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ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις
του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια κουκούλων πυρκαγιάς (firehood) που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, για την προστασία
των περιοχών του κεφαλιού και του λαιμού των πυροσβεστών, από την θερμότητα και τις
φλόγες. Θα είναι φτιαγμένες από βραδύκαυστο ύφασμα, θα εφαρμόζουν στο κεφάλι και το
λαιμό, θα καλύπτουν δε και τη βάση του λαιμού, από όλες τις πλευρές.
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεώτερων ή ισοδύναμων προτύπων.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την
παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων
αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
3.1. Η κουκούλα πρέπει να είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13911:2004 «Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για κουκούλες πυροσβεστών».
3.2. Θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE.
3.3. Τα εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001, με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο με τη διαδικασία παραγωγής των ειδών του
διαγωνισμού.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
H προσφερόμενη κουκούλα πυρκαγιάς:
4.1.Να είναι κατασκευασμένη από βραδύκαυστο ύφασμα. Να δηλώνεται η σύνθεση, η
ύφανση και το βάρος του υφάσματος.
4.2.Να καλύπτει όλο το κεφάλι, το λαιμό, τμήμα του στήθους και τμήμα των ώμων.
4.3.Να διαθέτει άνοιγμα στο πρόσωπο, το οποίο θα ξεκινάει πάνω από τα μάτια, και θα
φτάνει μέχρι κάτω από τη μύτη (το πηγούνι καλυμμένο από την κουκούλα).

4.4.Να μην εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση του κεφαλιού, και να μην προκαλεί δυσφορία
στον χρήστη. Να μην εμποδίζει την χρήση άλλων μέσων ατομικής προστασίας, όπως το
κράνος και την προσωπίδα της αναπνευστικής συσκευής.
4.5. Να διαθέτει γύρω από το άνοιγμα του προσώπου επαρκή ελαστικότητα, κατά
προτίμηση με εσωτερικό λάστιχο, για την καλή προσαρμογή της κουκούλας γύρω από την
προσωπίδα αναπνευστικής συσκευής.
4.6. Να έχει την κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη και σχήματα
κεφαλιών.
4.7. Να έχει τις κύριες ραφές διπλές και τα τελειώματα να είναι με κοπτοράπτη.
4.8.Η βαφή του υφάσματος να γίνει στην ίνα.
4.9.Οι κλωστές ραφής να είναι 100% βραδύκαυστες ίνες. Να δηλωθεί η σύνθεσή τους.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν:
5.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της
τεχνικής προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση
της τεχνικής προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει
τις ζητούμενες πληροφορίες.
5.2. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή, με
μετάφραση στα Ελληνικά.
5.3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου Ε.Κ. (EC TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE) σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΕC ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, για
το προσφερόμενο είδος από το οποίο να προκύπτει η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 13911:2004, με μετάφραση στα Ελληνικά.
5.4. Εργαστηριακά αποτελέσματα (Test Reports) βάση των οποίων εκδόθηκε το ανωτέρω
πιστοποιητικό.
5.5. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την
οδηγία 89/686/ΕΕC ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
5.6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία
περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες
και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της
Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο να ζητήσει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
5.7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία
τους, κατά τη βαφή και τη χημική επεξεργασία των ειδών της συγκεκριμένης προμήθειας
δεν θα γίνει χρήση αζωχρωμάτων, τα οποία ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική
διάσπαση τις αρωματικές αμίνες σε ανιχνεύσιμες ποσότητες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στους νόμους των ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983, ΦΕΚ 1045/Β/29.07.2003 και ΦΕΚ
1283/Β/23.08.2004 και στις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα όποτε κρίνει ότι είναι σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο
των ειδών προκειμένου να εξετάσει τα είδη ως προς τη συμμόρφωση τους με τις
προαναφερόμενες απαιτήσεις.
5.8. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης κουκούλας, με μετάφραση στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται η σύνθεση του υφάσματος και τα υπόλοιπα τεχνικά
της χαρακτηριστικά.

