
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών 
ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
570 01 ΕΛΛΑΣ 
Τηλ: 2310 474585 
Fax: 2310 474570 
E-mail: finance@ihu.edu.gr 
www.ihu.edu.gr 

 

 

 Θεσσαλονίκη 17.12.2019 

 ΔΦ 2.2/3728 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (άρθρο 

118 του ν. 4412/2016) της προμήθειας υλικών για την συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

πυροσβεστικές διατάξεις στα κτίρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

προϋπολογισθείσας αξίας 3.950,00 ευρώ με ΦΠΑ . 

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε κάθε περίπτωση 

αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την ανωτέρω προϋπολογισθείσα τιμή). 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη και 

ενυπόγραφη προσφορά στο ακόλουθο email: finance@ihu.edu.gr μέχρι και την Δευτέρα 23 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν για το σύνολο της προμήθειας. Μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής 

της προσφοράς για οποιονδήποτε λόγο. 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα εκδώσει απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη κατά περίπτωση οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον κ. 

Παπουλάκο Δημήτριο στο τηλ. 2310 807552 και με email στο d.papoulakos@ihu.edu.gr 

  Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Στάμου 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα και με όλες τις 
απαραίτητες εκ του νόμου και των πυροσβεστικών διατάξεων πιστοποιήσεις. 
Ειδικότερα ο απλός και  ο ενισχυμένος πυροσβεστικός σταθμός καθώς και τα ατομικά μέσα 
προστασίας θα περιλαμβάνουν: 
 
 

1) Απλός Πυροσβεστικός Σταθμός κατάλληλων διαστάσεων εντός του οποίου θα 

τοποθετηθούν: 

 

• Ένας (1)Λοστός διάρρηξης 

• Ένα (1) τσεκούρι 

• Ένα (1) φτυάρι 

• Μία (1) αξίνα 

• Ένα (1)σκεπάρνι 

• Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm x 1600mm ή 

αντίστοιχο πρότυπο 

• Δύο (2) φορητοί φανοί κατηγορίας προστασίας ΙP65 με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες Ni – Cd για ελάχιστη λειτουργία πέντε (5) ωρών με ηλεκτρικό 

φορτιστή. 

• Δύο (2) προστατευτικά κράνη με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 397 
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• Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 136 

 

 

 

2) Ενισχυμένος Πυροσβεστικός Σταθμός κατάλληλων διαστάσεων εντός του οποίου θα 

τοποθετηθούν: 

 

• Ένας (1)Λοστός διάρρηξης 

• Ένα (1) τσεκούρι 

• Ένα (1) φτυάρι 

• Μία (1) αξίνα 

• Ένα (1)σκεπάρνι 

• Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm x 1600mm ή 

αντίστοιχο πρότυπο 

• Δύο (2) φορητοί φανοί, κατηγορίας προστασίας ΙP65 με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες Ni – Cd για ελάχιστη λειτουργία πέντε (5) ωρών με ηλεκτρικό 

φορτιστή. 

• Δύο (2) προστατευτικά κράνη με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 397 

• Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 136 

• Μία (1) πλήρης αναπνευστική συσκευή που να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης 

στα Ελληνικά, με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

- Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας /πίεσης 6L/300bar, 

κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ –ΕΝ137, με διάταξη για δεύτερη παροχή 

(εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 

2mm) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή ηχητική 

σήμανση όταν ενεργοποιείται. 

- Οι Προσωπίδες να είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές ολόκληρου προσώπου 

με ιμάντα ανάρτησης, να διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική 

μεμβράνη και να παραδοθούν εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που να 

κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κτλ.  

-  

3) Μέσα ατομικής προστασίας 

Κυτίο κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Δέκα (10) ζευγάρια γάντια 

• Δύο (2) επενδύτες 

• Πέντε (5) ζευγάρια υποδημάτων διαφορετικών μεγεθών. 
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