
 

 

 

ΠΡΟ:      ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
       Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ    ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3  
   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
     Σει. 28210 26775 
ΚΟΙΝ.:   Φ.600.1/381/96038                
     .2006     
     Υαληά,  10 Ννε 21 
  πλ.: Μία (1) Σερληθή  
   Πξνδηαγξαθή  
  
ΘΕΜΑ:  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
  ε.   Ν.4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, Απινπνίεζε θαη Αλακόξθσζε 

  ηνπ Ρπζκηζηηθνύ Πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,   
  Δηδηθόηεξεο Ρπζκίζεηο Πξνκεζεηώλ ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη 
  ηεο Αζθάιεηαο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηηο   
  Τπνδνκέο θαη ηελ Τγεία» 

  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 417/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (ε) ζρεηηθώλ 
  
  β. Σν (ζη) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ πεδνδξνκίνπ ζηελ Πεξβνιίηζα θαη ηνλ Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ. Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή.   
 
 2.  Η πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ελόο (1) κήλα από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
 3.  Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 
ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ 
ελελήληα ελλέα επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηώλ (4.999,95 €), ρσξίο ΦΠΑ. Η 
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δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 
ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο.  
 
  5. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 19 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 12:00. Οη ελδηαθεξόκελνη  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 6. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
θαη απνζηέιινληαο ηνλ πίλαθα 1 (Π1) θαη ηα έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 3.6.1 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  
 
 7. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ (www.namfi.gr). 
 
 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε 
ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο 
ή ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ (β) ζρεηηθνύ. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
 9. Σν Δπηκειεηήξην, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη 
λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηα κέιε ηνπ. 
 
 10. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 

 Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 

mailto:tm.prom@namfi.gr




-3- 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
«Β»  ρέδην ύκβαζεο  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/381/96038/.2006     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

 
Σιμή Προσφοράς: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σεκ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

1 
Ππξνζβεζηηθόο θξνπλόο εηζόδνπ 
4΄΄ κε παξειθόκελα ζύλδεζεο ωο 
Σ.Π. 

9 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) ……….. 

Υρόνος παράδοσης σλικών: 

……………………………………………………………………………………………….. 

σνημμένα σποβάλλω:  

- Σερληθά εγρεηξίδηα (πξνζπέθηνπο) 
- ήκαηα πνηόηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.4 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
- Έγρξωκεο θωηνγξαθίεο ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ (εθόζνλ δελ 

ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα) 
- Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ εγγύεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ θαη ηε 

δπλαηόηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθώλ 
- Φύιιν ζπκκόξθωζεο 
- πκπιεξωκέλν Πίλαθα Π1 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 

………………………... 
 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνηωλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3 
                                                                        ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/381/96038/.2006     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2021 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα ελλέα (9) ηεκαρίσλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ 
πεδνδξνκίνπ ζην ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελόο  …….………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Η εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ………………. ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 

 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/……../…………/………../………… 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα ελλέα 
(9) ηεκαρίσλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ πεδνδξνκίνπ ζην ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε 
ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο …………. (…..) 
εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 
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 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο 
παξάδνζεο ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ 
ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή απνξξίςεη ην πιηθό, αλαγξάθνληαη ζην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα ζπκθσλεζέληα, νη 
ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
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Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
 
 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Δγγπήζεηο 

 
1.  Ο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθώλ γηα 

………….. (…) έηε κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. Η εγγύεζε αθνξά ζην 
ζύλνιν ηνπ ππξνζβεζηηθνύ θξνπλνύ, σο εληαίν ζύζηεκα, δειαδή θηλίξηζκα, 
θιάληδεο, ρεηξηζηήξην, θαζώο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί ηκήκα 
ηνπ θξνπλνύ. ε θάζε πεξίπησζε, κέζα ζηα όξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθό από θαηαζθεπή, 
παξνπζηάζεη πξόσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε 
(πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ, πιηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη παξάδνζή ηνπο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ). 
 

2.  Ο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα 
…………..  (…) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η κε πξνκήζεηα 
ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ επηζθεπή ησλ 
εμαθξηβσκέλσλ βιαβώλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην ΠΒΚ κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη 
(20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν), ρσξίο άιιε ππελζύκηζε λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ 
γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιόγσ πιηθνύ από ηξίηνπο θαη ην θόζηνο δαπάλεο ζα 
επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
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αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηηο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε νπνία κλεκνλεύεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Η ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη 
εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, 
παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
 
  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ-Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ-Υξεκαηηθνύ ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ (κε κέξηκλα ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο): 
 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ 
 
  β. Πξσηόθνιιν παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 
  γ. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ 
 
