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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» ΣΗ 14 Μαΐ 21 
Φ.600.1/115/92398/.759    
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Ι. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
ΣΜΗΜΑΣΟ Β: ΤΛΙΚΑ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ  
 
ΑΠΑΘΣΗΕΘ ΓΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΣΟΛΗ ΚΑΣΑΒΕΗ ΑΣΘΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΘΩΝ 
ΓΘΑ ΠΤΡΟΒΕΣΗ [ΥΘΣΩΝΘΟ – ΠΑΝΣΕΛΟΝI (ΠΕΡΘΚΕΛΘ∆Α)] 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
 
1.1. Οη ζηνιέο ππεξεζίαο κάρηκσλ κνλάδσλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαη 
πηζηνπνηεκέλεο ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ ISO 11612:2015 
«Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία από ηε ζεξκόηεηα θαη ηε θιόγα».  
1.2. Δπίζεο λα θαιύπηνπλ επηπιένλ επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ15614 «Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία γηα ππξνζβέζηεο 
— Μέζνδνη δνθηκήο εξγαζηεξίνπ θαη απαηηήζεηο απόδνζεο γηα ελδπκαζία 
δαζνππξόζβεζεο».  
1.3.  Γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ, νη ζηνιέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  
1.3.1. Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο ηύπνπ Δ.Κ. (EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC ή ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) 
2016/425.  
1.3.2. Γήισζε ζπκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ην ηειηθό πξντόλ, ζύκθσλα 
κε ηελ νδεγία 89/686/ΔΔC (εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 11Α 
ή 11Β ηεο νδεγίαο) ή ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) 2016/425 (ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ ηύπν 
ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII ή VIII ηνπ θαλνληζκνύ).  
1.3.3. ήκαλζε CE ζπλνδεπόκελε από ηνλ αξηζκό ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνύ, ν νπνίνο αμηνινγεί ην ζύζηεκα πνηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 
επνπηεύεη ηηο δνθηκέο ηνπ πξντόληνο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο ηύπνπ.  
1.4.  Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πθάζκαηνο θαη ηεο θνπήο-ξαθήο λα δηαζέηεη 
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001. Η θαηαζθεπή ηνπ ππό πξνκήζεηα 
είδνπο λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο απηό έρεη εθδνζεί.  
 
Οη ζηνιέο λα αθνινπζνύλ  ηηο πξναλαθεξόκελεο πηζηνπνηήζεηο, λα είλαη ρξώκαηνο  
καύξν ή ζθνύξν κπιε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ (ύθαζκα-θεξκνπάξ-
θνπκπηά-αλαθιαζηηθέο ινπξίδεο-πξνζθνιιεηηθνί ζύλδεζκνη ηύπνπ Velcro) λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από βξαδύθαπζηα/ππξάληνρα πιηθά θαη λα αθνινπζνύλ ηα 
πξόηππα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζπκθώλα κε ηελ «Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
ηνιώλ ύκκεηθησλ Μνλίκσλ/Πεληαεηώλ Ππξνζβεζηώλ (Τπ’ αξηζκ. 9 ηνιή 
Τπεξεζίαο Μαρίκσλ Μνλάδσλ)» ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, 
έθδνζεο 2015. 
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ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ 
 
Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε αλά κέγεζνο όπνπ θαίλνληαη νη πξαγκαηηθέο 
θαη παξαδνηέεο δηαζηάζεηο (ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα ζρέδηα) ησλ ππό 
πξνκήζεηα κεγεζώλ ρηησλίσλ πεξηζθειίδσλ. 
 

 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Π.Β.Κ  ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ  

Υηηώληα 2 ηεκ. κεγέζνπο βάζεη πηλάθα: 125 Μ 

Υηηώληα 2 ηεκ. κεγέζνπο βάζεη πηλάθα: 125 ΜΚ 

Πεξηζθειίδεο 2 ηεκ. κεγέζνπο βάζεη πηλάθα: 116 

Πεξηζθειίδεο 2 ηεκ, κεγέζνπο βάζεη πηλάθα: 120 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΣΟΛΗ 
 

 

ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ    Π.Β.Κ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΚΡΑΝΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ  

(ΔΙΓΙΚΑ ΔΚ ΤΝΘ. ΙΝΩΝ) 

1. ΚΑΣΑΚΔΤΗ: 

1.1. Σν θξάλνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε 
ην επξσπατθό πξόηππν ΔΝ 443:2008 type B κε ζήκαλζε C (αληνρή ζε ρεκηθά) ή 
λεόηεξν απηνύ. 