5.9. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι η προσφερόμενη κουκούλα, υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης και φροντίδας, θα εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται
παρέχοντας την απαιτούμενη προστασία στον χρήστη της, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία παράδοσής της.
5.10. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας της κουκούλας για δύο (2) έτη τουλάχιστον,
από την ημερομηνία παραλαβής τους.
5.11. Δύο (2) κουκούλες ως δείγμα-αντίδειγμα, καθ΄ όλα όμοιες με τις προσφερόμενες, οι
οποίες θα ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών,
σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Τα δείγματα να περιλαμβάνουν και τις
προβλεπόμενες από το πρότυπο επισημάνσεις.
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6.1. Κάθε κουκούλα να παραδοθεί εντός κατάλληλης συσκευασίας.
6.2. Ορισμένος αριθμός κουκούλων θα βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίου στο οποίο θα
αναγράφονται στα Ελληνικά τα κάτωθι στοιχεία:
6.2.1. Είδος υλικού.
6.2.2. Αριθμός και ημερομηνία Σύμβασης.
6.2.3. Ονομασία προμηθευτή.
6.2.4. Ποσότητα.
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
7.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του
προμηθευτή στο Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των
Αποθηκών.
7.2. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της Σύμβασης.
7.3. Κατά την παράδοση οι κουκούλες να φέρουν τη σήμανση «CE» καθώς και τη
σήμανση που προβλέπεται από το κεφ. 7 του προτύπου ΕΝ 13911:2004.
7.4. Κάθε κουκούλα να περιέχει εντός της συσκευασίας αναλυτικές πληροφορίες και
οδηγίες του κατασκευαστή σύμφωνα με το κεφ. 8 του προτύπου ΕΝ 13911:2004, στην
Ελληνική γλώσσα, στις οποίες θα γίνεται και αναφορά στον τρόπο εφαρμογής της
κουκούλας σε συνδυασμό με την μάσκα της αναπνευστικής συσκευής.
7.5. Μαζί με τις κουκούλες να παραδοθεί αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης του
κατασκευαστή (EC Declaration of Conformity), καθώς και Αντίγραφο Πιστοποιητικού
Εξέτασης τύπου Ε.Κ. (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) (ένα σετ για όλη την
ποσότητα).
7.6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει πέντε (5) κουκούλες επιπλέον της
συμβατικής ποσότητας, οι οποίες απαιτούνται για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής θα κάνει τους παρακάτω ελέγχους:
8.1. Μακροσκοπικός έλεγχος όπου θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά τα χαρακτηριστικά
των κουκούλων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, η ποιότητα της
κατασκευής (κοπή, ραφή, συρραφές κ.λ.π), το μέγεθος, η εφαρμογή τους, καθώς και η
συμφωνία με το κατατεθειμένο δείγμα.
8.2. Εργαστηριακός έλεγχος:
Η επιτροπή παραλαβής αφού θεωρήσει όλη την ποσότητα ως ενιαία να λάβει τυχαία πέντε
(5) τεμάχια από την παραδοθείσα ποσότητα και να αποστείλει αυτά σε διαπιστευμένο

εργαστήριο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ώστε να γίνει ταυτοποίηση των υλικών
κατασκευής (ύφασμα, κλωστές), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική προσφορά.
8.3. Πέντε (5) τεμάχια θα κρατηθούν στο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό σαν
αντιδείγματα. Όσα τυχόν δείγματα ή αντιδείγματα δεν καταστραφούν θα συνυπολογιστούν
στην υπό παράδοση ποσότητα.
8.4. Το κόστος των δοκιμών και τα καταστραφέντα δείγματα επιβαρύνουν αποκλειστικά
και μόνο τον προμηθευτή, ο οποίος οφείλει να παραδώσει όσα από τα προαναφερόμενα
δείγματα καταστραφούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο.
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
9.1. Οριστική παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής μέσα σ’ ένα μήνα από
την παράδοση ολόκληρης της ποσότητας εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που θα
απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών και την έκδοση των
σχετικών αποτελεσμάτων.
9.2. Η διαδικασία της παράδοσης - παραλαβής θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό
διάστημα που θα μνημονεύεται σε κάθε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας - πλαισίου.
10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
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