάηνπο 6cm θαη 
κήθνπο 10,5cm πεξίπνπ. ην θαπάθη λα βξίζθεηαη ν ζθιεξφο πξνζθνιιεηηθφο 
ζχλδεζκνο κήθνπο 5cm θαη πιάηνπο 5cm πεξίπνπ. Ο ζειπθφο πξνζθνιιεηηθφο 
ζχλδεζκνο λα έρεη κήθνο 8cm θαη πιάηνο 5cm πεξίπνπ. Ζ ηζέπε λα έρεη θαη απφ 
ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο πηέηεο βάζνπο 2cm πεξίπνπ γηα ηελ ηθαλή δηεχξπλζή ηεο. 
Δζσηεξηθά απηήο λα ππάξρεη ζειπθφο πξνζθνιιεηηθφο ζχλδεζκνο πιάηνπο 1cm 
θαη κήθνπο 12,5cm πεξίπνπ. ηελ αληίζηνηρε ζέζε ζην αξηζηεξφ θχιιν ηνπ 
ρηησλίνπ λα ππάξρεη αξζεληθφο πξνζθνιιεηηθφο ζχλδεζκνο αλάινγσλ 
δηαζηάζεσλ, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζέπε δελ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζε 
επαθή κε ην ρηηψλην. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ηζέπεο καδί κε ην θαπάθη λα είλαη 
πεξίπνπ 20cm. 

5.4.2 ην εμσηεξηθφ εκπξφο κέξνο ηνπ ρηησλίνπ θαη ζην θάησ κέξνο απηνχ λα 
ζρεκαηίδνληαη ηζέπεο εζσηεξηθά κε χθαζκα θφδξαο. Σν κήθνο απηψλ ησλ ηζεπψλ 
λα είλαη 22cm θαη ην άλνηγκά ηνπο 18cm, ην νπνίν θαιχπηεηαη κε θαπάθη πιάηνπο 
19cm. ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ θαπαθηψλ λα είλαη ξακκέλνη δχν αξζεληθνί 
πξνζθνιιεηηθνί ζχλδεζκνη δηαζηάζεσλ 5 x 3cm, νη νπνίνη λα πξνζθνιινχληαη ζε 
ζειπθνχο πξνζθνιιεηηθνχο ζπλδέζκνπο ίδησλ δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη 
ξακκέλνη ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηελ ηζέπε. Ζ ξαθή ησλ αξζεληθψλ πξνζθνιιεηηθψλ 
ζπλδέζκνπ ζην θαπάθη λα κελ είλαη νξαηή εμσηεξηθά. Κάησ απφ ην θαπάθη ηεο 
δεμηά ηζέπεο λα ππάξρεη αλζεθηηθή ισξίδα κε κεηαιιηθφ αλνηγφκελν θξίθν 
(fastening ring for gloves) γηα λα θξέκνληαη απφ εθεί ηα γάληηα. Καηά ην θιείζηκν 
ηνπ θαπαθηνχ ν κεηαιιηθφο θξίθνο πξέπεη λα θαιχπηεηαη πιήξσο. Να ππάξρεη 
επίζεο κηθξή ισξίδα ζην κέζνλ ηνπ θαπαθηνχ γηα γξήγνξν άλνηγκα ηεο ηζέπεο 
(easy – pull tab). 

5.4.3 Δζσηεξηθά ηνπ δεμηνχ θχιινπ λα ππάξρεη κηα ηζέπε ηεο νπνίαο ην θάησ 
κέξνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 7cm πεξίπνπ απφ ην θάησ άθξν ηνπ ρηησλίνπ θαη νη 
δηαζηάζεηο ηεο είλαη 23cm χςνο θαη 20cm πιάηνο. Ζ ηζέπε απηή λα θιείλεη κε 
θεξκνπάξ, ην νπνίν ζην άθξν ηνπ λα θέξεη θνξδφλη κε πιαζηηθφ άθξν». 

5.5 ην πίζσ κέξνο ζην χςνο ησλ ψκσλ ηνπ ρηησλίνπ λα ππάξρεη θζνξίδνλ θαη 
αληαλαθιαζηηθφ επίξξακα ζρήκαηνο παξαιιεινγξάκκνπ κε ηελ επηγξαθή 
«ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ» ρξψκαηνο θίηξηλνπ,  φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν 
ελδεηθηηθφ ζρέδην. 

5.6 Σν ρηηψλην λα θέξεη δχν νξηδφληηεο θζνξίδνπζεο θαη αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο 
εκπξφο θαζψο θαη δχν νξηδφληηεο θαη δχν θάζεηεο ζην πίζσ κέξνο, φπσο θαίλεηαη 
ζην ζπλεκκέλν ελδεηθηηθφ ζρέδην. 

5.7 Σα καλίθηα λα θέξνπλ απφ κία θζνξίδνπζα θαη αληαλαθιαζηηθή ηαηλία ζε 
απφζηαζε πεξίπνπ 20cm απφ ην θάησ άθξν ηνπο.  

5.8 Σα καλίθηα λα θέξνπλ ζχζηεκα απμνκείσζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ θάησ άθξνπ 
απηψλ πνπ έρεη σο εμήο: ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4cm απφ ην θάησ άθξν ηνπο λα 
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ππάξρεη ισξίδα πθάζκαηνο 11 x 3cm ξακκέλε ζηε κία ηεο άθξε ζηε καληθνξαθή. 
Απφ ηελ κέζα πιεπξά απηήο λα ξάβεηαη ζθιεξφο πξνζθνιιεηηθφο ζχλδεζκνο 9 x 
3cm. ε απφζηαζε 8cm πεξίπνπ απφ ηελ καληθνξαθή θαη 4cm απφ ην θάησ άθξν 
ησλ καληθηψλ λα ξάβεηαη καιαθφο πξνζθνιιεηηθφο ζχλδεζκνο 16 x 3cm, πάλσ 
ζηνλ νπνίν λα εθαξκφδεη ν αλσηέξσ ζθιεξφο πξνζθνιιεηηθφο ζχλδεζκνο. Σν 
καλίθη λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχιια πθάζκαηνο: έλα εληαίν εκπξφο, δχν 
θχιια πίζσ κε ξαθή θάζεηε σο πξνο ηελ ξαθή απηψλ κε ην κπξνζηηλφ θχιιν θαη 
έλα θνκκάηη ζηελ πεξηνρή ηεο καζράιεο. 

5.9 Σν καλίθη εζσηεξηθά θαη ζε ζπλέρεηα ηεο θφδξαο λα θέξεη πιεθηή ειαζηηθή 
καλζέηα ζχλζεζεο 100% αξακηδηθψλ ηλψλ γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξνχ ζε 
απηφ αθφκε θαη κε πςσκέλν ην ρέξη ηνπ ρξήζηε. 

5.10 Σν θνιάξν ηνπ ρηησλίνπ λα έρεη χςνο πεξίπνπ 110 mm θαη λα είλαη απφ ην 
ίδην χθαζκα κε απηφ ηνπ ρηησλίνπ. Να ιεθζεί θαηαζθεπαζηηθά κέξηκλα ψζηε ην 
θνιάξν λα ζηέθεηαη φξζην ζε πεξίπησζε πιήξνπο θιεηζίκαηνο. 

5.11 Σα ρηηψληα λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη ζε πιπληήξην ζε ζεξκνθξαζία 60ν 
Κειζίνπ κε θνηλά απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλφ θαζαξηζκφ. 

5.12 Οη ξαθέο λα είλαη ζε απφζηαζε 10mm απφ ηελ άθξε ηνπ πθάζκαηνο. Όιεο νη 
εμσηεξηθέο ξαθέο λα είλαη παλσβεινληέο (Topstitcher) γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. 
Όιεο νη ξαθέο λα είλαη φπσο ηνπ δείγκαηνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ε ππθλφηεηα ξαθήο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3,5 βεινληέο αλά εθαηνζηφ. 

5.13 Ζ ελίζρπζε ησλ αγθψλσλ (παξ. 4.3.5), λα έρεη κήθνο πεξίπνπ 18cm θαη 
πιάηνο πεξίπνπ 12cm θαη λα απμάλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ρηησλίνπ. 

5.14 ην θάησ κέξνο ηνπ ρηησλίνπ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, θαζψο 
θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ καλζεηψλ ησλ καληθηψλ λα ππάξρεη θαηάιιειε 
δηακφξθσζε κε ισξίδεο αδηάβξνρεο θαη αλαπλεχζηκεο κεκβξάλεο (φπσο ηεο 
παξ. 4.3.2) ζχκθσλα κε ην δείγκα ηεο Τπεξεζίαο γηα βειηίσζε ηεο αδηαβξνρίαο. 

5.15 ην πίζσ θχιιν ηνπ ρηησλίνπ λα δεκηνπξγνχληαη αξηζηεξά θαη δεμηά πηέηεο 
πιάηνπο 3cm μεθηλψληαο απφ ηελ πίζσ ξαθή ηνπ σκίηε θαη 3cm απφ ηελ 
καληθνξαθή θαη λα θηάλνπλ πεξίπνπ 34cm απφ ην θάησ άθξν ηνπ ρηησλίνπ 

6. ΠΔΡΙΚΔΛΙΓΑ (ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ) 

6.1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ελδεηθηηθφ ζρέδην. 

6.2. Σν θάζε κπαηδάθη ηνπ παληεινληνχ λα απνηειείηαη απφ 6 ηεκάρηα 
πθάζκαηνο, ηξία εκπξφο θαη ηξία πίζσ. Σν ηξίην θαη αλψηεξν θνκκάηη ησλ πίζσ 
θχιισλ λα είλαη ηέηνην ψζηε ε δψλε ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο λα είλαη ςειφηεξε 
απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ παληεινληνχ. 

6.3. Ζ ελίζρπζε ησλ γνλάησλ (παξ. 4.3.5), λα έρεη κήθνο 30cm θαη πιάηνο 
πεξίπνπ 18cm αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ παληεινληνχ. 

6.4. Να θέξεη ειαζηηθέο ξπζκηδφκελεο ηηξάληεο πιάηνπο 4cm νη νπνίεο 
θνπκπψλνπλ εκπξφο κε πιαζηηθή πφξπε. Οη ηηξάληεο λα είλαη γαδσκέλεο ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ παληεινληνχ ζην ζεκείν ηεο κέζεο, ελψ ζην άιιν άθξν ηνπο λα 
θέξνπλ ην αξζεληθφ κέξνο ηεο πξναλαθεξζείζαο πφξπεο. Σν ζειπθφ κέξνο λα 
βξίζθεηαη ζε κηθξή ισξίδα πθάζκαηνο γαδσκέλε ζην εκπξφο κέξνο ηεο δψλεο. Οη 
ηηξάληεο ζηελ πεξηνρή ηεο πιάηεο λα είλαη πεξαζκέλεο ζε πιαζηηθφ ζχλδεζκν, ν 
νπνίνο ζπγθξαηεί ηελ κία δίπια ζηελ άιιε. 
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6.5. ην πίζσ κέξνο ηεο δψλεο (πεξηνρή κέζεο) θαη πεξίπνπ 19cm απφ ην 
πάλσ κέξνο απηήο λα ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά ειαζηηθφ πιηθφ απφ ηελ κία πιατλή 
ξαθή έσο ηελ άιιε γηα ηελ απμνκείσζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο θαη ηελ 
θαιχηεξε εθαξκνγή ζηνλ ρξήζηε. 

6.6. Σν άλνηγκα ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά λα θιείλεη κε πξνζθνιιεηηθφ ζχλδεζκν 
πιάηνπο 5cm, φπνπ ην ζθιεξφ ηκήκα ηνπ λα βξίζθεηαη επί ηνπ αξηζηεξνχ θχιινπ 
θαη ην καιαθφ επί ηνπ δεμηνχ θχιινπ. Δπηπιένλ ζην επάλσ κέξνο ην άλνηγκα λα 
θιείλεη κε ηξνπθ. 

6.7. ε θάζε κπαηδάθη, ζε χςνο 7cm απφ ην θάησ άθξν, λα θέξεη πεξηκεηξηθά 
νξηδφληηεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο θαζψο θαη θάζεηε πνπ ζα μεθηλάεη απφ ηελ 
νξηδφληηα θαη ζα θηάλεη κέρξη ηε ξαθή ησλ δχν θάησ ηκεκάησλ ηνπ πίζσ κέξνπο 
ηνπ κπαηδαθηνχ. 

6.8. Να δηαζέηεη πιατλέο ηζέπεο ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ, απφ χθαζκα ίδην κε ηεο 
εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, χςνπο 26cm θαη πιάηνπο 20cm πεξίπνπ, ην άλνηγκα ησλ 
νπνίσλ λα θαιχπηεηαη πιήξσο απφ θαπάθη θάξδνπο 7cm πνπ θιείλεη κε δχν 
πξνζθνιιεηηθνχο ζπλδέζκνπο δηαζηάζεσλ 2,5cm x 4cm θαη λα θέξεη ισξίδα 
γξήγνξνπ αλνίγκαηνο. 

6.9. Σα παληειφληα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη ζε πιπληήξην ζε 
ζεξκνθξαζία 60ν C κε θνηλά απνξξππαληηθά ή λα επηδέρνληαη ζηεγλφ θαζαξηζκφ. 

6.10. Οη ξαθέο λα είλαη ζε απφζηαζε 10mm απφ ηελ άθξε ηνπ πθάζκαηνο. Όιεο 
νη εμσηεξηθέο ξαθέο λα είλαη παλσβεινληέο (Topstitcher) γηα πεξηζζφηεξε 
αζθάιεηα. Όιεο νη ξαθέο λα είλαη φπσο ηνπ δείγκαηνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ε 
ππθλφηεηα ξαθήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3,5 βεινληέο αλά εθαηνζηφ. 

6.11. ηα θάησ άθξα ηνπ παληεινληνχ, πεξηκεηξηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά λα 
ππάξρεη θαηάιιειε δηακφξθσζε κε ισξίδεο αδηάβξνρεο θαη αλαπλεχζηκεο 
κεκβξάλεο (φπσο ηεο παξ. 4.3.2) ζχκθσλα κε ην δείγκα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
βειηίσζε ηεο αδηαβξνρίαο. 

7. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
ε θάζε ρηηψλην, πεξηζθειίδα λα ξάβεηαη έλα θνκκάηη ηαηλίαο ιεπθήο, ζηελ 
νπνία αλαγξάθνληαη κε καχξε ρξσζηηθή θαη κε ηε βνήζεηα εθηππσηηθήο 
κεραλήο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

7.1. Καηαζθεπαζηήο θαη ζηνηρεία πξνκεζεπηή. 

