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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
1. Σκοπός
Το συγκεκριµένο κράνος θα χρησιµοποιείται από το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την
επέµβαση σε δασικές πυρκαγιές και σε επιχειρήσεις διάσωσης (τροχαία ατυχήµατα, παροχή
βοήθειας κ.λ.π.). Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένο για τη δασοπυρόσβεση και διάσωση
ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχµηρά και βαριά αντικείµενα
καθώς και από χτυπήµατα, θερµότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή
δράση.
2. Υλικό
Το υλικό κατασκευής να είναι από αντιπυρικό ενισχυµένο συνθετικό ή άλλο κατάλληλο υλικό,
ώστε να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και πυράντοχο.
3. Κέλυφος
Να είναι οµοιόµορφα βαµµένο-χρωµατισµένο κόκκινο. Η βαφή-χρωµατισµός να είναι
εξαιρετικής ποιότητας ώστε να µην χαράζεται ή να δηµιουργούνται µεγάλα σηµάδια όταν
χτυπιέται από διάφορα αντικείµενα, όταν πέφτει κάτω, όταν έρχεται σε επαφή µε υψηλές
θερµοκρασίες ή µε νερό, αφρό κλπ.
3.1 Το σχήµα και σχέδιό του να είναι ηµίσεως κελύφους, ελαφρού τύπου «τζετ» (light weight
half shell jet style helmet). Αποκλείονται τα κράνη βιοµηχανικού τύπου (εργοταξίων,
εργασίας κλπ).
3.2 Κατά µήκος, στο πάνω µέρος, καθ’ όλο το µήκος ή µέρος αυτού, να διαθέτει καµπυλωτή
ενίσχυση – προεξοχή, πλάτους περίπου 2 cm, για απορρόφηση κτυπηµάτων. Εκεί να
υπάρχουν οπές αερισµού επιφάνειας τουλάχιστον 400mm2. Είναι αποδεκτή η ύπαρξη
συστήµατος που επιτρέπει το άνοιγµα και το κλείσιµο των οπών.
3.3 Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων αντανακλαστικών αυτοκόλλητων
υπηρεσιακών διακριτικών, τα οποία να µην επηρεάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού.
3.4 Να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να δύναται να χρησιµοποιηθεί σύστηµα ενδοεπικοινωνίας.
3.5 Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήµανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντιπυρικές
αντανακλαστικές λωρίδες ειδικές για κράνη πυροσβεστών, τοποθετηµένες µπροστά καθώς
και κατά µήκος των δύο πλευρών του, χρώµατος φωσφορίζοντος κίτρινου και να είναι
σύµφωνες µε το ΕΝ 471 κλάση 2 στο µέρος των δοκιµών για σηµάνσεις πυροσβεστικών
κρανών ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο. Η µπροστινή αντανακλαστική λωρίδα να καλύπτει όσο
το δυνατόν τη µπροστινή επιφάνεια του κράνους (front plate area). Οι πλευρικές
αντανακλαστικές λωρίδες να έχουν πλάτος τουλάχιστον 35mm και µήκος τουλάχιστον
250mm. Για τις ιδιότητες των αντανακλαστικών λωρίδων να υποβληθεί µε την τεχνική

προσφορά πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,
όπου να φαίνονται όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
4 Υποσιάγωνο, κεφαλόδεµα και σύστηµα απορρόφησης ενέργειας.
4.1 Το υποσιάγωνο (chin strap) να είναι κατασκευασµένο από άνετο, αντιπυρικό υλικό, να
ρυθµίζεται το µήκος του και να προσαρµόζεται σε 3 ή 4 διαφορετικά σηµεία του κράνους.
Να ασφαλίζει µε πλαϊνή µη µεταλλική ταχεία απασφαλιζόµενη πόρπη.