  δ.  COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
   
  ε.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 
  ζη. Σα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ …….. ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν.2859/2000. Δπηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 
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ΑΡΘΡΟ  9 
Αλσηέξα βία 

 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 
 2. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Καηαθύξσζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο - θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ3  
  ΣΜΗΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ) 
  10 Ννε 21 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/381/96038/.2006 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 
1. Δηζαγωγή 
 
 1.1 θοπός 
 
  θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (Σ.Π.) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθψλ 
θξνπλψλ πεδνδξνκίνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ πξνο αληηθαηάζηαζε κέξνπο 
ησλ ππαξρφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία 
ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ 
ζηελ πεξηνρή Βάζεο (εληφο 115ΠΜ). 
 
 1.2. τεηηθά έγραθα 
 
  Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα έγγξαθα : 

 
   1.2.1  Καλνληζκφο (ΔΚ) Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ (Π.Γ. 71, 
ΦΔΚ 32/17-2-88), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη εηδηθφηεξα ηα 
άξζξα 8, 9 θαη 10. 
 
   1.2.2  Σν επξσπατθφ (θαη ειιεληθφ) πξφηππν ΔΝ 14384 
(ΔΛΟΣ ΔΝ 14384) γηα ηα ππέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα (θξνπλνί 
πεδνδξνκίνπ). 
 
   1.2.3  Λνηπά επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα 

Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN 

θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ 

ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα 

Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα. 

 

   1.2.4  Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

 
2. Σετληθά Υαραθηερηζηηθά 
 
 2.1 Γεληθές Απαηηήζεης 
 
   2.1.1. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο, ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 
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εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ θαλνληθή, ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπο. 
 
   2.1.2. Θα θαηαζθεπάδνληαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά. 
Θα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ 
επηβάινπλ νη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
   2.1.3 . Δπηπιένλ νη θξνπλνί πεδνδξνκίνπ θαη ηπρφλ ινηπά 
πιηθά ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE”, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 
 
    α. CEN/CENELEC 
    β. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
    γ. Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
    δ. Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 
 
 2.2 Σετληθά – Φσζηθά Υαραθηερηζηηθά 
 
  2.2.1  Τπέργεηο πσροζβεζηηθό σδροζηόκηο (θροσλός 
πεδοδροκίοσ) 
 
    α.  Η παξνχζα Σ.Π. αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Ππξνζβεζηηθψλ 
θξνπλψλ δηαζηάζεσλ θιάληδαο εηζφδνπ 100 ρηιηνζηψλ (4’’) θαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο 
(PN) 16 bar, κε δχν εμφδνπο δηαζηάζεσλ 2’’. 
 
    β.  Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ην θαξέ ρεηξηζκνχ ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα (ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 
14384), ην νπνίν ζα έρεη θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαη θαηφπηλ ζα θέξεη εμσηεξηθψο 
θαη εζσηεξηθψο 2 ζηξψζεηο αληί-δηαβξσηηθήο επέλδπζεο πςειήο αληνρήο, θαηά 
πξψηνλ κε θφθθηλε επνμεηδηθή βαθή, θαη θαηά δεχηεξνλ κε πνιπνπξεζάλε, ην 
πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 150 κm. Η παξαπάλσ βαθή 
ζα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 
 
    γ.  Σν χςνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ ζα είλαη 1-1,5 κέηξν 
πεξίπνπ (ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 14384). 
 
    δ.  Οη δχν έμνδνη ζα είλαη δηαζηάζεσλ 2’’ θαη ζε ζέζε 
ζπκκεηξηθά παξαπιεχξσο ηνπ άμνλα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ. Οη ζχλδεζκνη 
κε ηηο ηάπεο ηνπο ζηηο δχν εμφδνπο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα είλαη ηχπνπ 
STORZ Φ 65 θαηά DIN 14318, θαηάιιεινη γηα ηαρεία ζχλδεζε κε ζσιήλεο D65 
(2’’) θαζψο θαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ κε λεξφ απφ ηα 
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Σα ζηφκηα εμφδνπ φηαλ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα θιείλνπλ κε θαηάιιειν θαπάθη εθνδηαζκέλν κε αιπζίδα 
αλάξηεζεο. 
 
    ε. Ο ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο ζα έρεη δπλαηφηεηα εθθέλσζεο 
ηνπ ελαπνκείλαληνο λεξνχ, εληφο απηνχ, φηαλ είλαη θιεηζηφο, ψζηε λα κελ 
βξίζθεηαη ππφ πίεζε θαη γηα αληηπαγεηηθή πξνζηαζία. 
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   ζη. Η θιάληδα αζθαιείαο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θξνπλνχ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζθάςηκν ε θιείζηκν ηνπ 
ρψξνπ. 
 