7.2. Δίδνο (ρηηψλην ή πεξηζθειίδα) θαη κέγεζνο (αξηζκφο & πεξηγξαθή). 

7.3. χλζεζε πθάζκαηνο θαζψο θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο (trademarks) πθάζκαηνο 
θαη εμαξηεκάησλ. 

7.4. Μήλαο, έηνο θαη ηφπνο θαηαζθεπήο (ρψξα πξνέιεπζεο). 

7.5. Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ζηνιή 
ΔΝ469:2005. 

7.6. Οδεγίεο πιπζίκαηνο θαη ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 3758. 

7.7. Πξνεηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ΔΝ 469: «Πξνεηδνπνίεζε: Λεξσκέλα 
ελδχκαηα πξνζηαηεχνπλ ιηγφηεξν». 

7.8. ήκαλζε CE,  

7.9. Σν εηθνλίδην (pictogram) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν ΔΝ 469:2005. 
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7.10. Σα επίπεδα απφδνζεο: γηα πξνζηαζία ζηε ζεξκφηεηα (ιφγσ θιφγαο θαη 
ιφγσ αθηηλνβνιίαο), γηα αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε λεξνχ θαη αληίζηαζε ζηνπο 
πδξαηκνχο. 

7.11.  Οπνηαδήπνηε άιιε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 (Marking) 
ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 469:2005. 

8. ΤΚΔΤΑΙΑ 

8.1. Υηηψληα. 
Κάζε ρηηψλην θνπκπσκέλν θαη κε ηηο ρεηξίδεο ζην πίζσ κέξνο, λα δηπιψλεηαη θαη 
λα κπαίλεη ζε δηαθαλή ζαθνχια, καδί κε ράξηηλε εηηθέηα πνπ λα θαίλεηαη επθξηλψο 
ην κέγεζφο ηνπ. Σα ρηηψληα αλά είθνζη (20) λα κπαίλνπλ ζε ραξηνθηβψηην ηθαλήο 
αληνρήο. 

8.2. Παληειφληα. 
Ζ ζπζθεπαζία ησλ παληεινληψλ ζα είλαη αλάινγε κε απηή ησλ ρηησλίσλ. 

9. ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ - ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

9.1. Όιε ε πνζφηεηα ηεο χκβαζεο λα ζεσξεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο 
σο κία κεξίδα.  

9.2. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα πξνβεί ζε 
δεηγκαηνιεςία θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή: 

9.2.1  Απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ζα ιεθζνχλ ηπραία δχν (2) ζεη ζηνιψλ 
(ρηηψλην -παληειφλη). Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ελ 
ιφγσ ζηνιέο κε παλνκνηφηππεο ηδίνπ κεγέζνπο πιήξεηο ζηνιέο. Σα έμνδα γηα ηα 
επηπιένλ απηά ηεκάρηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε ζρέζε 
κε ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη. 
9.2.2.  Ζ κία (1) ζηνιή πνπ απνηειεί ην δείγκα ειέγρνπ, κε κέξηκλα θαη θξνληίδα 
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ζα απνζηαιεί ζε δηαπηζηεπκέλν 
Δξγαζηήξην ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΝ 469:2005 θαζψο 
θαη γηα ηε δηαπίζησζε φηη ην ρξψκα ηνπ πθάζκαηνο είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

παξνχζα. Δπίζεο ζα γίλνπλ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο 
ηεο ζηνιήο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 4. Οη δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απφ κία θνξά ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηνιή πνπ απνηειεί ην δείγκα ειέγρνπ. Δίλαη 
ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ε επηινγή ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δνθηκέο. Ζ δεχηεξε ζηνιή πνπ απνηειεί 
ην αληίδεηγκα ζα θπιαρηεί ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ. 
9.2.3.  Έιεγρνο απφρξσζεο: Ο έιεγρνο ηεο απφρξσζεο ζα γίλεηαη κε 
θαζκαηνθσηφκεηξν πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε δηάρπην θσηηζκφ ηνπ δνθηκίνπ κε πιήξε 
εθπνκπή πεγήο ε νπνία ζα πξνζνκνηάδεη ζηε «CIE Source D65». Σν ππφ εμέηαζε 
δνθίκην πξέπεη λα παξαηεξείηαη απφ γσλία πνπ δελ μεπεξλά ηηο 10° απφ ηελ 
θαλνληθή γσλία παξαηήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γσλίαο απνθπγήο 
θαηνπηξηζκνχ. Σν κέγεζνο ηνπ πξνηχπνπ αλνίγκαηνο επί ηεο ζπζθεπήο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο απφρξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1,2-
1,5 cm. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηα 
ηεκάρηα ηνπ θάζε δείγκαηνο κεηξψληαο ην θάζε ζεκείν δχν θνξέο κε δηαθνξεηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ (πθάδη-ζηεκφλη). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ν κέζνο φξνο 
ησλ έμη (6) κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ [ηξία (3) ζεκεία Υ δχν (2) θνξέο = 
έμη (6)] γηα θάζε δείγκα. Σα πξνο εμέηαζε ζεκεία ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκέλα 
δχν (2) θνξέο πξνθεηκέλνπ θαηά ηε κέηξεζε λα κελ επεξεάδνληαη απφ ην θσο. 
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Καηά ηε κέηξεζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε CMC (Color Measurement 
Commities ηεο Society of Dyers and colourists) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΓΔ ε 
νπνία πεξηιακβάλεη θαη δηνξζσηηθνχο ζπληειεζηέο. Αξρηθά ζα κεηξηέηαη ε 
απφρξσζε ηνπ επίζεκνπ δείγκαηνο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθηεθε 
παξαπάλσ θαη ν κέζνο φξνο ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη ε βάζε κε ηελ νπνία ζα 
ζπγθξηζεί ε αληίζηνηρε απφρξσζε ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο 

 

Α/Α ΥΡΧΜΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΤΓΚΡΗΖ ΔΠΗΖΜΟΤ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖΝ CMC 
(ΓΔ) 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΔΚΠΣΧΖ 

1 
Όπσο ηνπ 
δείγκαηνο 

Μέρξη θαη 1,5 
Μέρξη θαη 0,5 

πάλσ ηνπ νξίνπ, 
δειαδή 2 

0,2% γηα θάζε 
0,1 πάλσ ηνπ 

νξίνπ 

 

10. ΔΛΔΓΥΟ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.1. Έιεγρνο πνηφηεηαο - Γεηγκαηνιεςία - Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δθφζνλ 
θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 9. 

10.2. Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο. Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα ειέγρεη 
κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ δείγκαηνο ηεο Τπεξεζίαο ηα 
παξαθάησ: 

10.2.1. Σν ρξσκαηηζκφ θαη καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηνίκσλ 
ρηησλίσλ θαη παληεινληψλ. 

10.2.2. Σελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο (θνπή, ξαθή, ζπξξαθέο θιπ). 

10.2.3. Σελ νκνηνρξσκία ησλ ηεκαρίσλ θάζε πεξηζθειίδαο, ρηησλίνπ θαζψο 
θαη ηνπ ζπλφινπ σο εληαίαο ζηνιήο. 

10.2.4. Σελ πνζφηεηα θαηά κέγεζνο. 

10.2.5. Ο έιεγρνο λα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ 
ηεο φιεο πνζφηεηαο. 

10.3. Οξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο πνζφηεηαο ή 
εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία ε δηελέξγεηά εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, κέζα δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 

10.4. Οη ζηνιέο παξαιακβάλνληαη θαλνληθά, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ην 
καθξνζθνπηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (εάλ δηελεξγεζεί) φηη έρνπλ θαιψο. 
Δθφζνλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν βξεζνχλ εθηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηαζθεπή (θνπή, ξαθή, νκνηνρξσκία), ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηηο απνξξίπηεη. 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα απαληνύλ κε ζεηξά θαη ζε όιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, έζησ θαη αξλεηηθά γηα λα είλαη 
δπλαηή ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ κόλν 
όηη ζπκθσλνύλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ρσξίο λα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά θαηά παξάγξαθν ζε απηέο, ζα απνξξίπηνληαη. 
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11.2. Μαδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ παξαγξάθσλ 3.2, 3.3, 4.6, 4.8 θαη 4.9. 

11.3. Δπίζεο νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ 
αλαιπηηθό πίλαθα όπνπ ζα θαίλνληαη νη παξαδόζεηο αλάινγσλ πιηθώλ πνπ 
έρεη πινπνηήζεη έθαζηνο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζην παξειζόλ ζε θνξείο 
ηνπ Γεκνζίνπ ή άιινπο θνξείο.  

11.4. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ πνζνηήησλ θαηά κέγεζνο 
έσο 30%. 

12. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

12.1 Ζ ρακειφηεξε ηηκή. 

12.2 Ζ ηηκή ηεο ζηνιήο ζα είλαη εληαία αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο. 

 
13. Δπηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθφ ζρέδην ηνπ ρηησλίνπ θαη ηνπ παληεινληνχ. 
Δπηζπλάπηεηαη επίζεο Πίλαθαο κεγεζψλ - πνζνηήησλ απηψλ. 
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Π Ι Ν Α Κ Α  
φπνπ θαίλνληαη νη πνζφηεηεο θαηά κέγεζνο θαη δηαζηάζεηο 

 
Μεγέζε – Πνζφηεηεο Υηησλίνπ (ηδάθεη) 

α/α ΜΈΓΔΘΟ ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ  
ΣΖΘΟΤ 

(cm) 

ΜΖΚΟ 
(cm) 

ΜΖΚΟ 
ΜΑΝΗΚΗΟΤ 

(cm) 

Γηα 
πξαγκαηηθφ 
χςνο (cm) 

Σεκάρηα 

1 105 120 80 60 160-170 


χ
κ

θ
σ

λ
α

 κ
ε 

ην
π
 

Δ
ηδ

ηθ
ν

χ
ο
 Ό

ξ
ν

π
ο
 η

ν
π
 

Γ
ηα

γ
σ

λ
ηζ

κ
ν

χ
 2 115 130 84 62 165-175 

3 125 140 84 64 170-180 

4 135 150 87 64 175-185 

5 144 159 85 62 175-185 

6 150 165 90 70 180-190 

7 160 175 95 72 180-190 

ΤΝΟΛΟ 

 
Μεγέζε – Πνζφηεηεο Παληεινληνχ 

 
α/α ΜΈΓΔΘΟ ΜΖΚΟ 

(cm) 
ΚΑΒΑΛΟ 

(cm) 
ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ  
ΜΔΖ (cm) 

Γηα 
πξαγκαηηθφ 
χςνο (cm) 

Σεκάρηα 

1     76-80 Μ 98 68 90 165-175 


χ
κ

θ
σ

λ
α

 κ
ε 

ην
π
 Δ

ηδ
ηθ

ν
χ
ο
 Ό

ξ
ν

π
ο
 

ην
π
 Γ

ηα
γ
σ

λ
ηζ

κ
ν

χ
 

2     76-80 ΜΚ 103 73 90 175-185 

3     84-88 Μ 100 69 100 165-175 

4     84-88 ΜΚ 105 74 100 175-185 

5     92-96 Μ 102 70 110 165-175 

6     92-96 ΜΚ 107 75 110 175-185 

7 100-104 Μ 105 72 118 170-180 

8 100-104 ΜΚ 110 77 118 175-185 

9 108-112 Μ 108 74 126 170-180 

10 108-112 ΜΚ 113 79 126 180-190 

11 116-120 Μ 111 76 134 175-185 

12 116-120 ΜΚ 116 81 134 180-190 

 ΤΝΟΛΟ 

 
εκείσζε: Ζ πεξίκεηξνο ηεο κέζεο ηνπ παληεινληνχ ππνινγίδεηαη κε ην 
ιάζηηρν ηεο κέζεο ηελησκέλν.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
   ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΚΡΑΝΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΝΗΜΧΝ (ΔΗΓΗΚΑ ΔΚ ΤΝΘ. ΗΝΧΝ) 

1. ΚΟΠΟ: 

1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (εθεμήο Τπεξεζία) γηα ηελ 
πξνκήζεηα: 
 

 Ππξνζβεζηηθψλ  θξαλψλ, ρξψκαηνο θηηξηλνπξάζηλνπ – θσζθνξηδέ 
 
ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
ηκήκα ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζην πξνζσπηθφ 
Ππξαζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σα θξάλε απηά ζα πξέπεη λα 
παξέρνπλ πξνζηαζία ηεο θεθαιήο ησλ Ππξνζβεζηψλ απφ πηψζεηο αηρκεξψλ θαη 
βαξηψλ αληηθεηκέλσλ (ζίδεξα, πέηξεο, ζνβάδεο θ.ιπ.) απφ θάζε θαηεχζπλζε, 
πξνζηαζία απφ ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη ειεθηξηθά θνξηία θαηά ηελ δηάξθεηα 
θαηαζβέζεσο ππξθαγηψλ θαη δηαζψζεηο αλζξψπσλ. 
1.2. Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή βαζίδεηαη ζηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
Κξαλψλ Αζθαιείαο Μνλίκσλ (Δηδηθά εθ πλζ. Ηλψλ)» ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ 
ψκαηνο, έθδνζεο 2014. 

2. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ: 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ν θσδηθφο ησλ 
θξαλψλ αζθαιείαο κνλίκσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηά CPV, είλαη: 35110000-8 
(Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο, δηάζσζεο θαη αζθάιεηαο) 

3. ΚΑΣΑΚΔΤΗ: 

3.1. Σν θξάλνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε 
ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 443:2008 type B κε ζήκαλζε C (αληνρή ζε ρεκηθά) ή 
λεψηεξν απηνχ. 
3.2. Σν θξάλνο κε έλα ή δχν κεγέζε θειχθνπο θαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο 
ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο ή ην κεραληζκφ ζχζθημεο πνπ δηαζέηεη λα είλαη θαηάιιειν γηα 
πεξίκεηξν θεθαιήο 53 έσο 62 cm ηνπιάρηζηνλ. Οη αθξηβείο πνζφηεηεο αλά κέγεζνο 
ζα θαζνξηζηνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
3.3. Σν βάξνο ηνπ πιήξνπο θξάλνπο (θέιπθνο παξ.4, θαη πξνζσπίδεο παξ. 5) λα 
κελ ππεξβαίλεη ηα 1.650 gr. 

4. ΤΛΙΚΟ: 

         ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ. ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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Σν θξάλνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ βξαδχθαπζην εληζρπκέλν πιηθφ, γηα λα έρεη 
κηθξφ βάξνο θαη κεγάιε αληνρή ζηα θηππήκαηα. 
 