4.2 Στην περιοχή που το υποσιάγωνο εφαρµόζει στο σαγόνι και έρχεται σε επαφή µε το δέρµα
του χρήστη, να διαθέτει απαλό µαξιλαράκι από αφρώδες υλικό, το οποίο θα περιβάλλεται
από απαλό δέρµα ή εναλλακτικά το υποσιάγωνο να διαθέτει σύστηµα προσαρµογής στο
σαγόνι στρατιωτικού τύπου «ΝΑΤΟ» (NATO style chin strap), το οποίο αποτελείται από
δύο µικρούς ιµάντες που προσαρµόζουν πάνω και κάτω από το σαγόνι.
4.3 Το κεφαλόδεµα (head band / cradle) να είναι κατασκευασµένο από αντιπυρικό υλικό. Να
διαθέτει εύχρηστο σύστηµα ρύθµισης στο κεφάλι του χρήστη. Να διαθέτει απαλό και άνετο
µαξιλαράκι από δέρµα ή άλλο κατάλληλο υλικό καθώς και ιµάντες ή άλλες κατάλληλες
διατάξεις για την άνετη και εργονοµική προσαρµογή στο κεφάλι, την αποτελεσµατική
απορρόφηση του ιδρώτα ενώ να διασφαλίζεται και επαρκής αερισµός.
4.4 Να διαθέτει σύστηµα απορρόφησης ενέργειας και κραδασµών (shock absorption system)
ώστε να απορροφάται ενέργεια από χτυπήµατα για να µειώνεται αποτελεσµατικά η ενέργεια
και οι κραδασµοί που µεταφέρονται στην κεφαλή του πυροσβέστη. Το σύστηµα
απορρόφησης ενέργειας και κραδασµών να αποτελείται από σύστηµα ιµάντων (strap
suspension system) ή από άλλες κατάλληλες διατάξεις µε αφρώδη υλικά (foam impact
liners). Το σύστηµα απορρόφησης ενέργειας δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στον επαρκή
αερισµό.
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Προστατευτικό αυχένα
Το κράνος να διαθέτει προσθαφαιρούµενο αντιπυρικό µονοστρωµατικό, προστατευτικό
αυχένα και αυτιών κατασκευασµένο 98-100% από αραµιδικές ίνες, βάρους 260gr/m2±5%, µε
χρώµα σκούρο µπλε ή µαύρο. Το σχέδιο να είναι τέτοιο ώστε να προστατεύονται ο αυχένας,
το πίσω πάνω µέρος των ώµων, το πλαϊνό τµήµα του προσώπου και τα αυτιά. Το
συγκεκριµένο ύφασµα να µην είναι αδιάβροχο.

6 Γυαλιά προστασίας
6.1 Το κράνος να διαθέτει γυαλιά προστασίας (protective goggles) ειδικά κατασκευασµένα για
δασοπυρόσβεση. Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το ΕΝ 166 και να είναι
προσαρµοσµένα στο κράνος. Αποκλείονται γυαλιά απλού τύπου εργασίας ή
ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λ.π.
6.2.Να έχουν εσωτερικά επεξεργασία αντιθαµβωτική. Να είναι εύκολα ρυθµιζόµενα. Να φέρουν
διπλό, ενιαίο και εύκολα αντικαθιστάµενο φακό µε σήµανση κατ’ ελάχιστο 2-1,2 2ΒΝ9. Να
φέρουν σκελετό µε σήµανση κατ’ ελάχιστο ΕΝ166 3459Β. Να φέρουν υποχρεωτικά τη
σήµανση CE.
6.3 Η συµφωνία µε το ΕΝ166 (βασικές και ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από τους
αντίστοιχους κωδικούς σήµανσης) να αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό από διαπιστευµένο
φορέα το οποίο και να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά
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Φακός
Να φέρεται επί του κράνους προσθαφαιρούµενος φακός αποδεκτός και προτεινόµενος
από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο φακός αυτός :
7.1 Να φέρει λαµπτήρα ή λαµπτήρες LED ή XENON µε συνολική φωτεινότητα τουλάχιστον 30
lumens, µέγιστη ένταση δέσµης φωτός 5.000 cd και διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον τριών
(3) ωρών µε τη χρήση µπαταριών τύπου ΑΑ.