   δ. Οη δαθηχιηνη ζπγθξάηεζεο θαη ζχλδεζεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη ζα θέξνπλ πξνζηαζία κε επνμεηδηθή 
βαθή ειάρηζηνπ πάρνπο 150κm. 
 
   ε. Όια ηα θηλεηά κέξε ζα είλαη απφ νξείραιθν. 
 
   ζ. Απαηηνχκελε ε ζήκαλζε CE θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΝ 14384. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα (κηθξνυιηθά-πιηθά), 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ (π.ρ. ηαρπζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηάπεο, ιάζηηρα 
ζηεγαλνπνίεζεο, βίδεο, πεξηθφριηα θ.ιπ.) θαζψο θαη ην θιεηδί ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε αιπζίδα αλάξηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επί ηνπ 
θξνπλνχ πεδνδξνκίνπ. 
 
   η. Ο θξνπλφο πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο φρη θαηψηεξε ηεο θαζνξηδφκελεο, ζα 
δνθηκάδεηαη δε ζην εξγνζηάζην, ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο 
πηέζεσο ιεηηνπξγίαο. 
 
   ηα. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα 
δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 : 2015. 
 
 
3. Ποηοηηθός θαη Ποζοηηθός Έιεγτος – Όροη Αποδοτής 
 

3.1. Δγγσήζεης 

 

  3.1.1  Δγγύεζε Καιής Λεηηοσργίας – Καζορηζκός Υρόλοσ 

Δγγύεζες 

 

   α. Παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

θξνπλψλ πεδνδξνκίνπ γηα ………………(….) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ 

θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ 

δαπάλε (πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη παξάδνζε 

ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 

   β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ απφ 

αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ην επηζπκεί). ε 

πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη 

ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη 
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ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο 

απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

 

   γ. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη 

επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε 

βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

   δ. Η κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή γηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ 

Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε e-mail), ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ απφ ηξίηνπο θαη ην 

θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

  3.1.2  Λοηπά επί ηωλ Όρωλ Δγγύεζες Καιής Λεηηοσργίας  

 

   α. Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ 

σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιάληδεο, ρεηξηζηήξην, θαζψο θαη θάζε 

άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ θξνπλνχ. 

 

   β.  Η εγγχεζε αθνξά ζηελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα δηάζηεκα …………. (….) εηψλ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη 

θαιχπηεη φρη κφλν ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθηθνχ ζθάικαηνο ιφγσ αζηνρίαο 

πιηθνχ αιιά θαη ηελ πεξίπησζε εκθαλνχο κείσζεο ηεο απφδνζεο ησλ πιηθψλ 

(κεησκέλε ξνή λεξνχ ιφγσ βιάβεο θ.ιπ.). 

   

   γ.  ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ιφγνπο αδηάθνξνπο πξνο ηελ Τπεξεζία, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 

    
 3.2 Δθπαίδεσζε – Γηάζεζε προζωπηθού 

 

  Ο Πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ ππξφζβεζεο ζα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο καο, ζηελ επίδεημε - εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ καο, εάλ απαηηεζεί. 

 3.3 Μαθροζθοπηθός Έιεγτος 

 

  Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο 

ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
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  3.3.1  Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ 
πξνκήζεηα πιηθά θαη αλ είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο. Η ρχηεπζε ησλ ηεκαρίσλ 
απφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα είλαη ηερληθψο άξηηα. Σα ηεκάρηα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα απαιιαγκέλε ιεπίσλ, θιπθηαηλψλ θαη λα 
απνθιείνληαη θπζαιίδεο ή θνηιφηεηεο ή άιια ειαηηψκαηα πνπ λα θαζηζηνχλ ην 
εμάξηεκα αθαηάιιειν. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε 
ηπρφλ ππάξρνπζαο θνηιφηεηαο κε μέλε χιε, ηπρφλ ηνπηθέο κηθξνεμνρέο ή 
αλσκαιίεο, ηδίσο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζηεθάλεο θαη σηίδσλ, θαζψο θαη 
ησλ νπψλ ζα δηνξζψλνληαη κε εηδηθή θαηεξγαζία. 
 

  3.3.2  Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  3.3.3  Σε ζπζθεπαζία θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4.1-4.3. 
  
  3.3.4. Σε ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
 

3.4 Γηαζθάιηζε Ποηόηεηας 
 

  Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

   3.4.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 
   3.4.2. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
θαηά ISO 9001:2015. 
 