5. ΣΟ ΚΔΛΤΦΟ 

5.1. Να έρεη νκνηφκνξθν ρξσκαηηζκφ ν νπνίνο λα είλαη κε βαθή αξίζηεο 
πνηφηεηαο ψζηε λα έρεη κεγάιε αληνρή ζε μέζκαηα, ραξάμεηο ή ζηίγκαηα-θειίδεο, 
θαηά ηελ πηψζε ζην θξάλνο αληηθεηκέλσλ, θαηά ηελ πηψζε ηνπ ζην έδαθνο, θαηά ηελ 
επαθή ηνπ κε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο απφ δηάθνξεο πεγέο ζεξκφηεηαο, απφ ηελ 
επαθή ηνπ κε ην λεξφ ή ηνλ αθξφ ή άιιεο αηηίεο θαηαζηξνθψλ. 
5.2. Να είλαη δηακνξθσκέλν ππφ πίεζε θαη λα είλαη εληαίν. Απνθιείνληαη ηα θξάλε 
κε ξαθέο. 
5.3. Καηά κήθνο ην θξάλνο λα έρεη θακππισηή πξνεμνρή, γηα ηελ απνξξφθεζε θαη 
κεηαηφπηζε ησλ θξνχζεσλ. 
5.4. Δζσηεξηθά λα θέξεη πξνζηαηεπηηθνχο ηκάληεο θαη δηθηπσηφ πιέγκα ζην 
θέληξν, απφ ζχγρξνλα πιηθά θηιηθά πξνο ην δέξκα, γηα λα παξέρεηαη πξνζηαζία απφ 
θηππήκαηα θαη λα εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ απνξξφθεζε ηνπ ηδξψηα θαη 
εμαεξηζκφ γηα λα κελ πξνθαιείηαη δεξκαηηθφο εξεζηζκφο. 
5.5. Να θέξεη εζσηεξηθά (πεξηθεξεηαθά) ξπζκηδφκελνπο ηκάληεο πεξηζθίμεσο ζην 
θεθάιη γηα ζηαζεξνπνίεζή ηνπ ή θαηάιιειν κεραληζκφ ζχζθημεο. 
5.6. Σα εζσηεξηθά κέξε ηνπ θξάλνπο λα πιέλνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη εχθνια 
ζε πεξίπησζε θζνξάο. 
5.7. Σν θξάλνο λα κπνξεί λα πιέλεηαη εχθνια κε ζαπνχλη θαη λεξφ ρσξίο λα 
απαηηνχληαη εηδηθά πιηθά πιπζίκαηνο 

6. ΠΡΟΧΠΙΓΔ 

6.1. Κάζε θξάλνο λα δηαζέηεη δχν ελζσκαησκέλεο πξνζσπίδεο (πξνζηαηεπηηθφ 
καηηψλ θαη πξνζψπνπ), νη νπνίεο λα είλαη εγθεθξηκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 
14458:2004 θαη ηαμηλνκεκέλεο γηα ρξήζε ζηελ ππξφζβεζε. Καη νη δχν πξνζσπίδεο 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή αθφκε θαη κε ηε 
ρξήζε γαληηψλ. 
6.2. Γηάθαλε πξνζσπίδα πξνζηαζίαο καηηψλ: ζα πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζκέλε 
σο έλα πξνζηαηεπηηθφ καηηψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 14458. Θα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχεη ηα κάηηα απφ κεραληθέο, ζεξκηθέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Ζ πξνζσπίδα 
ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
φπσο ε πνιπαηζεξηθή ζνπιθφλε ή ηζνδχλακν πιηθφ, λα έρεη ελζσκαησζεί ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ θξάλνπο θαη λα θηλείηαη (άλσ - θάησ). Ζ αληηζακβσηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
πξνζσπίδσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε θάπνην κέζν φπσο π.ρ. ηα αληηζακβσηηθά 
ζπξέη. 
6.3. Δμσηεξηθή πξνζσπίδα: Ζ πξνζσπίδα ζα πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο 
έλα πξνζηαηεπηηθφ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 14458 θαιχπηνληαο 
εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο γεληθήο ρξήζεο θαη ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε 
απφ Ππξνζβέζηεο ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ην πξφηππν απηφ. Θα πξέπεη λα πξνζηαηεχεη 
ηα κάηηα, θαζψο θαη ην πξφζσπν κέρξη ην ζαγφλη ελάληηα ζε κεραληθέο, ζεξκηθέο θαη 
ρεκηθέο επηδξάζεηο. Σν πξνζηαηεπηηθφ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο φπσο ε 
πνιπαηζεξηθή ζνπιθφλε ή ηζνδχλακν πιηθφ, λα έρεη ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
θξάλνπο θαη λα θηλείηαη (άλσ-θάησ). Ζ πξνζσπίδα ζα πξέπεη λα είλαη 
επηκεηαιισκέλε ζε ρξψκα ρξπζαθί θαη λα δηαζέηεη αληηραξαθηηθή επίζηξσζε. 
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7. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΑΤΥΔΝΑ 

Σν θξάλνο λα θέξεη πξνζζαθαηξνχκελν αληηππξηθφ θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
απρέλα, ην νπνίν εμσηεξηθά ζα είλαη επηκεηαιισκέλν (επηκεηάιισζε αινπκηλίνπ). 
Δζσηεξηθά ζα θέξεη χθαζκα θαηαζθεπαζκέλν απφ αξακηδηθέο ίλεο. 

8. ΤΠΟΙΑΓΧΝΟ 

Σν ππνζηάγσλν λα είλαη απφ βξαδχθαπζην πιηθφ, ξπζκηδφκελνπ κήθνπο, κε πφξπε 
ηαρείαο απειεπζέξσζεο θαη πιεπξηθή αζθάιεηα. 

9. ΦΑΚΟ 

Σν θξάλνο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνδνκή (θαηάιιειε βάζε) λα δερηεί ηελ 
ηνπνζέηεζε θαθψλ ηχπνπ UK 4AA.  

10. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ 

10.1. Σν θξάλνο λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηηο πξνζσπίδεο αλαπλεπζηηθψλ 
ζπζθεπψλ πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ε Τπεξεζία θαη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπο 
ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα βγεη ην θξάλνο ή ρσξίο λα θηλδπλεχεη απφ πηψζε θαηά ηε 
ρξήζε. Να είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο κε πξνζσπίδεο πνπ δηαζέηνπλ 
θεθαινδέκαηα θαζψο θαη κε πξνζσπίδεο πνπ δηαζέηνπλ ειαηεξησηά ζηεξίγκαηα. 
10.2. Οη αηνκηθέο πξνζσπίδεο θαη νη πξνζσπίδεο αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ πνπ 
δηαζέηεη ζήκεξα ε Τπεξεζία θαη κε ηηο νπνίεο απαξαηηήησο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
ην θξάλνο δει. λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ ρσξίο απνθιίζεηο θαη ρσξίο ηνλ θίλδπλν 
απψιεηαο ηνπ θξάλνπο θαηά ην ππξνζβεζηηθφ έξγν (ε Δπηηξνπή παξαιαβήο πξέπεη 
λα πξνβεί ζε έιεγρν πξνο επηβεβαίσζε ηνχηνπ) είλαη νη εμήο: 
  DRÄGER πξνζσπίδεο Panorama Nova θαη FPS 7000 
  SPASCIANI πξνζσπίδα TR 82. 
  SCOTT SIGMA 2 πξνζσπίδα απιή (πξναηξεηηθά). 

11. ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΒΑΘΜΧΝ  

Οπδέλ      

12. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηηο ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο: 
12.1. Φχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ λα απαληνχλ ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο 
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε ηε ζεηξά απηήο έζησ θαη αξλεηηθά. 
12.2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ησλ θξαλψλ, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
12.3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν ΔΝ 
443, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί βάζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ δηαπηζηεπκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ, κεηαθξαζκέλν απαξαηηήησο ζηελ Διιεληθή (λα απνδεηθλχεηαη ε 
δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα εθηέιεζε δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 443). 
12.4. Έθζεζε δνθηκψλ βάζε ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ. 
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12.5. Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν ΔΝ 
14458, ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή επηκεηαιισκέλε πξνζσπίδα φζν θαη γηα ηελ 
εζσηεξηθή δηάθαλε πξνζσπίδα πξνζηαζίαο ησλ καηηψλ, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί 
βάζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, κεηαθξαζκέλα 
απαξαηηήησο ζηελ Διιεληθή (λα απνδεηθλχεηαη ε δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα 
εθηέιεζε δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 14458). 
12.6. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαλψλ γηα δχν (2) έηε 
ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ παξαιαβή, ε νπνία λα θαιχπηεη θαη ηε βαθή ηνπ θξάλνπο. 
12.7. Έγγξαθε δήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ θξαλψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
δέθα (10) εηψλ απφ ηελ παξαιαβή, θαζψο θαη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
γηα χπαξμε αληαιιαθηηθψλ ηνπ θξάλνπο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
12.8. Πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα, ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, φπνπ ζα 
θαίλεηαη ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θξάλνπο. 
12.9. Αλαιπηηθφ πίλαθα φπνπ ζα θαίλνληαη νη παξαδφζεηο αλάινγσλ πιηθψλ πνπ 
έρνπλ πινπνηήζεη ζην παξειζφλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή άιινπο θνξείο.  

13. ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

13.1. Καηά ηελ παξάδνζε θάζε θξάλνο: 
13.1.1. Να θέξεη ηε ζήκαλζε «CE», ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΝ 443 
θαζψο θαη ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη λα θέξνπλ νη πξνζσπίδεο ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα πνπ θαιχπηεη ε θάζε κία, ηνπνζεηεκέλεο απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
θαη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηψλ. 
13.1.2. Να ζπλνδεχεηαη απφ έληππν κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα αλσηέξσ πξφηππα, ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 
13.1.3. Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία. 
13.2. Όιε ε πνζφηεηα ηεο χκβαζεο λα ζεσξεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
σο κία κεξίδα. 
13.3. Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο ζα ειέγρεη κε βάζε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο καθξνζθνπηθά ηα παξαθάησ: 
13.3.1. Σν ρξσκαηηζκφ θαη καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνηέσλ. 
13.3.2. Σε γεληθή πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 
13.3.3. Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ θξάλνπο κε ηηο πξνζσπίδεο ηεο παξαγξάθνπ 9. 
13.3.4. Οη παξαπάλσ έιεγρνη λα γίλνπλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ ηεο φιεο 
πνζφηεηαο. 
13.4. Δπίζεο ε επηηξνπή παξαιαβήο δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα 
πξνβεί ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή: 
13.4.1. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο λα ιάβεη ηπραία δχν (2) ηεκάρηα απφ ηελ 
παξαδνζείζα πνζφηεηα. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηα 
ηεκάρηα απηά κε παλνκνηφηππα ηδίνπ κεγέζνπο θαη ηχπνπ θξάλε. Σα έμνδα γηα ηα 
επηπιένλ απηά ηεκάρηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε ζρέζε κε 
ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη. 
13.4.2.  Σα αλσηέξσ ηεκάρηα ε επηηξνπή ζα ηα απνζηείιεη ζε δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ψζηε λα γίλνπλ νη δνθηκέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα πξφηππα ΔΝ 443, ΔΝ 14458:2004. 
13.4.3. Να ιάβεη ηπραία δχν (2) ηεκάρηα απφ ηελ παξαδνζείζα πνζφηεηα απφ ηα 
πξνζηαηεπηηθά απρέλα θαη λα ηα απνζηείιεη ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο γηα λα δηαπηζησζεί ε ζχλζεζε θαη ην βάξνο ηνπ πθάζκαηνο. 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηα ηεκάρηα απηά κε 
παλνκνηφηππα ηδίνπ κεγέζνπο θαη ηχπνπ θξάλε. Σα έμνδα γηα ηα επηπιένλ απηά 
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ηεκάρηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή 
πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη. 
13.4.4. Ο ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζα είλαη 
κέζα ζε είθνζη (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο 
πνζφηεηαο ή εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία ε δηελέξγεηά εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, κέζα ζε 
δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 

14. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία είλαη ε ίδηα αλεμάξηεηα κεγέζνπο θξάλνπο. 

15. ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ 

Δπηζπλάπηεηαη Πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη πνζφηεηεο αλά κέγεζνο ησλ θξαλψλ 
αζθαιείαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ζ Τπεξεζία έρεη ην 
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο επί κέξνπο πνζφηεηεο έσο 30%, κέρξη ηελ ηειηθή 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 
 

Πνζφηεηεο αλά κέγεζνο (λνχκεξα) Κξάλνπο Αζθαιείαο Μνλίκσλ  
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Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
   ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΤΦΖΛΧΝ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ  (ΜΠΟΣΔ) ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 
 
1. ΚΟΠΟ 

1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (εθεμήο Τπεξεζία) γηα ηελ 
πξνκήζεηα πςειψλ ππνδεκάησλ (κπνηψλ) ππξνζβεζηψλ, ηα νπνία ζχκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ αηνκηθνχ 
ηκαηηζκνχ πνπ ρνξεγείηαη ζην πξνζσπηθφ Ππξαζθάιεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπο (θαηαζβέζεηο ππξθαγηψλ-δηαζσζηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ). 

1.2. Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή βαζίδεηαη ζηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
Τςειψλ Τπνδεκάησλ (Μπφηεο Ππξνζβεζηψλ)» ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ 
ψκαηνο, έθδνζεο 2015. 

 
2. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

2.1. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ 
ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη, ν θσδηθφο ηεο ζηνιήο θαηάζβεζεο αζηηθψλ ππξθαγηψλ ηεο παξαγξάθνπ 
1, θαηά CPV, είλαη: 18832000-0 (Δηδηθά ππνδήκαηα ). 

2.2. Σα πςειά ππνδήκαηα (κπφηεο) ππξνζβεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλήθνπλ 
ζηελ θιάζε (Group Class) 8430 ―Footwear Men’s‖ (Τπφδεζε αλδξψλ), θαηά 
NATO ACodP-2/3. 

 

3. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ 

3.1. Ζ θαηαζθεπή θαη ν έιεγρνο επηδφζεσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα ππνδεκάησλ λα 
έρνπλ γίλεη κε βάζε ηα παξαθάησ πξφηππα: 

3.1.1. ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20344:2011 ήηνη «Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο – 
Μέζνδνη δνθηκήο γηα ππνδήκαηα». 

3.1.2. ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20345:2011 ήηνη «Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο – 
Τπνδήκαηα ηχπνπ αζθαιείαο». 