7.2 Να είναι αδιάβροχος.

7.3 Να στηρίζεται σε ειδική βάση (torch mount) ασφαλισµένη επί του κράνους στο δεξί µέρος
του κράνους. Ο φακός πρέπει να τοποθετείται, να αφαιρείται και να ρυθµίζεται επί της
βάσης του κράνους, εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτούνται για το σκοπό αυτό εργαλεία.
7.4 Να είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο ανθεκτικό πλαστικό υλικό όπως ABS,
Polycarbonate κ.λ.π.
8 Τεχνικά χαρακτηριστικά κράνους
8.1 Ενιαίο µέγεθος που να ταιριάζει σε περίµετρο κεφαλιού τουλάχιστον 53-62 εκ.
8.2 Τα εσωτερικά του µέρη να είναι αντικαταστάσιµα σε περίπτωση καταστροφής του.
8.3 Το βάρος απλού κράνους (χωρίς γυαλιά, προστατευτικό αυχένα, φακό και οποιοδήποτε άλλο
πρόσθετο) να µην υπερβαίνει τα 800 γρ.
8.4 Να πλένεται µε σαπούνι και νερό.
8.5 Η απορρόφηση ενέργειας (shock absorption) του κράνους σε κάθετο χτύπηµα να είναι
σύµφωνη µε το ΕΝ 12492:2000 παρ. 4.2.1.1.
8.6 Η αντίστοιχη σε αιχµηρά αντικείµενα να είναι σύµφωνη µε το ΕΝ 12492:2000, παρ. 4.2.2.
8.7 Να παρουσιάζει αντίσταση στην φλόγα, σύµφωνα µε τα ΕΝ 443:2008 παρ. 5.13.
8.8 Η δύναµη του συστήµατος συγκράτησης του κράνους να είναι σύµφωνα µε το ΕΝ
12492:2000 παρ. 4.2.3.
8.9 Η αποτελεσµατικότητα του αερισµού του κράνους να συµφωνεί µε το ΕΝ 12492:2000 παρ.
4.1.4.
8.10 Να παρουσιάζει διηλεκτρική αντοχή σύµφωνα µε το ΕΝ 443:2008, παρ.5.14.1. Η
συγκεκριµένη δοκιµή να γίνεται µε απόφραξη των οπών αερισµού µε κατάλληλο
αποφρακτικό υλικό (π.χ. πλαστελίνη).
9

Τεχνικές προσφορές
Οι προµηθευτές µε την τεχνική προσφορά να καταθέσουν:
9.1 Φύλλο συµµόρφωσης όπου θα απαντούν σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής µε τη σειρά αυτής έστω και αρνητικά.
9.2 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ΕΝ ISO 9001:2008 του εργοστασίου
κατασκευής των κρανών.
9.3 Πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο, της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα φαίνεται το
προσφερόµενο µοντέλο κράνους.
9.4 Πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο, της κατασκευάστριας εταιρείας του προσφερόµενου φακού.
9.5 Πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο, της κατασκευάστριας εταιρείας των προσφερόµενων γυαλιών
προστασίας.
9.6 ∆είγµα εις διπλούν του προσφερόµενου κράνους µαζί µε τα γυαλιά και το προστατευτικό
αυχένα για τεχνική αξιολόγηση. Το δείγµα να είναι καθ’ όλα όµοιο µε το προσφερόµενο
εκτός των διακριτικών βαθµού, τα οποία δεν υποχρεούται να φέρει και του χρώµατος του
προστατευτικού αυχένα το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι το ζητούµενο από την
παρούσα.
9.7 Έκθεση δοκιµών από ανεξάρτητο διαπιστευµένο Εργαστήριο που θα αποδεικνύει τη
συµφωνία του προσφερόµενου κράνους µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 8.5 έως 8.10,
µεταφρασµένη στην Ελληνική. Επίσης να υποβληθεί βεβαίωση συµφωνίας µε την
ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/EEC, µεταφρασµένη και στην Ελληνική γλώσσα.