   3.4.3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
θαη δηεζλή πξφηππα, φπσο ηα παξαθάησ: 
 
    α. Σν επξσπατθφ (θαη ειιεληθφ) πξφηππν ΔΝ 14384 
(ΔΛΟΣ ΔΝ 14384) γηα ηα ππέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα (θξνπλνί 
πεδνδξνκίνπ). 
    β. Λνηπά επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα 

Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN 

θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ 

ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα 

Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 

 

3.5 Όροη Αποδοτής 
 

   3.5.1  Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά ζα 

παξαιακβάλνληαη. 

 

   3.5.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη 

θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ 
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απαηηήζεηο ή εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

 3.6 Τποτρεώζεης Προκεζεσηή 
 

Παράδοζε Δγγράθωλ – Δληύπωλ θαηά ηελ Παραιαβή 

 

  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη 
πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
 

   α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία 
ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
   β. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
 
   γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 
ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 
 
   δ. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
   ε. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ 5 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο). 
 
   ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα 
πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ππξνζβεζηηθψλ 
θξνπλψλ, θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ 
ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία. 
 

   δ. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

 
4. Γηάθορα 
 

4.1. σζθεσαζία 
 
  Η ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά. Η ζπζθεπαζία 
ζα πξέπεη λα θέξεη επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 
4.3. 
 

4.2. Παράδοζε - Παραιαβή 
 
  Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ ΠΒΚ (εληφο 115 ΠΜ), κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
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  Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ 
παξαιαβή ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3. 
 
 

4.3. Δπηζεκάλζεης 
 
  Η ζπζθεπαζία επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβιήκαηνο ζα θέξεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
  β. Ολνκαζία πιηθνχ. 
 
  γ. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 
  δ. Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία. 

 
4.4. Άιια Θέκαηα 

 
  α. Σα έμνδα απνζηνιήο θαη παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο 
καο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
πιηθνχ εληφο ……… (….) ……. απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
 
  γ. Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 

 
  δ. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 
φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 
 
  ε. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ νη 
έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή 
ηνπ αγαζνχ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα , πηζηνπνηήζεηο 
θηι) απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   
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ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ 
ΣΔΜΑΥΙΟΤ (€, 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

(€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

1 

Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 
εηζφδνπ 4'' κε 

παξειθφκελα ζχλδεζεο 
σο Σ.Π. 

9 …………… …………… 

 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΚΑΡΙΦΗΜΑ  

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΚΡΟΤΝΟΤ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 14384 

 
 Σα πδξνζηφκηα ζα πξέπεη λα είλαη λένπ ηχπνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο ζα 

πξέπεη λα πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14384,ζχκθσλα κε ηα θάησζη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Φ100 
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 Δπίζεο ε θαηαζθεπή ησλ θξνπλψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα θάησζη 

πξφηππα: 

 

 Σα πδξνζηφκηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

εξγνζηαζηαθψλ ειέγρσλ θαη εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ρπηνζηδήξνπ, ησλ αλνμείδσησλ εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ. Δπίζεο απφ γξαπηή 

εγγχεζε ……. (…..) εηψλ. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 

 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 

 
 

 

  

 





πλεκκέλν 1 

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
TM. ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
      

 

 

Σ Δ Υ ΝΗ Κ Ζ ΠΡ ΟΓ Η ΑΓ Ρ ΑΦΖ  Π Ρ ΟΜ Ζ ΘΔΗ Α  Τ ΛΗ ΚΟ Τ  

ΑΝ Σ Η Κ ΑΣ Α Σ Α Ζ  ΠΤ ΡΟ  ΒΔ Σ Η ΚΩ Ν Κ ΡΟ ΤΝΩ Ν 
Π Δ Ε ΟΓ ΡΟΜ Η ΟΤ   Σ Ο Υ . Δ .  Κ ΑΗ   Σ Ζ Ν ΠΔ Ρ ΒΟΛ Η Σ Α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΥΑΝΗΑ, 16 ΑΤΓ 21 

 





-2- 

./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





-3- 

./. 

 
ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 

      Γ' ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
      ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (Γ1) 
                                                 ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
      Σει. 28210-26902 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΒΟΛΗΣΑ ΚΑΗ 

ΣΟΝ ΥΔ(ΚΩΓΗΚΟ CPV44482200-4) 
 

1. Δηζαγωγή 
 

 1.1 θνπόο 
 
  θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (Σ.Π.) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθψλ 
θξνπλψλ πεδνδξνκίνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ πξνο αληηθαηάζηαζε κέξνπο 
ησλ ππαξρφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία 
ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ 
ζηελ πεξηνρή Βάζεο (εληφο 115ΠΜ). 