3.1.3. ΔΛΟΣ ΔΝ 15090:2012 ήηνη «Τπνδήκαηα γηα ππξνζβέζηεο». 
3.2. Σα πςειά ππνδήκαηα (κπφηεο) πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην ΔΝ 15090:2012 κε θαη’ ειάρηζην 
θαηεγνξηνπνίεζε Class I, Type 2, F2A, Hl3 , CI, SRC. 
 

4. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

4.1. Σν ζρέδην ηνπ ππνδήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή είλαη 
ην ζρέδην «D» ηεο παξ. 4 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011 κε ζφια απφ νδνληψζεηο. 

4.2. Ζ κπφηα λα απνηειείηαη απφ: 

         ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ. ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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4.2.1. Σν επαλψδεξκα ην νπνίν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αδηάβξνρν 
δέξκα, αξίζηεο πνηφηεηαο (full grain), πδξνθνβηθφ, δηαπλέσλ, ρξψκαηνο 
καχξνπ. 

4.2.2. Δζσηεξηθή επέλδπζε (θφδξα-lining) ζε φιε ηελ κπφηα (εζσηεξηθά ηνπ 
επαλσδέξκαηνο) ε νπνία λα απνηειείηαη απφ ζηξψκαηα ελσκέλα κεηαμχ 
ηνπο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα λα είλαη νπσζδήπνηε κεκβξάλε PTFE ή ΡES ή 
PU, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη αλαπλεπζηκφηεηα θαη αδηαβξνρία θαη λα 
παξνπζηάδεη:  
4.2.2.1. Γχλακε δηάζρηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.1 ηνπ ΔΝ ISO 

20345:2011 άλσ ησλ 30 Ν. 
4.2.2.2. Αληνρή ηξηβήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.2 ηνπ ΔΝ ISO 

20345:2011, αιιά γηα 400.000 θχθινπο ην ζηεγλφ ηεζη θαη γηα 
100.000 θχθινπο ην πγξφ ηεζη. 

4.2.3. Δμσηεξηθή ζφια (outsole) θαηαζθεπαζκέλε απφ εηδηθφ θανπηζνχθ 
(nitrile rubber). Να είλαη αληηνιηζζεηηθή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.3.5.4 ηνπ 
ΔΝ ISO 20345:2011 (αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε ηφζν ζε θεξακηθή φζν θαη ζε 
κεηαιιηθή επηθάλεηα). 

4.2.4. Δζσηεξηθή αλαηνκηθή ζφια (insole) ε νπνία δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί 
ρσξίο θαηαζηξνθή ηνπ ππνδήκαηνο. Να έρεη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 2 mm. 

4.2.5. Αληηβαθηεξηδηαθφ, αλαηνκηθφ, αθαηξνχκελν θαη πιελφκελν πάην 
(insock), ν νπνίνο λα είλαη δηαπεξαηφο απφ ην λεξφ γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαρείξηζε ηνπ ηδξψηα. 

4.3. Δπίζεο ε κπφηα λα δηαζέηεη : 
4.3.1. Πξναηξεηηθά: Γιψζζα (tongue) αλαηνκηθά ζρεδηαζκέλε ε νπνία 
γεκίδεη κε πνξψδεο αθξνπνηεηηθφ πιηθφ θαη εμσηεξηθά απηήο ζχζηεκα 
θιεηζίκαηνο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ άξηζηε πξνζαξκνγή ηεο κπφηαο ζην πφδη. 
Απηφ λα απνηειείηαη απφ θνξδφληα, θαηαζθεπαζκέλα απφ άθαπζηεο κεηα-
αξακηδηθέο ίλεο, ζειηέο (γηα ηα θνξδφληα) αλνμείδσηεο θαη αληηζπηλζεξηθέο, 
έλα (1) πςειήο αληνρήο θεξκνπάξ βαξέσο ηχπνπ ην νπνίν ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 6.8 ηνπ ΔΝ 15090:2012 θαη εηδηθφ 
ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θνξδνληψλ, ζην χςνο ησλ αζηξαγάισλ γηα 
ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη ηελ ηαρεία απειεπζέξσζε ηεο κπφηαο απφ 
ην πφδη. 

4.3.2. Μεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο ζφιαο, ελζσκαησκέλν θαη κε 
δπλάκελν λα αθαηξεζεί ρσξίο θαηαζηξνθή ηνπ ππνδήκαηνο θαηάιιειν 
έλζεην γηα αληνρή ζηε δηάηξεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.2.1 ηνπ ΔΝ ISO 
20345:2011. 

4.3.3. ην πίζσ εζσηεξηθφ κέξνο ηεο θφδξαο λα ππάξρεη ξακκέλε, 
πξνζηαηεπηηθή ηεο ηξηβήο, ισξίδα απφ δέξκα ή χθαζκα κεγάιεο αληνρήο, 
πιάηνπο ζην πάλσ κέξνο 3 cm πεξίπνπ θαη απμαλφκελν απφ ην χςνο ησλ 
αζηξαγάισλ θαη θάησ. 

4.3.4. Γχν (2) βξφγρνπο έιμεσο ζηα πιάγηα ή έλαλ (1) πίζσ, πιάηνπο 
πεξίπνπ 30 mm, νη νπνίνη ζα είλαη ξακκέλνη εμσηεξηθά ηεο κπφηαο ζην 
πάλσ κέξνο απηήο. 

4.3.5. Δζσηεξηθά ηνπ δέξκαηνο, ζηελ πεξηνρή ησλ δαθηχισλ, θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαθηχισλ απφ ρηππήκαηα, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.3.2 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 

4.3.6. Δμσηεξηθά ηνπ δέξκαηνο, ζηελ πεξηνρή ησλ δαθηχισλ, πξνζηαηεπηηθφ 
θάιπκκα, απφ πιηθφ φκνην κε απηφ ηεο εμσηεξηθήο ζφιαο, γηα απμεκέλε 
αληνρή ζηελ εμσηεξηθή θζνξά ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ ππνδήκαηνο. 
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4.3.7. Βαζηθέο ξαθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θιείλνπλ κε ηε ρξήζε 
δηπιφγαδσλ κεραλψλ πνπ λα παξάγνπλ δχν παξάιιειεο ζεηξέο ξαθψλ. 

4.3.8. Οπέο δηαθπγήο ησλ πδξαηκψλ ζην πάλσ κέξνο θαζψο θαη 
πεξηθεξεηαθφ «καμηιαξάθη» ελδεηθηηθνχ πιάηνπο 4 cm, ην νπνίν εζσηεξηθά, 
φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πφδη, λα είλαη απφ θαηάιιειν χθαζκα ψζηε 
λα πξνζθέξεη άλεζε θαηά ην βάδηζκα. 

4.3.9. Αληαλαθιαζηηθή ισξίδα, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο θάζε κπφηαο ζην 
χςνο ησλ αζηξαγάισλ, ξακκέλε ζην επαλψδεξκα, αλζεθηηθή ζηελ 
ζεξκνθξαζία, ηεο νπνίαο ε θσηνκεηξηθή θαη θπζηθή επίδνζε θαζψο θαη ε 
επίδνζε ρξσκάησλ λα ηθαλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηνπ EN ISO 
20471:2013. 

 
5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά λα 
θαηαζέζνπλ: 

5.1. Φχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ λα απαληνχλ αλαιπηηθά ζε φιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε ηε ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε απηήο.  

5.2. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ ππνδήκαηνο, κε πεδίν εθαξκνγήο αληίζηνηρν κε ηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί 
απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 
17021:2011, κε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

5.3. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Δμέηαζεο ηχπνπ Δ.Κ. (EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί 
απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 
17021:2011, γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
ζπκθσλία κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 15090:2012, κε κεηάθξαζε ζηα 
Διιεληθά. 

5.4. Σα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα (Test Reports) βάζε ησλ νπνίσλ εθδφζεθε 
ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ. 

5.5. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ην ηειηθφ πξντφλ, ζχκθσλα 
κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC. 

5.6. Δπίζεκν Σερληθφ θπιιάδην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, φπνπ ζα 
θαίλνληαη ηα κνληέια ησλ ππξνζβεζηηθψλ κπνηψλ πνπ θαηαζθεπάδεη. 

5.7. Δπίζεκν Σερληθφ θπιιάδην ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηεο 
αληαλαθιαζηηθήο ισξίδαο, κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, 
φπνπ ζα θαίλνληαη φια ηα ηερληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ 
ζπκκφξθσζεο κε ην δεηνχκελν πξφηππν. 

5.8. Αλαιπηηθφ πίλαθα φπνπ ζα θαίλνληαη νη παξαδφζεηο αλάινγσλ πιηθψλ πνπ 
έρνπλ πινπνηήζεη ζην παξειζφλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή άιινπο θνξείο.  
 

6. ΤΚΔΤΑΙΑ 

Κάζε δεχγνο ζα ζπζθεπάδεηαη ζε ράξηηλν θνπηί αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ επί ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην κέγεζνο (λνχκεξν) ηνπ ππνδήκαηνο. Αλάινγνο 
αξηζκφο ππνδεκάησλ ζα ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηνθηβψηην ηθαλήο αληνρήο επί ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

6.1. Αξηζκφο θαη εκεξνκελία χκβαζεο. 
6.2. Ολνκαζία πξνκεζεπηή. 
6.3. Δίδνο πιηθνχ. 
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6.4. Πνζφηεηα / κέγεζνο. 
 

7. ΠΑΡΑΓΟΗ 

7.1. Καηά ηελ παξάδνζε θάζε ηεκάρην λα δηαζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» θαζψο θαη 
ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθ. 7 ηνπ ΔΝ 15090:2006, ηνπνζεηεκέλεο 
απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηψλ, αιιηψο 
δελ ζα παξαιακβάλεηαη. 

7.2. Με ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ θάζε δεχγνο, απαξαίηεηα, λα ζπλνδεχεηαη 
απφ έληππν κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθ. 8 ηνπ ΔΝ 
ISO 20345:2004, ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 
 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο αθνχ ζεσξήζεη φιε ηελ παξαδνζείζα πνζφηεηα σο κία 
(1) κεξίδα, ζα πξνβεί ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

8.1. Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο φπνπ ζα ειεγρζνχλ νπηηθά ηα εμσηεξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνδεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή 
θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο δεηγκαηνιεπηηθά ζε πνζνζηφ 10% 
ηνπιάρηζηνλ ηεο φιεο πνζφηεηαο. 

8.2. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα πξνβεί ζε 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή: 

8.2.1. Να ιεθζνχλ ηπραία δχν (2) δεχγε κπφηεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ απφ 
ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηα 
ηεκάρηα απηά κε παλνκνηφηππα ηδίνπ κεγέζνπο θαη ηχπνπ δεχγε. Σα έμνδα γηα ηα 
επηπιένλ απηά ηεκάρηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε ζρέζε 
κε ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη. 

8.2.2.  Σα αλσηέξσ δεχγε πνπ έρνπλ επηιεγεί ζα απνζηαινχλ ζε 
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο γηα εμέηαζε θαη 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ δνθηκψλ: 
8.2.3. Αδηαβξνρία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.2.5 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.4. Γχλακε ζπγθφιιεζεο επαλσδέξκαηνο θαη εμσηεξηθήο ζφιαο 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.3.1.2 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.5. Θεξκηθή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

8.2.5.1. Θεξκηθή κφλσζε (παξ. 6.3.1 ηνπ ΔΝ 15090:2012 γηα επίπεδν 
απφδνζεο Hl3) 

8.2.5.2. Αθηηλνβνινχκελε ζεξκφηεηα (παξ. 6.3.2 ηνπ ΔΝ 15090:2012) 
8.2.5.3. Αληίζηαζε ζηε θιφγα (παξ. 6.3.3 ηνπ ΔΝ 15090:2012) 

8.2.6. Αληηνιηζζεηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηε παξ. 5.3.5.4 ηνπ ΔΝ ISO 
20345:2011 (αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε επί θεξακηθήο θαη κεηαιιηθήο 
επηθάλεηαο). 
8.2.7. Αληίζηαζε ζηε δηάηξεζε (penetration resistance) ζχκθσλα κε ηε παξ. 
6.2.1 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.8. Πξνζηαηεπηηθφ δαθηχισλ ζχκθσλα κε ηηο παξ. 5.3.2.3 θαη 5.3.2.4 ηνπ 
ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.9. Αληηζηαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2.2 ηνπ ΔΝ ISO 
20345:2011. 
8.2.10. Γχλακε δηάζρηζεο επαλσδέξκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.3 ηνπ 
ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.11. Γχλακε εθειθπζκνχ επαλσδέξκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.4 
ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 
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8.2.12. Γηαπεξαηφηεηα απφ πδξαηκνχο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.6 ηνπ ΔΝ 
ISO 20345:2011. 
8.2.13. Γηείζδπζε λεξνχ θαη απνξξφθεζε λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.3 
ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 
8.2.14. Δζσηεξηθή επέλδπζε (θφδξα -lining) 

8.2.14.1. Γχλακε δηάζρηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.1 ηνπ ΔΝ ISO 
20345:2011 λα είλαη άλσ ησλ 30 Ν 

8.2.14.2. Αληνρή ηξηβήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.2 ηνπ ΔΝ ISO 
20345:2011, αιιά γηα 400.000 θχθινπο ην ζηεγλφ ηεζη θαη γηα 
100.000 θχθινπο ην πγξφ ηεζη. 

8.2.14.3. Γηαπεξαηφηεηα πδξαηκψλ θαη ζπληειεζηήο πδξαηκψλ ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 5.5.3 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 

8.2.15. Ζ εζσηεξηθή ζφια (insole) λα παξνπζηάδεη απνξξφθεζε λεξνχ θαη 
απνβνιή λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.7.3 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 

8.2.16. Ζ εζσηεξηθή ζφια (insole) λα παξνπζηάδεη αληνρή ηξηβήο ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 5.7.4.1 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 

8.2.17. Ο εζσηεξηθφο πάηνο (inshock) λα παξνπζηάδεη αληνρή ηξηβήο 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.7.4.2 ηνπ ΔΝ ISO 20345:2011. 

8.2.18. Δμσηεξηθή ζφια (outsole) 
8.2.18.1. Γχλακε δηάζρηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.8.2 ηνπ ΔΝ ISO 

20345:2011. 
8.2.18.2. Αληνρή ηξηβήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.8.3 ηνπ ΔΝ ISO 

20345:2011. 
8.2.18.3. Αληνρή ζηελ θάκςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.8.4 ηνπ ΔΝ ISO 

20345:2011. 
 

