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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΕΑΒ 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην πιστοποίηση του συνόλου των γερανογεφυρών της 

ΕΑΒ. Εδώ τίθενται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί η πιστοποίηση και ο 

αντίστοιχος φορέας. 

Όλοι οι παρακάτω παράγραφοι αποτελούν τους ελάχιστους όρους συμμετοχής και όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. 

 

2. Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές 

2.1 Η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΦΕΚ1186/25-08-2003 

2.2 Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά σε όλες τις προδιαγραφές 

που ικανοποιεί η παρεχόμενη πιστοποίηση, το προσωπικό και τα αντίστοιχα μέσα 

ελέγχου. 

 

3. Τεχνική Περιγραφή 

3.1 Η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνει από Φορέα Ελέγχου (ΦΕ), εγκεκριμένο από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και διαπιστευμένο. 

3.2 Ο ΦΕ θα πρέπει να υποβάλει γραπτή Διαδικασία Ελέγχου/Πιστοποίησης των 

γερανογεφυρών σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.3 Οι γερανογέφυρες που θα πιστοποιηθούν είναι όλες κατηγορίας Υψηλής 

Επικινδυνότητας και ανήκουν στις υποκατηγορίες Υ1 και Υ2. 

3.4 Η πιστοποίηση των γερανογεφυρών θα πρέπει να είναι τύπου Α και Β. 

Οι πιστοποιήσεις των γερανογεφυρών κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας Υ1 για τις 

οποίες έχει εκδοθεί  πιστοποιητικό το έτος 2015 θα αφορούν σε:  

 Πιστοποιητικό τύπου Α΄ μια φορά για το έτος 2017. 

 Πιστοποιητικό τύπου Β΄ μια φορά για το έτος 2018. 

Οι πιστοποιήσεις των γερανογεφυρών κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας Υ2 για τις 

οποίες έχει εκδοθεί  πιστοποιητικό το 2015 θα αφορούν σε: 

 Πιστοποιητικό τύπου Α΄ μια φορά για το έτος 2017. 

Οι πιστοποιήσεις των γερανογεφυρών κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας Υ1 για τις 

οποίες  έχει εκδοθεί  πιστοποιητικό το 2016 θα αφορούν σε: 

 Πιστοποιητικό τύπου Α΄ μια φορά για το έτος 2017. 
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 Πιστοποιητικό τύπου Β΄ μια φορά για το έτος 2018. 

Οι πιστοποιήσεις των γερανογεφυρών κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας Υ2 για τις 

οποίες  έχει εκδοθεί  πιστοποιητικό το 2016 θα αφορούν σε: 

 Πιστοποιητικό τύπου Β΄ μια φορά για το έτος 2018. 

Οι πιστοποιήσεις των γερανογεφυρών κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας Υ2 για τις 

οποίες δεν έχει εκδοθεί  πιστοποιητικό θα αφορούν σε: 

 Πιστοποιητικό τύπου Α΄ μια φορά για το έτος 2017. 

3.5 Για κάθε γερανογέφυρα θα κατατίθεται ξεχωριστό πιστοποιητικό σύμφωνα με τη 

Διαδικασία Ελέγχου του ΦΕ. 

3.6 Ο Φορέας Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό που 

θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του ΦΕΚ1186. Το προσωπικό 

αυτό θα πρέπει να διαθέτει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3.7 Η Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων ή ο/οι εξουσιοδοτημένος/οι εκπρόσωποι της 

θα προβούν στην τελική παραλαβή του έργου της πιστοποίησης αφού εξετάσουν όλα τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα 

(πχ. σχέδια, οδηγίες ελέγχου κλπ.) τα οποία θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην ΕΑΒ, 

με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. 

3.8 Ο ΦΕ, πριν την προσφορά του, ενδείκνυται να επισκεφθεί και να εξετάσει τον χώρο 

των υπό πιστοποίηση γερανογεφυρών. 

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα αναγκαία για την πιστοποίηση μέσα ελέγχου θα πρέπει να 

είναι διακριβωμένα. 

3.9 Οι εργασίες πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται:  

 Κατά 50% τις καθημερινές εντός ωραρίου εργασίας Α’ βάρδιας της ΕΑΒ, 

δηλαδή από τις 07:30 έως και 15:00, και  

 Κατά 50%, κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τις 07:30 έως και 

22:00, 

  ή άλλως όπως συμφωνηθεί από κοινού με την ΕΑΒ. 

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα της πιστοποίησης θα πρέπει να έχει εγκριθεί από 

την ΕΑΒ. 

3.10 Κατά την διάρκεια της πιστοποίησης θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας τόσο για το προσωπικό του ΦΕ όσο και αυτό της ΕΑΒ που θα εργάζεται 

σε σχετιζόμενους χώρους.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διατίθενται στο προσωπικό του ΦΕ όλα τα προβλεπόμενα 

για την εκτέλεση των εργασιών μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία και υποχρεούται 

να χρησιμοποιεί. 
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4. Εμπειρία Φορέα Ελέγχου 

4.1 Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν συνοπτική περιγραφή 

της εταιρείας. 

4.2 Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο των 

συναφών εργασιών που εκτέλεσαν την τελευταία τριετία και βεβαίωση του κυρίου του 

έργου για την καλή και εμπρόθεσμη παράδοση του έργου. 

 

5. Χρόνος παράδοσης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει με την τεχνική προσφορά του να δηλώσει το συνολικό χρόνο της 

πιστοποίησης. 

6. Οικονομική Προφορά (υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο) 

6.1 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται σε ξεχωριστό φάκελο από την 

τεχνική. 

6.2 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει την συνολική κατ’ αποκοπή τιμή 

για την πιστοποίηση των γερανογεφυρών συμφώνα με τον συνημμένο πίνακα που 

αφορά σε πενήντα πέντε (55) πιστοποιητικά τύπου Α΄ και σαράντα ένα (41) 

πιστοποιητικά τύπου Β΄.  

 

Για τη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

_____________________________________________________________________________ 

        Σταυρόπουλος Παν.                                            Κοντός Ν. 

 

       Προϊστάμενος  Υπηρεσίας                                Προϊστάμενος Τομέα 

       Υπηρεσία Κεντρικών Παροχών,                        Τομέας Κεντρικών Παροχών 

       Ψύξης & Κλιματισμού. 

 

 

 