 
1.2. ρεηηθά έγξαθα 

 
  Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα έγγξαθα : 

 
  1.2.1 Καλνληζκφο (ΔΚ) Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ (Π.Γ. 71, ΦΔΚ 
32/17-2-88), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 8, 
9 θαη 10. 
 
  1.2.2 Σν επξσπατθφ (θαη ειιεληθφ) πξφηππν ΔΝ 14384 (ΔΛΟΣ ΔΝ 
14384) γηα ηα ππέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα (θξνπλνί πεδνδξνκίνπ). 
 
  1.2.3 Λνηπά επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα 

Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN 

θιπ.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ 

ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα 

Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα. 

 

  1.2.4 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

 
2. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
2.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 
  2.1.1. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα 
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απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ θαλνληθή, ζσζηή θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηνπο. 

 
  2.1.2. Θα θαηαζθεπάδνληαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά. Θα 
ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ 
επηβάινπλ νη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
  2.1.3 . Δπηπιένλ νη θξνπλνί πεδνδξνκίνπ θαη ηπρφλ ινηπά πιηθά ζα 

θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE”, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 
θαηά ISO 9001:2015 θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ 
αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 

  α. CEN/CENELEC 
  β. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
  γ. Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
  δ. Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

 
2.2 Σερληθά – Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
2.2.1 Τπέξγεην ππξνζβεζηηθό πδξνζηόκην (θξνπλόο πεδνδξ-

κίνπ) 
 

    α. Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
Ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ δηαζηάζεσλ θιάληδαο εηζφδνπ 100 ρηιηνζηψλ (4’’) θαη 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο (PN) 16 bar, κε δχν εμφδνπο δηαζηάζεσλ 2’’. 
 
    β. Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ην θαξέ ρεηξηζκνχ ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα (ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 
14384), ην νπνίν ζα έρεη θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαη θαηφπηλ ζα θέξεη 
εμσηεξηθψο θαη εζσηεξηθψο 2 ζηξψζεηο αληί-δηαβξσηηθήο επέλδπζεο πςειήο 
αληνρήο, θαηά πξψηνλ κε θφθθηλε επνμεηδηθή βαθή, θαη θαηά δεχηεξνλ κε 
πνιπνπξεζάλε, ην πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 150 κm. Ζ 
παξαπάλσ βαθή ζα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 
 
    γ. Σν χςνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ ζα είλαη 1-1,5 κέηξν 
πεξίπνπ (ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 14384). 

 
    δ. Οη δχν έμνδνη ζα είλαη δηαζηάζεσλ 2’’ θαη ζε ζέζε 

ζπκκεηξηθά παξαπιεχξσο ηνπ άμνλα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ. Οη ζχλδεζκνη 
κε ηηο ηάπεο ηνπο ζηηο δχν εμφδνπο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα είλαη ηχπνπ 
STORZ Φ 65 θαηά DIN 14318, θαηάιιεινη γηα ηαρεία ζχλδεζε κε ζσιήλεο D65 
(2’’) θαζψο θαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ κε λεξφ απφ ηα 
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Σα ζηφκηα εμφδνπ φηαλ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα θιείλνπλ κε θαηάιιειν θαπάθη εθνδηαζκέλν κε αιπζίδα 
αλάξηεζεο. 

 
    ε. Ο ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο ζα έρεη δπλαηφηεηα εθθέλσζεο 

ηνπ ελαπνκείλαληνο λεξνχ, εληφο απηνχ, φηαλ είλαη θιεηζηφο, ψζηε λα κελ 
βξίζθεηαη ππφ πίεζε θαη γηα αληηπαγεηηθή πξνζηαζία. 
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 ζη. Ζ θιάληδα αζθαιείαο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θξνπλνχ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζθάςηκν ε θιείζηκν ηνπ 
ρψξνπ. 

 δ. Οη δαθηχιηνη ζπγθξάηεζεο θαη ζχλδεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη ζα θέξνπλ πξνζηαζία κε επνμεηδηθή βαθή ειάρηζηνπ 
πάρνπο 150κm. 

 
  ε. Όια ηα θηλεηά κέξε ζα είλαη απφ νξείραιθν. 

 
 ζ. Απαηηνχκελε ε ζήκαλζε CE θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 
14384. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα (κηθξνυιηθά-πιηθά), πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ (π.ρ. ηαρπζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηάπεο, ιάζηηρα 
ζηεγαλνπνίεζεο, βίδεο, πεξηθφριηα θ.ι.π.) θαζψο θαη ην θιεηδί ιεηηνπξγίαο ην 
νπνίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε αιπζίδα αλάξηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επί 
ηνπ θξνπλνχ πεδνδξνκίνπ. 
 