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1. Οξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε νιφθιεξεο ηεο πνζφηεηαο ή 
εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία ε δηελέξγεηά εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, κέζα ζε δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 

9.2. Σα πιηθά παξαιακβάλνληαη θαλνληθά, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ην 
καθξνζθνπηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (εάλ δηελεξγεζεί) φηη έρνπλ θαιψο. 
Δθφζνλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν βξεζνχλ εθηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηαζθεπή, ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίπηεη ηα πιηθά. 
 

10. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ζ ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία λα είλαη ε ίδηα αλεμάξηεηα κεγέζνπο. 
 
11. ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ 

Δπηζπλάπηεηαη Πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη πνζφηεηεο αλά κέγεζνο (λνχκεξα) 
ησλ ππξνζβεζηηθψλ κπνηψλ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ζ 
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο επί κέξνπο πνζφηεηεο θαηά κέγεζνο έσο 
30% κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
   ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΓΑΝΣΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ  
 

 
 
 
 
 
 
 

28 ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ΚΔΓΑ/Ρ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ.ΔΟΤ 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

 
        
 

ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ – ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ  
ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 
 
 
  
           

1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
2. ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  
3. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  
4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
4.1. Οξηζκφο πιηθνχ 
4.2. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά  
4.3. ρεδίαζε - Καηαζθεπή 
4.4. Απαηηήζεηο Ννκνζεζίαο  
4.5. Δπηζήκαλζε πιηθνχ 

 

5. ΤΚΔΤΑΗΑ / ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
     5.1      πζθεπαζία 
     5.2      Δπηζεκάλζεηο 

 

6.  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΤΛΗΚΟΤ 
6.1   πλνδεπηηθά έγγξαθα  
6.2   Δπηζεσξήζεηο / Γνθηκέο 

 

7. ΤΠΖΡΔΗΔ / ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
7.1     Δγγπήζεηο 

 

8. ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
8.1      Υξφλνο παξάδνζεο 
8.2      Σφπνο παξάδνζεο 
8.3      Αξηζκφο παξηίδσλ 
8.4      Δπηζεκνπνίεζε δείγκαηνο 

 

9. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
10. ΖΜΔΗΧΔΗ 
10.1. Λέμεηο θιεηδηά 

 

11. ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΔΓΚΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
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1 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
1.1 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΠΔΓ) θαζνξίδεη ηηο 
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ γαληηψλ ππξνζβεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 
ΔΓ. Φνξηνχληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζε θαλνληθέο / 
ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο ππξθαγηψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ην ΔΝ 659. 
1.2 Σα ελ ιφγσ γάληηα πξνζηαηεχνπλ ηα ρέξηα ησλ ππξνζβεζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα θαλνληθήο ππξφζβεζεο (normal firefighting) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
έξεπλαο θαη δηάζσζεο. 
 
2 ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
2.1 Ννκνζεζία  
2.1.1 Ζ Οδεγία 89/686/ΔΟΚ «Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο» Ζ παξνχζα ζα θαηαξγεζεί ζηηο 
21/04/2018 σο άξζξν 46 Καλνληζκνχ § 2.1.6. Πξντφληα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
Οδεγία κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά έσο 21 Απξηιίνπ 2019, σο άξζξν 47 
Καλνληζκνχ § 2.1.6. 
2.1.2 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 2016/425 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γηα 
ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 89/686/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

2.1.3 Ζ Οδεγία 89/656/ΔΟΚ «ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 
θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
θαηά ηελ εξγαζία (Σξίηε εηδηθή νδεγία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξαγ. 1ηεο 
Οδεγίαο 89/391/ΔΟΚ)» [βι. Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/A΄//19-12-1994)] φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 
2.1.4 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηηο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 
αδεηνδφηεζε θαη ηηο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ 
ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηηο νδεγίαο 1999/45/ΔΚ θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 
αξηζ. 793/93 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1488/94 ηηο 
Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηηο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηηο 
Δπηηξνπήο 91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ,  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
2.1.5 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002 πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο (CPV) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
2.2 Πξόηππα: 
2.2.1 EN 420:2003+A1:2009 ―Protective gloves - General requirements and test 
methods‖. 
2.2.2 ΔΝ 659:2003 + A1:2008 ―Protective gloves for firefighters‖.  
2.2.3 ΔΝ 14362-1 ―Textiles – Methods for determination of certain aromatic 
amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo 
colorants accessible with and without extracting the fibers‖. 
2.2.4 ΔΝ 14362-3 ―Textiles – Methods for determination of certain aromatic 
amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo 
colorants, which may release 4-aminobenzene‖. 
2.2.5 EN ISO 1833-1, ―Textiles quantitative chemical analysis Part 1: General 
principles of testing‖. 
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2.2.6 EN ISO 1833-2, ―Textiles quantitative chemical analysis Part 2: Ternary 
fiber mixtures‖. 
2.2.7 ΔΝ ISO 9001:2015 GR «πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο – 
Απαηηήζεηο».  
2.2.8 ΔΝ ISO/IEC 17050:  ―Conformity assessment – Suppliers declaration of 
conformity – Part 1: General requirements‖. 
2.2.9 ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 E, «Sampling procedures for inspection by 
attributes – Part1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) 
for lot-by-lot inspection». 
2.2.10 ISO 13688:2013 ―Protective clothing - General Requirements‖.  
2.2.11 ASTM D 629, ―Standard test methods for quantitative analysis of textiles‖. 
 
2.3 ΣΠ 

 2.3.1 Ζ ΣΠ ηνπ Π «Γάληηα ππξφζβεζεο», 2010. 
 
2.4 Σα ζρεηηθά έγγξαθα, ζηελ έθδνζε πνπ αλαθέξνληαη, απνηεινχλ κέξνο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. Γηα ηα έγγξαθα, γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη έηνο 
έθδνζεο, εθαξκφδεηαη ε ηειεπηαία έθδνζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ. ε πεξίπησζε αληίθαζεο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο κε 
κλεκνλεπφκελα πξφηππα, θαηηζρχεη ε πξνδηαγξαθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
ηθαλνπνίεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 
 
2.5 Με δεδνκέλν φηη, ε Οδεγία § 2.1.1 θαηαξγείηαη απφ 21 Απξηιίνπ 2018 θαη 
άξρεηαη ε ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ § 2.1.2 σο άξζξν 46 απηνχ, πξντφληα φκσο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ Οδεγία θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά έσο ηηο 21 
Απξηιίνπ 2019, ηα δε πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ηχπνπ ΔΚ θαη νη απνθάζεηο έγθξηζεο 
πνχ έρνπλ εθδνζεί κε ηελ ίδηα Οδεγία ηζρχνπλ κέρξη 21 Απξηιίνπ 2023, σο άξζξν 
47 ηνπ Καλνληζκνχ, γηα απνθπγή ζπγρχζεσλ εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηεο ΠΔΓ, ζα 
γίλεηαη αλαθνξά / παξαπνκπή κφλν ζηελ Οδεγία. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ αλαθνξψλ / 
παξαπνκπψλ ζηνλ Καλνληζκφ § 2.1.2 ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Πίλαθα 
Αληηζηνηρίαο  ηνπ Παξαηήκαηνο X ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
3 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  
3.1 Σα γάληηα ηεο § 1 ηαμηλνκνχληαη ζπλαξηήζεη ησλ κεγεζψλ ηνπο. Οη αξηζκνί 
ηαμηλφκεζεο ηνπ πιηθνχ γηα ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ (γηα ΠΑ) 

ΓΑΝΣΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Π.Α. 

Νν 9 Θα θαζνξηζηεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

No 10 Θα θαζνξηζηεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

Νν 11 Θα θαζνξηζηεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

 
3.2 Σα γάληηα ππξφζβεζεο ηεο § 1 αλήθνπλ ζηελ θιάζε (Group Class) 8415 
―Clothing Special Purpose‖, θαηά NATO ACodP-2/3. 
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3.3 Ο θσδηθφο ησλ γαληηψλ ππξφζβεζεο ηεο § 1, θαηά CPV, ζχκθσλα κε ην 
Καλνληζκφ      § 2.1.5 είλαη: 35110000-8 (Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο, δηάζσζεο θαη 
αζθάιεηαο). 
 
4  ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
4.1 Οξηζκόο πιηθνύ 
4.1.1  Σα γάληηα ππξνζβεζηψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπζηξσκαηηθφ 
χθαζκα.  
4.1.2 Σα ελ ιφγσ γάληηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ σο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ. 
  
4.2 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά  
4.2.1  Σα γάληηα είλαη πνιπζηξσκαηηθήο θαηαζθεπήο.  
4.2.2 πγθεθξηκέλα ην θάζε γάληη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) ζηξψκαηα 
πθάζκαηνο φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο §§ 4.2.3 έσο  4.2.6: 
 
4.2.3 Πξώην ζηξώκα - Δμσηεξηθό ύθαζκα 
4.2.3.1 χλζεζε, θαηά ΔΝ ISO 1833-1 θαη EN ISO 1833-2 ή θαηά ASTM D 629 ή 
άιιν ηζνδχλακν πξφηππν:   64% - 77% Μεηαξακηδηθέο ίλεο,  
    23% - 38% Παξαξακηδηθέο ίλεο,  
      1% -   2% Αληηζηαηηθέο ίλεο.  
4.2.4 Γεύηεξν ζηξώκα –ζηξώκα αδηαβξνρίαο   
Αδηάβξνρε θαη δηαπλένπζα κεκβξάλε απφ κηθξνπνξψδεο 
πνιπηεηξαθζνξναηζπιέλην (ΡΣFE) ή άιιν θαηάιιειν ηζνδχλακν πιηθφ PU, PES ην 
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ζην χθαζκα ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. 
 

4.2.5 Σξίην ζηξώκα – ζεξκνκνλσηηθό πιηθό – Φξάγκα ζεξκόηεηαο     
Με πθάλζηκν (non woven) πιηθφ ηζφρα, κε ζχζηεκα εγθισβηζκνχ αέξα πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκνκνλσηηθφ απφ 100% αξακηδηθέο ίλεο, ην νπνίν λα έρεη 
ππνζηεί πδξνθνβηθή επεμεξγαζία.  
 
4.2.6 Σέηαξην ζηξώκα - εζσηεξηθή θόδξα - (Innermost Lining) 
4.2.6.1 χλζεζε, θαηά ΔΝ ISO 1833-1 θαη EN ISO 1833-2 ή θαηά ASTM D 629 ή 
άιιν ηζνδχλακν πξφηππν:   92% - 93% Μεηαξακηδηθέο ίλεο,  
       5% - 7%  Παξαξακηδηθέο ίλεο,  
       1% - 2%  Αληηζηαηηθέο ίλεο.  
 
4.3 ρεδηαζκόο – θαηαζθεπή 
4.3.1 Σα γάληηα ζα είλαη πέληε (5) δαθηχισλ.  
4.3.2 Οη δηαζηάζεηο ησλ γαληηψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ § 
3.2 ηνπ ΔΝ 659. 
4.3.3 ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο παιάκεο θαη ησλ δαθηχισλ ππάξρεη χθαζκα 
αξακηδηθψλ ηλψλ κε επέλδπζε ζηιηθφλεο γηα κεγάιε αληνρή ζηελ ηξηβή θαη κεγάιεο 
αληηνιηζζεηηθέο ηδηφηεηεο. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ρεξηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο 
παιάκεο θαη ησλ δαθηχισλ θαζψο θαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ γαληηνχ πέξα απφ ηνλ 
θαξπφ ππάξρεη χθαζκα αξακηδηθψλ ηλψλ. 
4.3.4 ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο παιάκεο ζα ππάξρεη εηδηθή ισξίδα ελίζρπζεο – 
επέλδπζεο απφ θαηάιιειν βξαδπθιεγέο πιηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ησλ 
αξζξψζεσλ κεηά ηνλ θαξπφ (Knuckle padding).  
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4.3.5 ην πιάη θάζε γαληηνχ θαη κεηά ην ζηέλεκα ηνπ θαξπνχ πξνο ηνλ αγθψλα ζα 
ππάξρεη αλνμείδσηνο κεηαιιηθφο θξίθνο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,5 cm θαη πάρνπο 
3 mm κε αληίζηνηρν γάληδν γηα ηελ αλάξηεζε ησλ γαληηψλ. 
4.3.6 ηελ πεξηνρή φπνπ ηειεηψλεη ην γάληη ζα ππάξρεη θαηάιιεινο εμσηεξηθφο 
ηκάληαο ζχζθημεο κε απηφδεηε ηαηλία ηχπνπ Velcro. 
4.3.7 Όια ηα ζηξψκαηα θαηαζθεπήο ηνπ γαληηνχ λα είλαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλα 
κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κελ γιηζηξάλε ηα εζσηεξηθά ζηξψκαηα πξνο ηα έμσ θαηά ηελ 
εμαγσγή ηνπ γαληηνχ απφ ην ρέξη ηνπ ρξήζηε.  
4.3.8 Ζ θισζηή ξαθήο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ γαληηψλ ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ αξακηδηθέο ίλεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Nomex®» ή άιιν 
ηζνδχλακν πιηθφ κε κφληκεο αληηππξηθέο ηδηφηεηεο, απφρξσζεο φκνηαο κε ηνπ 
πθάζκαηνο θαηαζθεπήο. 
 
4.4 Απαηηήζεηο Ννκνζεζίαο  
4.4.1 Σα γάληηα ππξνζβεζηψλ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο / δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο § 2.1.1 πεξί ΜΑΠ. 

4.4.2 Σα γάληηα ζα ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 659 
θαζψο θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ §§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 θαη 5.1.1 ηνπ ΔΝ 420, θαη ηελ 
§ 3.2 ηνπ ΔΝ 659. 
4.4.3 Σα γάληηα § 1 εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζχλζεησλ ΜΑΠ πνπ έρνπλ 
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ζαλάζηκνπο θηλδχλνπο ή θηλδχλνπο πνπ 
κπνξνχλ λα βιάςνπλ ζνβαξά θαη αλεπαλφξζσηα ηελ πγεία, ζχκθσλα κε ηελ § 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο § 2.1.1. 
4.4.4 Σα γάληηα ππξφζβεζεο ππξθαγηάο θέξνπλ ζήκαλζε CE σο άξζξν 12 ηεο 
Οδεγίαο § 2.1.1.  
4.4.5 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γαληηψλ 
ππξφζβεζεο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πιεξνχλ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά 
κε νπζίεο πνπ ζεσξνχληαη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ηνπ ρξήζηε θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα XVII ηνπ Καλνληζκνχ § 2.1.4 (REACH).   
 