1.2. Σν θξάλνο κε έλα ή δύν κεγέζε θειύθνπο θαη κε ηνπο εζσηεξηθνύο 
ξπζκηδόκελνπο ηκάληεο ή ην κεραληζκό ζύζθημεο πνπ δηαζέηεη λα είλαη θαηάιιειν 
γηα πεξίκεηξν θεθαιήο 53 έσο 62 cm ηνπιάρηζηνλ. Οη αθξηβείο πνζόηεηεο αλά 
κέγεζνο ζα θαζνξηζηνύλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 

1.3. Σν βάξνο ηνπ πιήξνπο θξάλνπο (θέιπθνο παξ.4, θαη πξνζσπίδεο παξ. 5) λα 
κελ ππεξβαίλεη ηα 1.650 gr. 
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2. ΤΛΙΚΟ: 

Σν θξάλνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από βξαδύθαπζην εληζρπκέλν πιηθό, γηα λα 
έρεη κηθξό βάξνο θαη κεγάιε αληνρή ζηα θηππήκαηα. 

3. ΣΟ ΚΔΛΤΦΟ 

3.1. Να έρεη νκνηόκνξθν ρξσκαηηζκό ν νπνίνο λα είλαη κε βαθή άξηζηεο πνηόηεηαο 
ώζηε λα έρεη κεγάιε αληνρή ζε μέζκαηα, ραξάμεηο ή ζηίγκαηα-θειίδεο θαηά ηελ 
πηώζε ζην θξάλνο αληηθεηκέλσλ, θαηά ηελ πηώζε ηνπ ζην έδαθνο, θαηά ηελ 
επαθή ηνπ κε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο από δηάθνξεο πεγέο ζεξκόηεηαο, από ηελ 
επαθή ηνπ κε ην λεξό ή ηνλ αθξό ή άιιεο αηηίεο θαηαζηξνθώλ. 

3.2. Να είλαη δηακνξθσκέλν ππό πίεζε θαη λα είλαη εληαίν. Απνθιείνληαη ηα θξάλε 
κε ξαθέο. 

3.3. Καηά κήθνο ην θξάλνο λα έρεη θακππισηή πξνεμνρή, γηα ηελ απνξξόθεζε θαη 
κεηαηόπηζε ησλ θξνύζεσλ. 

3.4. Δζσηεξηθά λα θέξεη πξνζηαηεπηηθνύο ηκάληεο θαη δηθηπσηό πιέγκα ζην θέληξν 
από ζύγρξνλα πιηθά θηιηθά πξνο ην δέξκα, γηα λα παξέρεηαη πξνζηαζία από 
θηππήκαηα θαη λα εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ απνξξόθεζε ηνπ ηδξώηα θαη 
εμαεξηζκό γηα λα κελ πξνθαιείηαη δεξκαηηθόο εξεζηζκόο. 

3.5. Να θέξεη εζσηεξηθά (πεξηθεξεηαθά) ξπζκηδόκελνπο ηκάληεο πεξηζθίμεσο ζην 
θεθάιη γηα ζηαζεξνπνίεζή ηνπ ή θαηάιιειν κεραληζκό ζύζθημεο. 

3.6. Σα εζσηεξηθά κέξε ηνπ θξάλνπο λα πιέλνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη εύθνια 
ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

3.7. Σν θξάλνο λα κπνξεί λα πιέλεηαη εύθνια κε ζαπνύλη θαη λεξό ρσξίο λα 
απαηηνύληαη εηδηθά πιηθά πιπζίκαηνο 

4. ΠΡΟΩΠΙΓΔ 

4.1. Κάζε θξάλνο λα δηαζέηεη δύν ελζσκαησκέλεο πξνζσπίδεο (πξνζηαηεπηηθό 
καηηώλ θαη πξνζώπνπ), νη νπνίεο λα είλαη εγθεθξηκέλεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν 
EN 14458:2004 θαη ηαμηλνκεκέλεο γηα ρξήζε ζηελ ππξόζβεζε. Καη νη δύν 
πξνζσπίδεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή 
αθόκε θαη κε ηε ρξήζε γαληηώλ. 

4.2. Γηάθαλε πξνζσπίδα πξνζηαζίαο καηηώλ: ζα πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζκέλε 
σο έλα πξνζηαηεπηηθό καηηώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 14458. Θα πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεη ηα κάηηα από κεραληθέο, ζεξκηθέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Η 
πξνζσπίδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθό αλζεθηηθό ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο όπσο ε πνιπαηζεξηθήζνπιθόλε ή ηζνδύλακν πιηθό, λα έρεη 
ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθό ηνπ θξάλνπο θαη λα θηλείηαη (άλσ - θάησ). Η 
αληηζακβσηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνζσπίδσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε θάπνην 
κέζν όπσο π.ρ. ηα αληηζακβσηηθά ζπξέη. 