 η. Ο θξνπλφο πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα 
πίεζε ιεηηνπξγίαο φρη θαηψηεξε ηεο θαζνξηδφκελεο, ζα δνθηκάδεηαη δε ζην 
εξγνζηάζην, ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο πηέζεσο 
ιεηηνπξγίαο. 
 
 ηα. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 : 2015. 
 

 
ΠΗΝΑΚΑ:Π1 

Τπέξγεην ππξνζβεζηηθό πδξνζηόκην (θξνπλόο πεδνδξνκίνπ) 
 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

Αληίζηνηρε 
παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ  
παξάγξαθν ή ζην 
ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαηηζέκελνπ 
ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ 

1 
Γηαζηάζεηο θιάληδαο εηζφδνπ 
100 ρηιηνζηψλ (4’’) 

Ηθαλνπνίεζε 
ΔΝ 14384 θαη ΣΠ 

 

2 Πίεζε ιεηηνπξγίαο (PN) 16 bar -//-  

3 Γχν εμφδνη δηαζηάζεσλ 2’’ -//-  

4 
Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ην 
θαξέ ρεηξηζκνχ, θαηαζθεπα-
ζκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν 

-//-  

5 

Αληηδηαβξσηηθή βαθή δχν 
ζηξψζεσλ πςειήο αληνρήο 
θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε 
πφζηκν λεξφ 

-//-  
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

Αληίζηνηρε 
παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ  
παξάγξαθν ή ζην 
ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαηηζέκελνπ 
ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ 

6 

Οη ζχλδεζκνη κε ηηο ηάπεο ηνπο 
ζηηο δχν εμφδνπο ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα 
είλαη ηχπνπ STORZ Φ 65 θαηά 
DIN 14318, θαηάιιεινη γηα 
ηαρεία ζχλδεζε κε ζσιήλεο 
D65 (2’). Σα ζηφκηα εμφδνπ 
φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα 
θιείλνπλ κε θαηάιιειν θαπάθη 
εθνδηαζκέλν κε αιπζίδα 
αλάξηεζεο. 

-//-  

7 
Σάπα εθθέλσζεο λεξνχ, γηα 
αληηπαγεηηθή πξνζηαζία. 

-//-  

8 
Ύπαξμε θιάληδαο αζθαιείαο 
γηα άκεζε απνζπλαξκνιφγεζε 
ηνπ θξνπλνχ ρσξίο ζθάςηκν 

-//-  

9 Κηλεηά κέξε απφ νξείραιθν -//-  

10 Δγγχεζε ≥ 2 ρξφληα  

 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα Π1 ζύκθωλα 

κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξνζβεζηηθνύ θξνπλνύ πεδνδξνκίνπ 
πνπ πξνζθέξεη, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.   

   
3. Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Έιεγρνο – Όξνη Απνδνρήο 
 

3.1. Δγγπήζεηο 

 

3.1.1 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ 

Δγγύεζεο 

 

  α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ πεδνδξνκίνπ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε 

πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, 

παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε ( 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη παξάδνζε ηνπο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 
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   β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ απφ 

αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ην επηζπκεί). ε 

πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη 

ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο 

απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

 

   γ. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, 

ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη 

επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε 

βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

   δ. Ζ κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή γηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα 

ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε e-mail), ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ απφ ηξίηνπο θαη 

ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 3.1.2 Λνηπά επί ηωλ Όξωλ Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο  

 

   α. Ζ εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ 

σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιάληδεο, ρεηξηζηήξην, θαζψο θαη θάζε 

άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ θξνπλνχ. 

 

  β. Ζ εγγχεζε αθνξά ζηελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη θαιχπηεη φρη 

κφλν ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθηθνχ ζθάικαηνο ιφγσ αζηνρίαο πιηθνχ αιιά θαη 

ηελ πεξίπησζε εκθαλνχο κείσζεο ηεο απφδνζεο ησλ πιηθψλ (κεησκέλε ξνή 

λεξνχ ιφγσ βιάβεο θ.ιπ.). 

   

  γ. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ιφγνπο αδηάθνξνπο πξνο ηελ Τπεξεζία, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 

    
 3.2 Δθπαίδεπζε – Γηάζεζε πξνζωπηθνύ 

 

  Ο Πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ ππξφζβεζεο ζα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο καο, ζηελ επίδεημε - εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ καο, εάλ απαηηεζεί. 
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 3.3 Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

 

  Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο 

ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 

  3.3.1 Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ 
πξνκήζεηα πιηθά θαη αλ είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο. Ζ ρχηεπζε ησλ ηεκαρίσλ 
απφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα είλαη ηερληθψο άξηηα. Σα ηεκάρηα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα απαιιαγκέλε ιεπίσλ, θιπθηαηλψλ θαη λα 
απνθιείνληαη θπζαιίδεο ή θνηιφηεηεο ή άιια ειαηηψκαηα πνπ λα θαζηζηνχλ ην 
εμάξηεκα αθαηάιιειν. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε 
ηπρφλ ππάξρνπζαο θνηιφηεηαο κε μέλε χιε, ηπρφλ ηνπηθέο κηθξνεμνρέο ή 
αλσκαιίεο, ηδίσο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζηεθάλεο θαη σηίδσλ, θαζψο θαη 
ησλ νπψλ ζα δηνξζψλνληαη κε εηδηθή θαηεξγαζία. 
 