4.5 Δπηζήκαλζε πιηθνύ  
4.5.1 Κάζε δεχγνο γαληηψλ ζα θέξεη ηελ απαηηνχκελε ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ § 
5 ηνπ ΔΝ 659, ηελ § 7 ηνπ ΔΝ 420 θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ § 2.12 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ηεο Οδεγίαο § 2.1.1. Μεηαμχ άιισλ ζα αλαγξάθνληαη: 
4.5.1.1  Ζ επσλπκία θαη ην εκπνξηθφ ζήκα θαηαζθεπαζηή. 
4.5.1.2  Σν κέγεζνο ηνπ γαληηνχ αληίζηνηρα. 
4.5.1.3  Ο θσδηθφο ηνπ ζρεηηθνχ πξφηππνπ θαηαζθεπήο, δει. ΔΝ 659+Α1:2003.  
4.5.1.4 Σν κνληέιν δειαδή πξνζδηνξηζκφο κε εκπνξηθφ φλνκα θαη θσδηθφ αξηζκφ 
πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ην πξντφλ κεηαμχ άιισλ 
νκάδσλ ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. 
4.5.1.5 Ζ ζήκαλζε CE ζε εκθαλέο ζεκείν κε αλεμίηειν ηξφπν ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ § 4.4.4. 
4.5.1.6  Σν απαηηνχκελν «πηθηφγξακκα» ηνπ ΔΝ 659 

 
 
4.5.2 Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα θαηαζθεπαζηή 
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Κάζε δεχγνο γαληηψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έληππεο πιεξνθνξίεο ζηελ Διιεληθή θαη 
Αγγιηθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηελ § 6 ηνπ ΔΝ 659 θαη ηα αλαγξαθφκελα ζην 
Παξάξηεκα ΗΗ - § 1.4 ηεο Οδεγίαο § 2.1.1, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ην 
ζεκείσκα ζα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  
4.5.2.1  Ζ επσλπκία θαη ην εκπνξηθφ ζήκα θαηαζθεπαζηή. 
4.5.2.2  Οη θσδηθνί (ή ν θσδηθφο) ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο.  
4.5.2.3 Σν έηνο θαηαζθεπήο απηνχ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ ηελ εθηηκψκελε (ή 
σθέιηκε) δηάξθεηα δσήο ηνπ. 
4.5.2.4 Πξνεηδνπνηήζεηο ή/θαη ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ γαληηψλ. 
4.5.2.5 Οη νδεγίεο θξνληίδαο ησλ γαληηψλ (δειαδή ηνλ ηξφπν θαζαξηζκνχ, 
ζηεγλψκαηνο θιπ) θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε, ρξήζε, ζπληήξεζε, 
επηζεψξεζε, θαη απνιχκαλζε απηψλ.  
4.5.2.6 Σα πηζαλά φξηα ρξήζεο ησλ γαληηψλ (πρ θιίκαθα ζεξκνθξαζηψλ). 
4.5.2.7 ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο κπνξεί λα ππνζηεί εηδηθφ θηλίξηζκα / 
επεμεξγαζία γηα ηελ «επαλαθνξά» ησλ αληηππξηθψλ / δχζθαπζησλ ηδηνηήησλ ηνπ, 
ηφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα δειψλεηαη ν κέγηζηνο θχθινο πιπζηκάησλ πξηλ ηελ 
απαξαίηεηε επαλεθαξκνγή ηνπ θηληξίζκαηνο.  
4.5.2.8 Όλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ Κνηλνπνηεζέληνο 
Οξγαληζκνχ πνπ παξεκβαίλεη θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ΜΑΠ. 
 
5 πζθεπαζία / Δπηζεκάλζεηο 
5.1 πζθεπαζία 
5.1.1 Πξσηνγελήο πζθεπαζία 
Κάζε δεχγνο γαληηψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε δηαθαλή πιαζηηθή ζαθνχια 
θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά. 
5.1.2 Γεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία  
5.1.2.1 Καηάιιεινο αξηζκφο γαληηψλ ίδηνπ κεγέζνπο (ίδηνπ ΝΑΣ, πξσηνγελείο 
ζπζθεπαζίεο), ζα ζπζθεπάδνληαη ζε πεληάθπιιν ραξηνθηβψηην αλζεθηηθφ ζηε 
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε, ην νπνίν ζα θιείλεη κε θαηάιιειε ηαηλία ζπζθεπαζίαο. 
5.1.2.2 Σν ραξηνθηβψηην δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ 
πεληάθπιιν ραξηφλη κε ειάρηζην βάξνο 700 g/m2, ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ 
παξαιιειεπίπεδνπ κε ζηδεξέληνπο ζπλδεηήξεο πάρνπο 2 mm θαη κήθνπο 14 mm 
θαη ζε ππθλφηεηα ελφο ζπλδεηήξα αλά 3-4 cm κήθνπο. Δίλαη επηζπκεηφ ην ραξηφλη 
λα έρεη παξαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα εζσηεξηθά ηνπ ηξία (3) θχιια λα 
είλαη εκπνηηζκέλα κε παξαθίλε δηα ηεο κεζφδνπ ηνπ ςεθαζκνχ. 
 
5.2 Δπηζεκάλζεηο 
5.2.1 Δπηζήκαλζε πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο 
Θα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ επηζεκάλζεηο: 
5.2.1.1 Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. 
5.2.1.2 Μέγεζνο πιηθνχ. 
5.2.1.3 Αξηζκφο ηαμηλφκεζεο (ΝΑΣ) πιηθνχ, σο § 3.1. 
5.2.1.4 Δκπνξηθφ ζήκα ή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή εθφζνλ 
απηά δηαθέξνπλ. 
5.2.1.5 Αξηζκφο θαη έηνο ζχκβαζεο. 
5.2.1.6 Λνηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζεκάλζεηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
5.2.2 Δπηζήκαλζε δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο 
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ε θάζε ραξηνθηβψηην (δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο) ζην εμσηεξηθφ κέξνο θαη ζε 
εκθαλέο ζεκείν απηνχ, ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 
5.2.2.1 Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. 
5.2.2.2 Μέγεζνο πιηθνχ. 
5.2.2.3 Κσδηθφο ΠΔΓ θαη αξηζκφο ηαμηλφκεζεο (ΝΑΣ) σο § 3.1. 
5.2.2.4 Αξηζκφο θαη έηνο ζπκβάζεσο. 
5.2.2.5 Δκπνξηθφ ζήκα ή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή εθφζνλ 
απηά δηαθέξνπλ.  
5.2.2.6 Αξηζκφο πεξηερφκελσλ δεπγψλ. 
5.2.2.7 Αχμσλ αξηζκφο ζπζθεπαζίαο. 
5.2.2.8 Βάξνο ζπζθεπαζκέλνπ πιηθνχ. 
5.2.2.9 Μήλαο θαη έηνο θαηαζθεπήο. 
 
6 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΤΛΙΚΟΤ 
6.1 πλνδεπηηθά έγγξαθα / Πηζηνπνηεηηθά 
Γηα ηα πιηθά § 1, ν πξνκεζεπηήο ζην ζηάδην παξάδνζεο-παξαιαβήο πιηθψλ, ζα 
ππνβάιεη ηα αθφινπζα:  
6.1.1 Σα έγγξαθα §§ 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 θαη 9.1.5. 
6.1.2 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ή Γήισζε πκκφξθσζεο (Declaration Of 
Conformity, DoC) ζχκθσλα κε ην EN ISO/IEC  17050-1 θαη ζηελ νπνία κεηαμχ 
άιισλ ζα αλαγξάθνληαη: ε ζπκθσλία κε ην Παξάξηεκα XVII ηνπ Καλνληζκνχ § 
2.1.3 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε φηη αθνξά ηηο αδσρξσζηηθέο (νπζία α/α 
43 ηνπ Καλνληζκνχ), ην πξφηππν ΔΝ 14362-1 ή / θαη ην ΔΝ 14362-3 θ.ιπ.  
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απηήο, ζα εθηειείηαη ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηελ 
παξνπζία αδσρξσκάησλ (βι. § 6.2.2). 
6.1.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα φπνπ θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν λα δεηήζεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ή λα δηελεξγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ είδνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο § 2.1.4 (REACH), 
αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ή ηεο Γήισζεο 
πκκφξθσζεο αλσηέξσ § 6.1.2. 
 
6.2 Δπηζεσξήζεηο / Γνθηκέο 
6.2.1 Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο  
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο (ΔΠ) εμεηάδεη δεηγκαηνιεπηηθά δεπηεξνγελή ζπζθεπαζία 
θαζψο θαη ην είδνο κε πξσηνγελή ζπζθεπαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ΠΔΓ, ην 
επηζεκνπνηεζέλ δείγκα ηνπ πξνκεζεπηή σο § 8.4 (βι. θαη § 9.1) θαη ηνπο πίλαθεο 
δεηγκαηνιεςίαο θαησηέξσ παξαγξάθσλ. 
6.2.1.1 Έιεγρνο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο  
6.2.1.1.1 Χο παξηίδα, γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθήο (δεπηεξνγελνχο) ζπζθεπαζίαο, 
ζεσξείηαη ε πνζφηεηα ραξηνθηβσηίσλ (ηεκάρηα) πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζε ζπγθεθξηκέλε   εκεξνκελία.  
6.2.1.1.2 Χο δείγκα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ ραξηνθηβσηίσλ, πνπ 
ειέγρεηαη καθξνζθνπηθά απφ ηελ ΔΠ. 
6.2.1.1.3 Σα ηεκάρηα ηνπ δείγκαηνο επηιέγνληαη ηπραία απφ ηελ παξηίδα, κε ηελ 
ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην ISO 2859-1: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
(AQL 4,0%, Normal, Level Ι) 

Μέγεζνο 
παξηίδαο 
(Σεκάρηα) 

Μέγεζνο δείγκαηνο 
(Σεκάρηα) 

Απνδεθηόο αξηζκόο 
ειαηησκαηηθώλ 

(ηεκαρίσλ  ) 

1 – 3 Όια 0 

4 – 90 3 0 

91 – 280 13 1 

281 – 500 20 2 

501 – 1200 32 3 

  
6.2.1.1.4 Χο ειαηησκαηηθφ ζεσξείηαη έλα ηεκάρην ηνπ δείγκαηνο, φηαλ δηαπηζησζνχλ 
ειιείςεηο ή αζπκθσλία κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ § 5.2.2 θαζψο θαη φηαλ 
δηαπηζησζεί ζρίζηκν / ζξαχζε ή ζεκαληηθή παξακφξθσζε ηνπ ραξηνθηβσηίνπ. 
 
6.2.1.2 Έιεγρνο γαληηψλ κε πξσηνγελή ζπζθεπαζία 
6.2.1.2.1 Χο παξηίδα, γηα ηνλ έιεγρν είδνπο / πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο, 
ζεσξείηαη ε πνζφηεηα δεπγψλ αλεμαξηήησο ΝΑΣ κε πξσηνγελή ζπζθεπαζία 
πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπγθεθξηκέλε  εκεξνκελία.    
6.2.1.2.2 Χο δείγκα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ δεπγψλ, πνπ ειέγρεηαη 
καθξνζθνπηθά απφ ηελ ΔΠ. Ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ ησλ δεπγψλ ηνπ δείγκαηνο 
επηιέγνληαη ηπραία απφ ηελ παξηίδα, κε ηελ ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα πνπ 
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην ISO 2859-1: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
(Level S-4, Normal, AQL 2,5%) 

Μέγεζνο παξηίδαο 
(αξηζκόο δεπγώλ) 

Μέγεζνο 
δείγκαηνο 

(αξηζκόο δεπγώλ) 

Απνδεθηόο αξηζκόο 
ειαηησκάησλ  

2 – 5 Όια 0 

6 – 150 5 0 

151 - 1200 20 1 

1201 - 10000 32 2 

 
6.2.1.2.3 Χο ειαηησκαηηθφ (δεχγνο) ζεσξείηαη φηαλ έλα ή / θαη ηα δχν γάληηα ηνπ 
δεχγνπο δηαπηζησζεί φηη παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα: 
6.2.1.2.3.1 Με αξηηφηεηα θαη επηκέιεηα θαηαζθεπήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 
ζσζηή θαη επηκειεκέλε θαηαζθεπή ησλ εηδψλ, γηα ηπρφλ χπαξμε αθαιαίζζεησλ 
ζεκείσλ θαη αηειεηψλ. 
6.2.1.2.3.2 Δπηθαλεηαθά ειαηηψκαηα φπσο ζρηζίκαηα, ηξχπεο ή νπνηαδήπνηε 
αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ. 
6.2.1.2.3.3 Αλνκνηνκνξθία ρξσκαηηζκνχ. 
6.2.1.2.3.4 Έιιεηςε ή ζρίζηκν πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο σο § 5.1.1. 
6.2.1.2.3.5 Έιιεηςε ζήκαλζεο ή δπζαλάγλσζηε ζήκαλζε σο § 4.5.1 ή / θαη 
αζπκθσλία σο πξνο ηηο επηζεκάλζεηο πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο ηεο § 5.2.1. 
6.2.1.2.3.6 Με ζπκθσλία θαηαζθεπήο κε ην επηζεκνπνηεζέλ δείγκα ηνπ 
πξνκεζεπηή ηεο  § 8.4 (βι. θαη § 9.1.7). 
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6.2.1.2.3.7 Έιιεηςε ή θζνξά Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο Καηαζθεπαζηή ή 
αζπκθσλία ηνπ ζεκεηψκαηνο κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ § 4.5.2 (π.ρ. δελ είλαη 
γξακκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα). 
 
6.2.2 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο 
6.2.2.1 Θα εθηειεζηεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο χπαξμεο αδσρξσκάησλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΝ 14362-1 ή/θαη ΔΝ 14362-3 εθφζνλ δελ 
ππνβιεζεί ε Γήισζε πκκφξθσζεο (Declaration of Conformity) ηεο § 6.1.2. 
Απφ θάζε παξηίδα ηεο § 6.2.1.2.1 ε ΔΠ επηιέγεη ηπραία δχν (2) δεχγε γαληηψλ πνπ 
απνηεινχλ ην δείγκα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ. Ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ αληηζηνηρεί 
ζην κέγεζνο δείγκαηνο γηα απιή δεηγκαηνιεςία, κεησκέλνπ ειέγρνπ (reduced 
inspection) κε AQL 2,5%, επηπέδνπ S-2, ηνπ πξνηχπνπ ISO  2859-1. 
  
