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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                          Προμήθεια κρανών δικυκλιστών         
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     Δημοτικών Αστυνομικών. 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ηράκλειο 03 / 03 / 2021 
 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  . 
    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια , είκοσι πέντε (25) 
κρανών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που χρησιμοποιεί τα 
μοτοποδήλατα. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο . 
  Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο . 
  Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, 
εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την 
αξιολόγηση των προσφερομένων κρανών, θα απαντούν δε στο παρακάτω 
ερωτηματολόγιο: 

1. Εσωτερική επένδυση (λεπτομερής περιγραφή). 
2. Ημερομηνία κατασκευής. 
3. Εξωτερικό υλικό κατασκευή κ.λ.π. (λεπτομερής περιγραφή). 
4. Στόμια αεραγωγών, περιγραφή. 
5. Συνολικό βάρος. 
6. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕCE22-05 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
7. Ασφαλίζει το ανοιγόμενο τμήμα στο επάνω και το κάτω μέρος; 
8. Είναι αντιχαρακτική η ζελατίνη προστασίας από τον αέρα και τα έντομα; 
9. Οι υποσιάγωνοι ιμάντες ασφαλίζουν και έχουν εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο; 
10. Υπάρχει η πρόβλεψη για τοποθέτηση μηχανισμού ασύρματης επικοινωνίας; 
11. Υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους φυμέ ζελατίνη με δύο θέσεις στήριξης 

(κλειστή – ανοικτή), που στη κλειστή θέση να μην είναι εμφανής και να 
καλύπτεται στο επάνω μέρος του κράνους, στο εσωτερικό του κελύφους; 

12. Υπάρχουν οδηγίες στα Ελληνικά;    
 
1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Οι προσφορές που δεν θα απαντηθούν σε όλο το παραπάνω 
ερωτηματολόγιο θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο . 
    Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα κράνη έτοιμα προς 
χρήση, στη Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας, του Δήμου Ηρακλείου. 
  
ΑΡΘΡΟ 5ο . 
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Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία, ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για  πέντε (5) χρόνια, στην 
δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των 
αναγκών μας, θα μας καλύπτει. 
 
       ΑΡΘΡΟ 6ο . 
       Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει να αποκαθιστά τυχόν 
βλάβη του κράνους με αποστολή courier εντός 24 ωρών, καθώς επίσης τυχούσα βλάβη 
κατά την μεταφορά του κράνους, ο μόνος τρόπος επισκευής του θα είναι η 
αντικατάσταση ολοκλήρου του κράνους. Το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς είναι του 
αναδόχου προμηθευτή. Ο χρόνος ισχύος του άρθρου αυτού θα είναι πέντε (5) χρόνια.  
  
        ΑΡΘΡΟ 7ο . 
  Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των 
κρανών  για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον και θα καλύψει τυχόν βλάβες . 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο . 
 Ο κατασκευαστής- προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να 
καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 στο οποίο να φαίνεται: Ο φορέας που 
πραγματοποίησε την πιστοποίηση, η χρονολογία πιστοποίησης του 
εργοστασίου, ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης, ο αριθμός πιστοποίησης, 
πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή 
οργανισμό, ότι το κατατεθέν δείγμα καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η 
αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.   

• Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου κράνους σύμφωνα με το ECE 22-05. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυνάψουν στις προσφορές τους 

λεπτομερής πίνακες, με σαφή περιγραφή, στην Ελληνική Γλώσσα, των Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών, για τα προσφερόμενα από αυτούς κράνη, Επίσης να 
συνοδεύονται από τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια και εγχειρίδιο τρόπου λειτουργίας, 
ονοματολογίας και συντήρησης στην Αγγλική και στην Ελληνική Γλώσσα. 
   
 ΑΡΘΡΟ 10ο  
 Να καταθέσουν- αποστείλουν με μέριμνά τους από ένα κράνος (M και XL), ιδίου 
ακριβώς τύπου και χρώματος με τα προσφερόμενα στη Δ/νση Δημοτικής 
Αστυνομίας προκειμένου να αξιολογηθούν, από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 
Ηρακλείου. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11ο  
 Μετά την αξιολόγηση ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης, είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει στη Δ/νση της Δημοτικής Αστυνομίας από ένα 
κράνος, όλων των διαστάσεων (S -:- XXL), για δοκιμή από το προσωπικό που θα 
τα παραλάβει, προκειμένου να παραγγελθούν ο αριθμός των μεγεθών και τα οποία 
θα είναι και τα επίσημα δείγματα  για την Επιτροπή Παραλαβής στη Δ/νση της 
Δημοτικής Αστυνομίας. Τα κράνη αυτά  θα επιστραφούν στον Προμηθευτή, 
προκειμένου να τοποθετηθούν τα σήματα της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε κατά την 
παράδοση να είναι όλα τα κράνη με τα προβλεπόμενα σήματα . 
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 ΑΡΘΡΟ 12Ο  
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης 

και των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή 
αποκλεισμού). 

  
ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Η οριστική παραλαβή των κρανών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 

Ηρακλείου και θα ενεργηθεί δειγματοληψία τουλάχιστον δύο κρανών, εκ διαφορετικών 
κιβωτίων για να πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος. Σε περίπτωση που 
παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές αλλά και με τα δείγματα, τα υπό παραλαβή κράνη δεν θα 
παραλαμβάνονται. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος προς άμεση αντικατάσταση 
των κρανών που θα υποδειχθούν από την Επιτροπή Παραλαβής, ότι είναι ελαττωματικά 
ή είναι εκτός Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 
          
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              Ο Δ/ντής                                                                 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
                                                             
                
 
 
 
                                                                                  Παντελής Κρουσταλάκης                               
        Παντελής Κρουσταλάκης                               Πτυχ.Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 
   Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 