4.3. Δμσηεξηθή πξνζσπίδα: Η πξνζσπίδα ζα πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο 
έλα πξνζηαηεπηηθό πξνζώπνπ ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 14458 θαιύπηνληαο 
εθηόο από ηηο απαηηήζεηο γεληθήο ρξήζεο θαη ηηο πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα ρξήζε 
από Ππξνζβέζηεο ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ην πξόηππν απηό. Θα πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεη ηα κάηηα, θαζώο θαη ην πξόζσπν κέρξη ην ζαγόλη ελάληηα ζε 
κεραληθέο, ζεξκηθέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Σν πξνζηαηεπηηθό πξνζώπνπ ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό αλζεθηηθό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
όπσο ε πνιπαηζεξηθή ζνπιθόλε ή ηζνδύλακν πιηθό, λα έρεη ελζσκαησζεί ζην 
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εζσηεξηθό ηνπ θξάλνπο θαη λα θηλείηαη (άλσ-θάησ). Η πξνζσπίδα ζα πξέπεη λα 
είλαη επηκεηαιισκέλε ζε ρξώκα ρξπζαθί θαη λα δηαζέηεη αληηραξαθηηθή επίζηξσζε. 

5. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΑΤΥΔΝΑ 

Σν θξάλνο λα θέξεη πξνζζαθαηξνύκελν αληηππξηθό θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ απρέλα, ην νπνίν εμσηεξηθά ζα είλαη επηκεηαιισκέλν (επηκεηάιισζε 
αινπκηλίνπ). Δζσηεξηθά ζα θέξεη ύθαζκα θαηαζθεπαζκέλν από αξακηδηθέο ίλεο. 

6. ΤΠΟΙΑΓΩΝΟ 

Σν ππνζηάγσλν λα είλαη από βξαδύθαπζην πιηθό, ξπζκηδόκελνπ κήθνπο, κε 
πόξπε ηαρείαο απειεπζέξσζεο θαη πιεπξηθή αζθάιεηα. 

7. ΦΑΚΟ 

Σν θξάλνο, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ ππνδνκή (θαηάιιειε βάζε) λα δερηεί ηελ 
ηνπνζέηεζε θαθώλ ηύπνπ UK 4AA. 

8. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ 

8.1. Σν θξάλνο λα είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ηηο πξνζσπίδεο αλαπλεπζηηθώλ 
ζπζθεπώλ πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ε Τπεξεζία θαη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή 
ηνπο ρσξίο λα θηλδπλεύεη λα βγεη ην θξάλνο ή ρσξίο λα θηλδπλεύεη από πηώζε θαηά 
ηε ρξήζε. Να είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ θξάλνπο κε πξνζσπίδεο πνπ δηαζέηνπλ 
θεθαινδέκαηα θαζώο θαη κε πξνζσπίδεο πνπ δηαζέηνπλ ειαηεξησηά ζηεξίγκαηα. 

ΑΠΑΘΣΗΗ ΠΤΡΑΦΑΛΕΘΑ Π.Β.Κ  ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟ  

1 Tεμ. για περίμετρο κεφαλής 61 cm 

1 Tεμ. για περίμετρο κεφαλής 59 cm 

ύνολο 2 τεμ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΓΑΝΣΙΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΩΝ  

Να είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε από δηαζώζηεο/ππξνζβέζηεο πνιπζηξσκαηηθήο 
θαηαζθεπήο, 5 δάθηπισλ κε καθξηά καλζέηα αλαθιαζηηθή ηαηλία θαη θξίθν,  
θαηαζθεπαζκέλα  από ππξίκαρα πιηθά αληνρήο (λα κελ ζπξξηθλώλνληαη  ζε 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη  λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία έλαληη κεγάισλ 
ζεξκνθξαζηώλ θνπήο θαη νιίζζεζεο, δειαδή λα ηεξνύλ ηα πξόηππα πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζε γάληηα ΜΑΠ θαηεγνξίαο ΙΙΙ πνπ θέξνπλ πηζηνπνηήζεηο: ΔΝ 
659:2003 + Α1:2008, EN 388:2016 (4234Β), EN 420:2003+A1:2009. 

ΑΠΑΘΣΗΗ ΠΤΡΑΦΑΛΕΘΑ Π.Β.Κ  ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟ 

2 Ζεσγάρια Νο10 (ΥL)(μήκος τεριού 20,4 cm). 