6.2.2.2 Γηα θάζε έλα (1) ηεκάρην δείγκαηνο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ζα ιακβάλεηαη 
αληίζηνηρα έλα (1) ηεκάρην αληηδείγκαηνο πνπ ζα παξακέλεη ζηελ ΔΠ ή ζην 
αξκφδην γξαθείν ηεο εθηεινχζαο ηελ πξνκήζεηα Αξρήο. Σα ηεκάρηα δείγκαηνο - 
αληηδείγκαηνο ζα αξηζκνχληαη θαη ζα θέξνπλ θαξηέια. Ζ θαξηέια ζα ππνγξάθεηαη 
απφ ηελ ΔΠ θαζψο θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. ηελ 
θαξηέια ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 
6.2.2.2.1 Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απνζηέιινληαη ηα ηεκάρηα δείγκαηνο. 
6.2.2.2.2 Αξηζκφο θαη εκεξνκελία θαηαθχξσζεο. 
6.2.2.2.3 Δπσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή. 
6.2.2.2.4 Ολνκαζία ηνπ πιηθνχ, Αξηζκφο ηαμηλφκεζεο πιηθνχ (ΝΑΣ) σο § 3.1 θαη 
θσδηθφο ΠΔΓ. 
6.2.2.2.5 Ζκεξνκελία παξάδνζεο § 6.2.1.2.1 θαζψο θαη εκεξνκελία 
δεηγκαηνιεςίαο.  
6.2.2.2.6 Ο αχμσλ αξηζκφο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο § 5.2.2.7. 
 
6.2.2.3 εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο δεπγψλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ζα 
επηιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθά ραξηνθηβψηηα, εθφζνλ ην κέγεζνο ηεο 
παξαδηδφκελεο παξηίδαο ην επηηξέπεη, απφ ην ζχλνιν ησλ δεπγψλ γαληηψλ 
πξσηνγελνχο ζπζθεπαζίαο ηεο παξηίδαο. Σα ηεκάρηα δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή σο επηπιένλ ηεκάρηα, ζε 
ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη.  
Γηα ηα ελ ιφγσ επηπξφζζεηα ηεκάρηα δεπγψλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη / πξνζθνκίζεη (κε ηελ παξηίδα) θαη ηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ απηψλ ηζνθαηαλεκεκέλα (θαηά ην δπλαηφλ) ζηα ππφ 
παξαιαβή κεγέζε ηεο παξηίδαο.  
 
6.2.2.4  Ο έιεγρνο ελδερνκέλσο ηεο § 6.2.2.1 ζα δηελεξγείηαη θαηφπηλ κέξηκλαο ηεο 
ΔΠ κε ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, ζε άιια 
εξγαζηήξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα π.ρ. ΔΒΔΣΑΜ (ηει. 210-9234932), Γ.Υ.Κ. (ηει. 
210-6479123), Υεκείν ηξαηνχ (ηει. 210-4613441), ή ζε δηαπηζηεπκέλα 
εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα εθηέιεζε ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ. Ο 
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε έμνδα ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 
6.2.3 Έιεγρνο εγγξάθσλ: 
6.2.3.1 Απφ ηελ ΔΠ ζα ειεγρζνχλ ε νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ εγγξάθσλ θαη 
ησλ εγρεηξηδίσλ αλσηέξσ §§ 6.1.1 θαη 6.1.2.  
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6.2.3.2  Σν Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, ε Βεβαίσζε Δμέηαζεο ηχπνπ ΔΟΚ, ε  
Γήισζε Πηζηφηεηαο ΔΟΚ ηνπ Καηαζθεπαζηή, θαζψο θαη ην έλα εθ ησλ δχν 
(ελαιιαθηηθά) Πηζηνπνηεηηθψλ πεξί ζπκθσλίαο κε ην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2.1.1 
(ζχλζεην ΜΑΠ) σο θαησηέξσ §§ 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 θαη 9.1.5, ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά 
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  
6.2.3.3 Ζ ΔΠ κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε αληηηχπσλ ησλ εγγξάθσλ ησλ §§ 9.1.2, 
9.1.3, 9.1.4 θαη 9.1.5 ζην αξκφδην Σκήκα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο ΠΔΓ. 
 
6.2.4 Δπηβνιή έθπησζεο - Απφξξηςε παξηίδαο  
6.2.4.1 Αλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηεο § 6.2.1.1 βξεζεί αξηζκφο 
ειαηησκαηηθψλ ραξηνθηβσηίσλ (δεπηεξνγελψλ ζπζθεπαζηψλ) κηθξφηεξνο ή ίζνο 
απφ ηνλ αλαγξαθφκελν  ζηνλ  πίλαθα  δεηγκαηνιεςίαο  § 6.2.1.1.3, ηφηε ε ΔΠ 
κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, αλάινγα κε ην πιήζνο θαη ηε βαξχηεηα ησλ 
επξεκάησλ, λα πξνηείλεη ηελ επηβνιή έθπησζεο ίζεο ή κηθξφηεξεο ηεο αληίζηνηρεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ, εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ %, πνπ 
πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα ησλ ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ πξνο ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο. 
6.2.4.2 Αλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηεο § 6.2.1.1 βξεζεί αξηζκφο 
ειαηησκαηηθψλ ραξηνθηβσηίσλ (δεπηεξνγελψλ ζπζθεπαζηψλ) κεγαιχηεξνο απφ 
ηνλ αλαγξαθφκελν  ζηνλ  πίλαθα  δεηγκαηνιεςίαο  § 6.2.1.1.3, ηφηε ε ΔΠ κπνξεί 
θαηά ηελ θξίζε ηεο, αλάινγα κε ην πιήζνο θαη ηε βαξχηεηα ησλ επξεκάησλ, ή/θαη 
ηελ επίδξαζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ ραξηνθηβσηίνπ ζην πεξηερφκελν απηνχ (δει. 
πξνζβνιή ησλ πξσηνγελψλ ζπζθεπαζηψλ)  λα πξνηείλεη ηελ επηβνιή έθπησζεο 
ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ειαηησκαηηθψλ 
ηεκαρίσλ, εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ %, πνπ πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα ησλ 
ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ή θαη ηεο απφξξηςεο ηεο 
παξηίδαο. 
6.2.4.3 Αλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηεο § 6.2.1.2 βξεζεί αξηζκφο 
ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ ηνλ αλαγξαθφκελν ζηνλ πίλαθα 
δεηγκαηνιεςίαο  § 6.2.1.2.2, ηφηε ε ΔΠ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, αλάινγα κε ην 
πιήζνο θαη ηε βαξχηεηα ησλ επξεκάησλ, λα πξνηείλεη ηελ επηβνιή έθπησζεο ίζεο 
ή κηθξφηεξεο ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ, 
εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ %, πνπ πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα ησλ ειαηησκαηηθψλ 
ηεκαρίσλ  πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 
6.2.4.4 Αλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηεο § 6.2.1.2 βξεζεί αξηζκφο 
ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ κεγαιχηεξνο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πίλαθα 
δεηγκαηνιεςίαο § 6.2.1.2.2, ηφηε ε ΔΠ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, αλάινγα κε ην 
πιήζνο θαη ηε βαξχηεηα ησλ επξεκάησλ, λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξηίδαο ή 
ηελ επηβνιή έθπησζεο κεγαιχηεξεο ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ειαηησκαηηθψλ 
ηεκαρίσλ, εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ %, πνπ πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα ησλ 
ειαηησκαηηθψλ ηεκαρίσλ  πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

6.2.4.5 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο εθ ησλ εγγξάθσλ § 6.1 ε ΔΠ πξνηείλεη 
ηελ απφξξηςε ηεο παξηίδαο.  Δπηπιένλ, αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ σο § 
6.2.3 ππάξμεη αζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΠΔΓ, ηφηε ε ΔΠ πξνηείλεη ηελ 
απφξξηςε ηεο παξηίδαο. Δηδηθά γηα ην Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαηαζθεπαζηή, ζε 
πεξίπησζε θζνξάο ή απνπζίαο απηνχ απφ ηελ πξσηνγελή ζπζθεπαζία θαηά ην 
δεηγκαηνιεπηηθφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ ή πξνζθφκηζε ηνπ εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
(έγγξαθε) εηδνπνίεζή ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ΔΠ  πξνηείλεη ηελ απφξξηςε 
ηεο παξηίδαο. 

ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2
19PROC005584033 2019-09-19



 

ειίδα 62 απφ 76 

 

6.2.4.6 Αλ θαηά ηνλ ελδερφκελν εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο § 6.2.2 πξνθχςνπλ 
ζπγθεληξψζεηο αδσρξσκάησλ κεγαιχηεξεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ, ηφηε 
ε ΔΠ πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο παξηίδαο. 
 
7 ΤΠΗΡΔΙΔ / ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
7.1 Δγγπήζεηο 
Ο πξνκεζεπηήο ζα παξάζρεη γξαπηώο κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 
ή κε Γήισζε πκκόξθσζεο (Declaration Of Conformity, DoC) ζύκθσλα κε 
ην EN ISO 17050-1 εγγύεζε δηαηήξεζεο ησλ γαληηώλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε 
εληόο ηεο αξρηθήο ηνπο ζπζθεπαζίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) ρξόληα από 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη πξηλ ηε 
δηαλνκή απηνύ ζην πξνζσπηθό. 
 
8 ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

8.1 Υξόλνο παξάδνζεο 
Έλαο (1) κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, γηα ην ζχλνιν 
ηεο πνζφηεηαο. 
 
8.2 Σόπνο παξάδνζεο 
Ζ παξάδνζε ζα εθηειείηαη ζην ρψξν ηεο Μνίξαο Δθνδηαζκνχ (ΜΔΦ) ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ 
ζην Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ, Σ.Κ. 85106 (ηει.22410-47033 εζση.:5700). 
 
8.3  Αξηζκόο παξηίδσλ 
Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα παξαδψζεη φιε ηελ ζπκβαηηθή πνζφηεηα θαηά ην 
κέγηζην ζε ηξεηο (3) παξηίδεο. Οη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζε θάζε παξηίδα.  
 
8.4 Δπηζεκνπνίεζε δείγκαηνο 
Σν ππνβιεζέλ δείγκα ηνπ πξνκεζεπηή σο θαησηέξσ § 9.1.7, ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ζα επηζεκνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην 
Γηεχζπλζε (ATA/A6), θαη ζα απνηειέζεη θαηά ην ζηάδην ηεο Παξαιαβήο ην 
επηζεκνπνηεζέλ δείγκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΠ ν 
καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ηεο  § 6.2.1 ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 
 
9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
9.1 Γηα ηα πιηθά § 1, νη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζα ππνβάιινπλ ζην 
θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηα αθόινπζα: 
 
9.1.1 πκπιεξσκέλν αλαιπηηθφ θπιιάδην κε ηίηιν «Έληππν πκκφξθσζεο πξνο 
ηελ Πξνδηαγξαθή Δλφπισλ Γπλάκεσλ». Σν έληππν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ» 
(http://www.geetha.mil.gr/), επηιέγνληαο αξρηθά «ΝΟΜΟΘΔΗΑ-ΔΝΣΤΠΑ-
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ» θαη ζηε ζπλέρεηα «ΔΝΣΤΠΑ». 
9.1.2 Αληίγξαθν ηζρχνληνο Πηζηνπνηεηηθνύ πκκφξθσζεο πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001, γηα ην δεισζέλ ζηελ § 9.1.9.1 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο γαληηψλ ππξνζβεζηψλ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε 
πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή / θαηαζθεπή Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
ή/θαη πξνζηαηεπηηθά κέζα ησλ ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα έρεη 
εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΠ/ΔΤΓ ή άιιν θνξέα 
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δηαπίζηεπζεο, πνπ κεηέρεη ζε πκθσλία Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο κε ην 
ΔΤΠ/ΔΤΓ ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο. 
9.1.3 Αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Βεβαίσζεο Δμέηαζεο ηύπνπ ΔΟΚ απφ 
Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο § 
2.1.1. 
9.1.4 Γήισζε Πηζηόηεηαο ΔΟΚ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ 
ΔΔ εληνινδφρνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 θαη ην Παξάξηεκα VI ηεο Οδεγίαο 
§ 2.1.1 κε ηελ    νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο γαληηψλ 
ππξφζβεζεο ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο § 2.1.1 θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 
659 θαζψο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή 
(θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο § 2.1.3) πεξί πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ησλ ρεξηψλ 
θαη βξαρηφλσλ. Ζ Γήισζε Πηζηφηεηαο ζα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ Βεβαίσζεο 
Δμέηαζεο Σχπνπ θαζψο θαη ηνλ εγθεθξηκέλν Οξγαληζκφ (επσλπκία – δηεχζπλζε) 
πνπ ηελ ρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο § 2.1.1. 
9.1.5 Έλα εθ ησλ δχν ελαιιαθηηθά αθνινχζσλ εγγξάθσλ, θαζφζνλ ην ελ ιφγσ 
ΜΑΠ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζχλζεησλ ΜΑΠ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ζαλάζηκνπο θηλδχλνπο ή θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα 
βιάςνπλ ζνβαξά θαη αλεπαλφξζσηα ηελ πγεία, (βι. § 4, Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο § 
2.1.1): 
9.1.5.1 Σελ Έθζεζε Δκπεηξνγλσκνζχλεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ επί ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο (ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζεκείν Α ηνπ  Άξζξνπ 11 
ηεο Οδεγίαο         § 2.1.1). 
9.1.5.2 Σελ Έθζεζε Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 
ζεκείν Β ηνπ Άξζξνπ 11 ηεο Οδεγίαο § 2.1.1). 
Ζ εκεξνκελία εθδφζεσο ησλ δχν αλσηέξσ εγγξάθσλ / πηζηνπνηεηηθψλ δελ 
πξέπεη λα είλαη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
9.1.6 Γήισζε πκκφξθσζεο (Declaration Of Conformity) ζχκθσλα κε ην EN 
ISO/IEC 17050-1 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο ή ηνπ 
πξνκεζεπηή, ζηελ φπνηα ζα αλαθέξεηαη φηη ηα ραξηνθηβψηηα δεπηεξνγελνχο 
ζπζθεπαζίαο, ζα πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο § 5.1.2.2. 
9.1.7 Γείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ γαληηψλ ππξνζβεζηψλ πνπ ζα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο §§ 4.2 θαη 4.3, θαη ηηο απαηηνχκελεο επηζεκάλεηο απηνχ σο § 4.5.1 ηεο 
ΠΔΓ, καδί κε ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαηαζθεπαζηή σο § 4.5.2. 
9.1.8 Σελ εγγχεζε § 7.1. 
9.1.9 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: 
9.1.9.1 Σν εξγνζηάζην / βηνηερλία θαηαζθεπήο (επσλπκία - δηεχζπλζε), ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο.   
9.1.9.2 Σα παξαδηδφκελα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα. Ζ εκεξνκελία θαηαζθεπήο 
ηνπο δελ ζα είλαη πξνγελέζηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
9.2 Έιεγρνο εγγξάθσλ §§ 9.1.3 θαη 9.1.4: 
9.2.1 Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ επηβεβαηψλεη φηη ν αλαθεξφκελνο 
νξγαληζκφο, ρνξήγεζεο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
Καηάινγν Κνηλνπνηεζέλησλ Οξγαληζκψλ, κε θαζήθνληα ζρεηηθά κε ΜΑΠ θαη 
εηδηθφηεξα κε πξνζηαηεπηηθά κέζα απφ ηε ζεξκφηεηα ή/θαη ηε θσηηά (βι. § 3.6 
Παξάξηεκα ΗΗ ηεο  Οδεγίαο § 2.1.1) ησλ ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ. Αλαδήηεζε ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο νξγαληζκνχ ζα γίλεηαη κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο NANDO (New Approach Notified and Designated 
Organizations) πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην Γηαδίθηπν. 
9.2.2 Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ 
εγθπξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, 
ηνπ εθδψζαληα ηα έγγξαθα, Κνηλνπνηεζέληνο Οξγαληζκνχ. 
 