  3.3.2 Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  3.3.3 Σε ζπζθεπαζία θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4.1-4.3. 
  
  3.3.4. Σε ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
 

3.4 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 
 

  Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 

  3.4.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

  3.4.2. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 
ISO 9001:2015. 
 
  3.4.3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη 
δηεζλή πξφηππα, φπσο ηα παξαθάησ: 

 
   α. Σν επξσπατθφ (θαη ειιεληθφ) πξφηππν ΔΝ 14384 

(ΔΛΟΣ ΔΝ 14384) γηα ηα ππέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα (θξνπλνί 
πεδνδξνκίνπ). 
    β. Λνηπά επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη 

ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά 

(FN θιπ.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ 

Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη 

ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 
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3.5 Όξνη Απνδνρήο 
 

   3.5.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά ζα 

παξαιακβάλνληαη. 

 

   3.5.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη 

θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ 

απαηηήζεηο ή εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

  3.6 Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 
 

   3.6.1 Τπνβνιή εγγξάθωλ γηα Αμηνιόγεζε. 

 

     Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα 
παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

     α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) 
ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 

     β. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. 

 
     γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πιηθψλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 

 
     δ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ (θξνπλνί πεδνδξνκίνπ) θαη ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά ηε 
ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  
 

3.6.2 Παξάδνζε Δγγξάθωλ – Δληύπωλ θαηά ηελ Παξαιαβή 

 

    Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

 

     α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) 
ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
    β. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο 
πε-ξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
 
    γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ 
ππάξρνπλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 
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    δ. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ 
πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
    ε. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ 5 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
 
    ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ε 
νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ 
ειιεληθή αγνξά εάλ ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ 
ππεξεζία. 
 

    δ. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

 
  3.6.3 Φύιιν πκκόξθωζεο. 

 

    Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα 

επηζπλάςεη θαη Φχιιν πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο 

πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε 

ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε 

πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε 

απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά 

αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο). Αθφκε 

πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ή 

PROSPECTUS ησλ πιηθψλ , ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ 

πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  

4. Γηάθνξα 
 
4.1. πζθεπαζία 

 
  Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά. Ζ 
ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα θέξεη επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4.3. 
 

4.2. Παξάδνζε - Παξαιαβή 
 

  Ζ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ ΠΒΚ (εληφο 115 ΠΜ), κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

  Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά 
ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 3. 
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4.3. Δπηζεκάλζεηο 
 

  Ζ ζπζθεπαζία επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβιήκαηνο ζα θέξεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
  β. Ολνκαζία πιηθνχ. 
 
  γ. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 
  δ. Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία. 

 
4.4. Άιια Θέκαηα 

 
4.4.1  Πξνζθνξέο 
 

   α. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη θαη φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.6.1. 

 
   β. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πξνζθνξά 
ρωξίο Φύιιν πκκόξθωζεο ζα ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ. 

 
   γ.  Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ηνλ πίλαθα Π1, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πξνζθνξά ρωξίο 
ζπκπιεξωκέλν ηνλ πίλαθα ζα ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ. 

 
   δ. Σα έμνδα απνζηνιήο θαη παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ ζηηο 

απνζήθεο καο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

   ε. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 
   ζη. Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα 
γηα απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο 
πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 

   δ. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πξνκεζεπηέο γηα ηελ παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ν ΠΒΚ, κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 
4.4.2. Λνηπνί Γεληθνί  Όξνη 

 
   α.  Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο 

ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 

 





-12- 

./. 

   β.  Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα 
ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη 
ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Νφκνπ. 

 
   γ. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα 

πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα 
πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ 
(εγρεηξίδηα , πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη 
ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   

 
   δ. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

εδψ πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη αιιά ζα 
βαζκνινγνχληαη αλάινγα. 

 
5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο, ΠΒΚ/Γ’ ΚΤΠ/ΣΣΜ 

ηειεθ. 28210-6906, suppdivision@namfi.gr. 
 