1 Ζεσγάρι Νο11 (ΥL) (μήκος τεριού 21,5 cm). 

1 Ζεσγάρι Νο 9 (L) (μήκος τεριού 19,2 cm). 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
ΤΦΗΛΧΝ ΤΠΟΓΗΜΑΣΧΝ (ΜΠΟΣΔ) ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

Υαρακτηριστικά 

Πηζηνπνίεζε Type F2A γηα ππξθαγηέο αζηηθνύ θαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ. 

ηεγαλόηεηα κε εζσηεξηθή επέλδπζε GORE-TEX Performance. 

Μόλσζε από ηε ζεξκόηεηα θαη ην θξύν. 
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Αληηνιηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε λεξά, πάγνπο θαη ρηόληα. 

Αληηζηαηηθή πξνζηαζία θαη βέιηηζηε αληνρή ζε ρεκηθά, πεηξέιαηα θαη ιάδηα. 

Απμεκέλε πξνζηαζία ηνπ πνδηνύ από αηρκεξά αληηθείκελα. 

Απνηειεζκαηηθή απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ. 

Προδιαγραυές 

Τιηθό θαηαζθεπήο: Αδηάβξνρν δέξκα πάρνπο 2,5 - 2,7 mm 

Δζσηεξηθή επέλδπζε: GORE-TEX Performance 

Τιηθό ζόιαο: Δηδηθή ζύλζεζε θανπηζνύθ κε εζσηεξηθή γέκηζε από αθξό 
πνιπνπξεζάλεο 

Σύπνο ζόιαο: FIRE 011 

Ύςνο: 30 cm 

Καηεγνξία αζθαιείαο: Type F2A, Typ HI3 - ππξόζβεζε ζε εζσηεξηθό θαη 
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

Πηζηνπνηήζεηο: CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A 

ΑΠΑΘΣΗΗ ΠΤΡΑΦΑΛΕΘΑ Π.Β.Κ  ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟ  

2 Ζεσγ Νο 45 

2 Ζεσγ Νο 44 

4 Ζεσγάρια ύνολο 

 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΣΜΗΜΑΣΟ Γ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ 

Δγθαηάζηαζε εθ λένπ πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο ζην θηήξην Μ-626 (Δζηηαηόξηα 
ηξαησληζκνύ)      

Σν ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ζα θαιύπηεη όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ 
καγεηξεία - απνζήθεο πιηθώλ – παξαζθεπαζηήξηα - αίζνπζεο ζίηηζεο πξνζσπηθνύ 
- ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ 
boiler, ζα ζπκπεξηιακβάλεη  2 θαξνζεηξήλεο, 1 ηειεθσλεηή, πίλαθα  8 δσλώλ  κε 
κπαηαξία, 4 κπνπηόλ έγεξζεο πξνζσπηθνύ, 60 m θαισδίσζεο 4 ρ 10 θαη 300 m 
θαλάιη, 60 ππξαληρλεπηέο. Ο εγθαηαζηάηεο ζα ζπκκνξθώλεηαη ζηα ISO 9001: 
2008, ΙSO 9001: 2015. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα ππάξμεη  παξνρή  ππεύζπλεο δήισζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγηά ηνπ ζπζηήκαηνο 
γηα έλα έηνο, άιια θαη βεβαίσζε όηη ηεξεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία βάζεη Δζληθήο Ννκνζεζίαο θαη ππξνζβεζηηθώλ 
δηαηάμεσλ πεξί ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο. 

Δγθαηάζηαζε εθ λένπ πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο ζην θηήξην Μ-625 (Κπιηθείν  
ηξαησληζκνύ - Αθνξνιόγεηα)   

Σν ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ζα θαιύπηεη όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ   
θπιηθείν - αίζνπζα αλαςπρήο - απνζήθεο πιηθώλ - ρώξνο αθνξνιόγεησλ. Θα 
ζπκπεξηιακβάλεη 1 θαξνζεηξήλα, 1 ηειεθσλεηή, πίλαθα 4 δσλώλ κε κπαηαξία 2  
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κπνπηόλ έγεξζεο πξνζσπηθνύ, 300 m θαισδίσζεο 4 ρ 10 θαη 150 m θαλάιη, 20 
ππξαληρλεπηέο. Ο εγθαηαζηάηεο ζα ζπκκνξθώλεηαη ζηα ISO 9001: 2008, ΙSO 
9001: 2015. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππνβιεζεί 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγηά ηνπ ζπζηήκαηνο γηα έλα έηνο, άιια θαη 
βεβαίσζε όηη ηεξεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 
βάζεη Δζληθήο Ννκνζεζίαο θαη ππξνζβεζηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο. 
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