10 ΗΜΔΙΧΔΙ 
10.1 Λέμεηο Κιεηδηά: ΜΑΠ, Πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ, γάληηα 
ππξφζβεζεο. 
 
10.2 ε πεξίπησζε αληίθαζεο ηεο παξνχζεο ΠΔΓ κε κλεκνλεπφκελα ζ’ απηήλ 
πξφηππα ή κε ηζρχνληεο Καλνληζκνχο – Οδεγίεο - Απνθάζεηο , θαηηζρχνπλ ηα 
πξφηππα, νη Καλνληζκνί Οδεγίεο - Απνθάζεηο. 
 
10.3 Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ΠΔΓ λνείηαη φηη ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. 
 
11 ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
ρνιηαζκφο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ΠΔΓ, 
ζηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία http://www.geetha.mil.gr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο  
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο  
ΔΟΤ ΚΔΓΑ/Ρ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟ ΚΟΤΦΑΚΙ 
ΚΡΑΝΟΤ  
1. ΠΡΟΟΡΙΜΟ - ΚΟΠΟ  
Θα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Ππξνζβέζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ (ππαίζξηεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο) θαη δηαζσζηηθψλ ηνπο 
θαζεθφλησλ.  
2. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  
Σν αληηππξηθφ ζθνπθάθη θξάλνπο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαη 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην επξσπαηθφ πξφηππν EN 13911,EN ISO 
15025.  
3. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΑΠΑΙΣΗΔΙ  
To χθαζκα ζα απνηειεηηαί απφ 100% NOMEX θαη ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνρε 
ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ.Θα θέξεη άλνηγκα ζην πξφζσπν ην νπνίν ζα 
μεθηλάεη άπν ηα κάηηα θαη ζα θηάλεη θάησ άπν ηελ κχηε ψζηε λα κελ 
εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ.  
4. ΠΑΡΑΓΟΗ  
4.1. Όιε ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα παξαδνζεί κε θξνληίδα θαη 
δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή ζην Κεδά Ρφδνπ (Μαξηηζά Ρφδνπ)  
4.2. Ο ρξφλνο παξάδνζεο φιεο ηεο πνζφηεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ έλα 
(1)  
κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  
5. ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ειέγρεη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπεο.  
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Ζ παξαιαβή ζα γίλεη άπν ηελ επίηξνπε παξαιάβεο. Σα πιηθά 

παξαιακβάλνληαη θαλνληθά, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ην καθξνζθνπηθφ φηη έρνπλ 
θαιψο.  
Δθφζνλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν βξεζνχλ εθηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ  
θαηαζθεπή, ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίπηεη ηα πιηθά.  

7. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:  
Ζ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

 
                  γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

 

         ΚΔΓΑ/Ρ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ.ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ-Μεγέζε Τπό Πξνκήζεηα Δηδώλ 
 

Μεγέζε-Πνζόηεηεο Παληειόλη Αζηηθώλ Ππξθαγηώλ 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 92 ΜΚ 1 

2 96 ΜΚ 1 

3 100 Μ 2 

4 100 ΜΚ 1 

5 104 1 

6 108 2 

                                                            ΤΝΟΛΟ 8 

 
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Υηηώλην Αζηηθώλ Ππξθαγηώλ 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 125 Μ 1 

2 125 ΜΚ 6 

3 135 ΜΚ 1 

                                                           ΤΝΟΛΟ 8 

 
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Αληηππξηθόο Δμσηεξηθόο Δπελδύηεο Πξνζέγγηζεο 
Ππξθαγηάο (Παληειόλη) 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 92-96 ΜΚ 1 

2 96-100 ΜΚ 1 

3 100-104 Μ 2 

4 108-112 Μ 1 

5 108-112 ΜΚ 3 

                                                           ΤΝΟΛΟ 8 

 
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Αληηππξηθόο Δμσηεξηθόο Δπελδύηεο Πξνζέγγηζεο 
Ππξθαγηάο (Σδάθεη) 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 125 6 

2 135 1 

3 144 1 

                                                           ΤΝΟΛΟ 8 

 
 
 
 
 
 

         ΚΔΓΑ/Ρ 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΓΡ.ΔΟΤ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387                    
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Μεγέζε-Πνζόηεηεο Κξάλνο κε δηπιή πξνζσπίδα 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 55-62cm 8 

                                                           ΤΝΟΛΟ 8 

 
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Δζσηεξηθό Αληηππξηθό θνπθάθη Κξαλνύο 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 one size 8 

                                                          ΤΝΟΛΟ 8 

 
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Ππξνζβεζηηθά Γάληηα 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΕΔΤΓΑΡΗΧΝ 

1 9 4 

2 10 4 

                                                          ΤΝΟΛΟ 8 

  
Μεγέζε-Πνζόηεηεο Μπόηεο Ππξνζβεζηώλ 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΕΔΤΓΑΡΗΧΝ 

1 43 3 

2 44 3 

3 45 2 

                                                          ΤΝΟΛΟ 8 

 

 

 
                  γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά, 19 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»   
ΣΖΝ ΓΓΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387   
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:  
ΑΦΜ:       
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 
 
   
Α/Α CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 
ΜΜ Πνζφηε

ηα  
Σηκή ΜΜ 

ρσξίο 
Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

(€) 

1 35811100-3 

ηνιή Καηάζβεζεο 
Αζηηθψλ Ππξθαγηψλ 

[εη Υηηψλην & 
Παληειφλη 

(πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8   

2 35811100-3 

Δμσηεξηθφο 
Δπελδπηήο Ππξθαγηάο 

[εη Υηηψλην & 
Παληειφλη 

(πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8   

3 35110000-8 
Ππξνζβεζηηθφ Κξάλνο 

Αζθαιείαο 
ΣΜΥ 8   

4 35811100-3 
Δζσηεξηθφ Αληηππξηθφ 

θνπθάθη Κξάλνπο 
ΣΜΥ 8   

5 18832000-0 
Τςειά Τπνδήκαηα 

(Μπφηεο) Ππξνζβέζηε  
ΕΔΤΓ. 8   

6 35110000-8 Γάληηα Ππξνζβέζηε ΕΔΤΓ. 8   

ύλνιν ρσξίο Φ.Π.Α. (€) :  

 
ΗΜΔΙΧΔΙ 
 

1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 
πνζνζηνχ 6,27868% επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 

 
2. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά 

έμνδα: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ 
– δνθηκψλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη 
Πνζνηηθή Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο. 
 
  β. Όια ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 
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3. Δπίζεο παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.), κε ζπληειεζηή 4% 
(γηα πιηθά). 

 
4. Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα (ΣΥΔ) ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, ηνλ νπνίν ζα δεισζεί ζηελ 
θαηαηεζείζα πξνζθνξά, απφ ην ΓΣ/ΑΘ, εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ζπλαθζέλ ζπκθσλεηηθφ. 

 
5.  Ζ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 

ηεο Μνλάδνο. 
 

6. Απαηηείηαη πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ ην δεκφζην (απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο) ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πξνκήζεηα είλαη άλσ ησλ 1.500,00€ (κφλν απφ ηνλ κεηνδφηε). 

 
7. Απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 

εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα είλαη άλσ ησλ 3.000,00€ (κφλν απφ ηνλ κεηνδφηε). 
 

8. Ηζρχο πξνζθνξάο : ελελήληα (90) εκέξεο 
 
 
                  γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,19 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»   
ΣΖΝ ΓΓΖ Φ. 831/ΑΓ.1030/.387   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο  ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, βεβαηψλσ 

φηη : έρσ κεξηκλήζεη λα απνθηήζσ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ απηά λα 
ππνβιεζνχλ εθφζνλ αλαδεηρζνχκε πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 
 
 
 

                           Ζκεξνκελία 
                                     Τπνγξαθή 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ(1):  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. 
Σειενκνηνηχπνπ   

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail) :  
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 (1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ  
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 
 
 
 γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,19 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»   
ΣΖΝ ΓΓΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο  ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη 
: Λάβακε γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Π.Δ.Δ. 
08/2019 ηνπ ΚΔΓΑ/ΡΟΓΟΤ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, 
θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
 

                           Ζκεξνκελία 
                                     Τπνγξαθή 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ(1):  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. 
Σειενκνηνηχπνπ   

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail) :  

ΑΔΑ: ΩΩΞΘ6-ΚΧ2
19PROC005584033 2019-09-19



 

ειίδα 73 απφ 76 

 

  
 (1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ  
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 
 

                  
 

γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
  ΓΡ. ΔΟΤ 
  Μαξηηζά,19 επ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»   
ΣΖΝ ΓΓΖ Φ.831/ΑΓ.1030/.387   
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - ΑΓΑ: ………………………………………… 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ - ΑΓΑΜ: …………… (ζχκβαζεο) ……………… 
 

 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο  
 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα Οθηώ (8) Πιήηε εη Ππξνζβεζηηθώλ ηνιώλ Καηάζβεζεο 
Αζηηθώλ Ππξθαγηώλ γηα ηηο Αλάγθεο ηειερώλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ 

 
1. η... ……………………. ζήκεξα ………-……..-20…… κεηαμχ ησλ 

παξαθάησ ππνγεγξακκέλσλ: 
 

 α.  Σνπ ……………………………..…………………. ηεο  
………………………………………………….. σο εθπξφζσπνο ηεο ΠΑ θαη 

 
 β.  Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

…………………………………………………….………………  πνπ εδξεχεη ζηελ  
…………………………………….……………………………..…………………….. 
Σ.Κ.……………………… ηει…..…………………...FAX …………….…………. ΑΦΜ 
………………………….. ΓΟΤ……………, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ 
………………………………………………………. κε ην ππ’ αξηζκ 
……..…………….…… ΑΓΣ, ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν Αλάδνρνο», 
ζπκθσλήζεθε ε πξνκήζεηα αγαζψλ σο θάησζη: 

 
Α/Α CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 
ΜΜ Πνζφηε

ηα  
Σηκή ΜΜ 

ρσξίο 
Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

(€) 

1 35811100-3 

ηνιή Καηάζβεζεο 
Αζηηθψλ Ππξθαγηψλ 

[εη Υηηψλην & 
Παληειφλη 

(πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8   

2 35811100-3 

Δμσηεξηθφο 
Δπελδπηήο Ππξθαγηάο 

[εη Υηηψλην & 
Παληειφλη 

(πεξηζθειίδα)] 

ΔΣ 8   

3 35110000-8 
Ππξνζβεζηηθφ Κξάλνο 

Αζθαιείαο 
ΣΜΥ 8   

4 35811100-3 
Δζσηεξηθφ Αληηππξηθφ 

θνπθάθη Κξάλνπο 
ΣΜΥ 8   
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Α/Α CPV ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΛΗΚΟΤ 

ΜΜ Πνζφηε
ηα  

Σηκή ΜΜ 
ρσξίο 

Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο Φ.Π.Α. 

(€) 

5 18832000-0 
Τςειά Τπνδήκαηα 

(Μπφηεο) Ππξνζβέζηε  
ΕΔΤΓ. 8   

6 35110000-8 Γάληηα Ππξνζβέζηε ΕΔΤΓ. 8   

ύλνιν ρσξίο Φ.Π.Α. (€) :  

 
2. Ζ παξαπάλσ πξνκήζεηα, επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

πνζνζηνχ 6,27868% επί ηεο θαζαξήο αμίαο θαζψο θαη ΦΠΑ 24%. 
 
3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή βάζεη ηεο 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, νη νπνίεο 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο. 

 
4.  Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη όρη ζε ρξόλν κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία. ε πεξίπησζε, κε 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, ε Μνλάδα δχλαηαη λα 
αθπξψζεη κνλνκεξψο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε πξνο ηνλ 
αλάδνρν. 

 
5.  Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν 

ηεο Αζήλαο (ΓΣ/ΑΘ) κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο (ΣΥΔ) ζηνλ 
αξηζκφ (IBAN) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν ζε εμήληα (60) εκέξεο κεηά 
ηελ πξνζθφκηζε ζηε Μνλάδα ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:  

 
α. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ή ζε 

πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

 
β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. 
 
γ. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ. 
 
δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία «γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο». 
 
ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 
ζη.  Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ή θσηναληίγξαθν 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ 

απφ φπνπ πξνθχπηεη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ (IBAN) θαη ε Σξάπεδα κέζσ ηεο 
νπνίαο ζα εμνθιεζεί ν Αλάδνρνο. Δπηζεκάλεηαη φηη ε επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ 
ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε  ηελ επσλπκία ζην ηηκνιφγην. 
 

6. Δπηπξφζζεηα παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο, κε ζπληειεζηή  
4% γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ. Ζ Μνλάδα κεηά ηελ εμφθιεζε, ζα ρνξεγήζεη ζρεηηθή 
βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλψηεξνπ θφξνπ, πξνθείκελνπ λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηεζίαο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηηο νηθείεο Γ.Ο.Τ. 

 
7. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, 

ηνπ νπνίνπ αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην Παξάξηεκα «Α» θαη «Β» ηνπ παξφληνο 

θαη αλαιακβάλεη ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα νλνκαζηηθνχ πνζνχ επξψ  
…………..…………….…... (€ …………..) . 

 
8. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε θαη απφ 

ηνπο δχν (2) πκβαιινκέλνπο, ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απηνχ, 
εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ιακβάλεη ν Αλάδνρνο. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Ο Ο 
ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟ 

  
  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

 «Α» ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 

 «Β» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
 
 
 
                  
 

γνο ( Ο ) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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