9.8 Πιστοποιητικό συµφωνίας των προσφερόµενων γυαλιών προστασίας µε το ΕΝ166 όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 6.3.
9.9 Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των κρανών για ένα έτος τουλάχιστον.
9.10 Έγγραφη δήλωση τεχνικής υποστήριξης των κρανών για χρονικό διάστηµα 10 ετών από
την παραλαβή καθώς και δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για ύπαρξη ανταλλακτικών
του κράνους για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
9.11 Τις ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07, όπως προβλέπεται και στο
Παράρτηµα Β΄ της ∆ιακήρυξης.

10 Παράδοση – Παραλαβή
10.1 Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερος και όχι
πέρα των έξι (6) µηνών
10.2 Τόπος παράδοσης η ∆ιαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής.
10.3 Τα κράνη να παραδοθούν καθένα σε πλαστικό προστατευτικό σάκο µε οδηγίες χρήσης,
συντήρησης και ελέγχου στα αγγλικά και απαραίτητα στα ελληνικά. Ανά δέκα (10) τεµάχια
να είναι σε χάρτινα κουτιά.
10.4 Μαζί µε τα κράνη να παραδοθούν αυτοκόλλητα µε τα διακριτικά βαθµών του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε αντίστοιχους χρωµατισµούς που θα τοποθετούνται ένα σε κάθε
πλευρά του κράνους, στο ύψος περίπου πάνω από τα αυτιά. ∆εν θα τοποθετούνται από τον
κατασκευαστή αλλά από τον τελικό χρήστη του κράνους. Τα αυτοκόλλητα να είναι
ανακλαστικά απλού τύπου και κατασκευασµένα µε τη µέθοδο της γραφικής µεταφοράς
(graphic transfer) ή αντίστοιχη. Οι διαστάσεις των αυτοκόλλητων θα είναι 50mm σε ύψος
και 35mm σε πλάτος περίπου. Το σχέδιο αυτών ανάλογα µε το βαθµό να είναι σύµφωνα µε
το επισυναπτόµενο Παράρτηµα Α ενώ η υπό προµήθεια ποσότητα ανά βαθµό σύµφωνα µε
τον πίνακα του επισυναπτόµενου Παραρτήµατος Β της παρούσας. Ο χρωµατισµός του
φόντου να είναι µπλε. Οι ρίγες βαθµού των πυροσβεστών-αρχιπυροσβεστών καθώς και τα
διακριτικά βαθµού των αξιωµατικών – πυρονόµων θα αντανακλούν ενώ το υπόλοιπο φόντο
δεν θα αντανακλά στο φως.
10.5 Κάθε κράνος να διαθέτει τη σήµανση «CE» τοποθετηµένη από το εργοστάσιο κατασκευής
των κρανών κατά το στάδιο κατασκευής των.
10.6 Η επιτροπή παραλαβής αφού θεωρήσει όλη την ποσότητα ως ενιαία να λάβει τυχαία έξι (6)
τεµάχια από την παραδοθείσα ποσότητα και να αποστείλει αυτά σε διαπιστευµένο
εργαστήριο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ώστε να γίνουν οι δοκιµές των παρ. 8.5 µέχρι και
8.10 της παρούσας. Επίσης να λάβει τυχαία έξι (6) τεµάχια από την παραδοθείσα ποσότητα
από τα προστατευτικά αυχένα και να αποστείλει και αυτά σε εργαστήριο της ηµεδαπής (π.χ.
ΕΤΑΚΕΙ) για να διαπιστωθεί η σύνθεση και το βάρος του υφάσµατος. Το κόστος των
δοκιµών και τα καταστραφέντα δείγµατα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον
προµηθευτή, ο οποίος οφείλει να έχει παραδώσει τα έξι (6) επιπλέον της συµβατικής
ποσότητας τεµάχια που απαιτούνται για τις εργαστηριακές δοκιµές.
10.7 Ο χρόνος παραλαβής από την επιτροπή θα είναι ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία λήψης
των εργαστηριακών αποτελεσµάτων.
11 Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαµηλότερη τιµή.
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