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α/α Είδος  Σεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΣΗΗ 
(της 

αναθζτουσας 
αρχής) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Θεξκό 
αζθαιηόκηγκα ΑΣ 

20, Αζθαιηηθό 

γαιάθησκα 
ηύπνπ ΚΕ-1, 

Αζθαιηηθό 
γαιάθησκα 

ηύπνπ ΚΕ-5 

Α) Γεληθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά  
 

Α) Πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο ελ ζεξκώ, 
Αζθαιηόκηγκα θιεηζηνύ ηύπνπ, ηύπνπ ΑΣ 

20, πεξηεθηηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04: 2009   

παξαζθεπαδόκελνπ ζε κόληκε 
εγθαηάζηαζε. Ήηνη πξνκήζεηα θαη 

παξάδνζε ζε πιήξε θαη άξηζηε 
θαηάζηαζε ηεο ΑΣ 20 ζηξώζεσο 

θπθινθνξίαο κε ρξήζε ζξαπζηνύ πιηθνύ 

ιαηνκείνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο 
ηεο αζθάιηνπ κε ηε δαπάλε κεηαθνξάο. 

Β) Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο 
ηύπνπ ΚΕ-1 ηαρείαο δηαζπάζεσο, κηθξνύ 

ημώδνπο, πεξηεθηηθόηεηαο ζε άζθαιην 55-
60 %. Ο ηύπνο απηόο είλαη θαηάιιεινο γηα 

ζπγθνιιεηηθέο επαιείςεηο, επηθαλεηαθέο 

επεμεξγαζίεο θαη εκπνηηζκνύο ζθπξσηώλ . 
Γ) Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο 

ηύπνπ ΚΕ-5 κέζεο ηαρύηεηνο 
(εκηβξαδείαο) δηαζπάζεσο, κηθξνύ 

ημώδνπο, πεξηεθηηθόηεηνο ζε ζπλδεηηθή 

ύιε 55-60 %. Τν αζθαιηηθό ζπλδεηηθό 
δύλαηαη λα είλαη αζθαιηηθό δηαιπκα 

ηύπσλ ΜΕ-0 ή ΜΕ-1, αλαιόγσο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

πνξώδνπο ηεο βάζεσο. Σ’ απηή ηελ 

ΝΑΙ 
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πεξίπησζε ζπλίζηαηαη όπσο ν δηαιύηεο 

ηνπ δηαιύκαηνο λα είλαη θσηηζηηθό 
πεηξέιαην. Ο ηύπνο απηόο είλαη 

θαηάιιεινο γηα πξνεπαιείςεηο βάζεσλ, σο 

επίζεο θαη γηα πξναλακίμεηο αδξαλώλ 
πιηθώλ πξννξηδνκέλσλ γηα επηθαλεηαθή 

επεμεξγαζία . 
Εάλ δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε 

ειάηησκα ζε θάπνην από ηα 
παξαιακβαλόκελα πιηθά, ν πξνκεζεπηήο 

ζα ππνρξεσζεί ρσξίο αληηξξήζεηο λα 

παξαιάβεη ην πξνβιεκαηηθό πιηθό θαη λα 
ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν όκνην. 

 Όια ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα 
ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά 

έληππα ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο, 

από ηα νπνία θαηά ζαθή ηξόπν ζα 
πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία απηά, θαζώο 

θαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ 
αζθαιή ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθώλ 

γεληθά. 
Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα θάζε είδνπο 

έληππα (βηβιία, prospectus θιπ) ζα είλαη 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή κεηαθξαζκέλα 

από αξκόδην θνξέα θαη ζε θακία 
πεξίπησζε ην πιήζνο θαη ε έθηαζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ δελ ζα 

είλαη κηθξόηεξε από ηηο αληίζηνηρεο πνπ 
ηπρόλ ππάξρνπλ ζε μέλε γιώζζα. 

 
Β) Πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ – ISO 

Τα πηζηνπνηεηηθά ηεο ζεηξάο ISO 

εθδίδνληαη από αλαγλσξηζκέλνπο 
νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλήζσο 

έρνπλ δηάξθεηα ηξηώλ έσο πέληε εηώλ. 
Τα πηζηνπνηεηηθά CE είλαη δηάξθεηαο 

ηζρύνο ηεζζάξσλ έσο πέληε εηώλ θαη 
εθδίδνληαη αλάινγα κε ηα νξηδόκελα από 

ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. Η κε απόδεημε ύπαξμεο ηεο 
ζήκαλζεο CE γηα αλαιώζηκα απνηειεί 

αηηία δσξεάλ αληηθαηάζηαζήο ηνπο, 
άκεζα, από ηνλ κεηνδόηε. Τν 

πηζηνπνηεηηθό CE εθδίδεηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ή ζεηξά πξντόλησλ 
πνπ ξεηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ή λα 

αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά CE.  

Όια ηα πιηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξόιεςε 

αηπρεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

Τα πξνζθεξόκελα πιηθά λα έρνπλ 
πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πξσηνηύπνπ από 

αλαγλσξηζκέλν θέληξν ειέγρνπ ρώξαο ηεο 



3 

 

Επξσπατθήο Έλσζεο, λα πιεξνύλ ηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα 
ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ 

απόδεημε ηνπ αλσηέξσ, ηα πξνζθεξόκελα 
πιηθά ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ πιηθώλ λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001.  

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
(ςφραγίδα επιχείρηςησ, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή) 

 

 

 