 
 Αληηζκήλαξρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
  
Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  
Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/Γληεο 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Κξνπλψλ Πεδνδξνκίνπ  
«Β» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα Κξνπλψλ Πεδνδξνκίνπ  
«Γ» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 
«Γ» Δλδεηθηηθφ θαξίθεκα Ππξνζβεζηηθνχ Κξνπλνχ Δλαξκνληζκέλν κε ην 

Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 14384  
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  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
  Γ’ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
   16  Απγ 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ ΣΠ   
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ    
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ    

 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ ΣΗΜΖ 
ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

CPV 

1 

Ππξνζβεζηηθφο 
θξνπλφο εηζφδνπ 

4'' κε 
παξειθφκελα 
ζχλδεζεο σο 

Σ.Π. 

9 555,55 4.999,95 44482200-4 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ(€) 4.999,95 
 

 
 Αληηζκήλαξρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
  
Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  
Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/Γληεο 
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  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
  Γ’ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
   16  Απγ 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ ΣΠ   
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ    
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ    

 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ  
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΡΟΤΝΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΑΡ/ΔΗ 

 ΟΜΑΓΑ Α     

1 

Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ην 
θαξέ ρεηξηζκνχ ησλ 
ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
θαηφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο 
ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα, ηνπιάρηζηνλ GG25.  

2.2.1 30%   

2 

Οη δχν έμνδνη ζα είλαη 
δηαζηάζεσλ 2’’. Οη ζχλδεζκνη 
κε ηηο ηάπεο ηνπο ζηηο δχν 
εμφδνπο ησλ ππξνζβεζηηθψλ 
θξνπλψλ ζα είλαη ηχπνπ 
STORZ Φ 65 θαηά DIN 14318, 
θαηάιιεινη γηα ηαρεία ζχλδεζε 
κε ζσιήλεο D65 (2’’) θαζψο 
θαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ 
ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ κε 
λεξφ απφ ηα ππξνζβεζηηθά 
νρήκαηα, ζε πεξίπησζε 
αλάγθεο. 

2.2.1 20%   

3 
Ύπαξμε θιάληδαο αζθαιείαο 
γηα άκεζε απνζπλαξκνιφγεζε 
ηνπ θξνπλνχ ρσξίο ζθάςηκν 

2.2.1 10%   

4 
ήκαηα πνηφηεηαο, 
θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 

 
3.4 10%   

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 70%   

 ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
παξαπάλσ απφ δχν (2) έηε. 

3.1.1 20%   

2 

Γπλαηφηεηα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο θαη παξνρήο 
αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο 

3.6.1 10%   

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 30%   
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Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνχο, φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. 

Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 (ζχκθσλα κε άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ 

Ν.4412/16 φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεκέλνο).  

 Αληηζκήλαξρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
  
Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  
Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/Γληεο 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β-2 
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  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
  Γ’ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
  16   Απγ 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ ΣΠ   
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ    
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ    

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   
          Υαληά, ..…/…/….. 

           Ο 

          Πξνκεζεπηήο 

 

Π Α Ρ Α Σ Ζ Ρ Ζ  Δ Η  : 
ρξεζηκνπνηνχκελεο 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ππνρξεωηηθά φιεο νη παξάγξαθνη θαη' 

απόιπηε ζεηξάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) θαη ζηε 

ζηήιε (β) αλαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 

β. ηε ζηήιε (γ) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζπκθωλνύλ απόιπηα ή όρ ηκε ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε 

θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθωλία 

αλαγξάθνληαη ππνρξεωηηθά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε 

αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 

Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 

 

 





-17- 

./. 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - 
Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα 
δίλνληαη ππνρξεωηηθά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π 
 
 

 Αληηζκήλαξρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
  
Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  
Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/Γληεο 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ-2 
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  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
  Γ’ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
   16    Απγ 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ ΣΠ   
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ    
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ    
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΡΗΦΖΜΑ  
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΚΡΟΤΝΟΤ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 14384 
 

Σα πδξνζηφκηα ζα πξέπεη λα είλαη λένπ ηχπνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14384,ζχκθσλα κε ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 

Φ100 
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Δπίζεο ε θαηαζθεπή ησλ θξνπλψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα θάησζη πξφηππα: 

 

 

Σα πδξνζηφκηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζηαθψλ 

ειέγρσλ θαη εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ρπηνζηδήξνπ, ησλ 

αλνμείδσησλ εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ειαζηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ. Δπίζεο απφ γξαπηή εγγχεζε 

ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ. 

 

 Αληηζκήλαξρνο (ΜΖ) Αληψληνο Λέθθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο 
  
Σρεο (ΣΥ) Γεψξγηνο Καβξνπιάθεο  
Γ΄ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/Γληεο 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

Γ-2 
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