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Προµήθεια οχήµατος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με την παρούσα µελέτη πρόκειται να γίνει προµήθεια ενός (1) καινούργιου 
ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 για την Πολιτική Προστασία πλήρες µε 
αυτόνοµο πυροσβεστικό σύστηµα του ∆ήµου Λοκρών. 
 Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα παραδώσει το όχηµα µε άδεια και πινακίδες 
κυκλοφορίας. Το όχηµα θα φέρει όλα τα απαραίτητα από τον Κ.Ο.Κ. 
συστήµατα και θα παραδοθεί πλήρες στο ∆ήµο Λοκρών, όπου από τον 
Ανάδοχο  και  σε αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου θα υποδειχθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του. 
Οι συνδιαγωνιζόµενοι εκτός από την κυρίως Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει 
να υποβάλλουν και Τεχνική Προσφορά που θα περιλαµβάνει: 
Α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα συστήµατα του οχήµατος 
και Β) Τεχνικά έντυπα ( PROSPECTUS). 
Τα έντυπα, που θα συνοδεύουν το όχηµα είναι: 

- Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα. 
- Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφηµένο. Επίσης το όχηµα θα 

παραδοθεί µε φαρµακείο, ρεζέρβα, τρίγωνο αναγκαστικής 
στάθµευσης και µε σειρά απαραίτητων εργαλείων για 
µικροεπισκευές. 

 
Η προµήθεια έχει πίστωση εξασφαλισµένη στον Κ.Α.  προερχόµενη από 
πόρους του προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται  στο 
ποσό των 54.000,00 χιλιάδες ευρώ (πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό. 
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 
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− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 
 
 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούργιου ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 για την 
Πολιτική Προστασία πλήρες µε αυτόνοµο πυροσβεστικό σύστηµα του ∆ήµου Λοκρών. Η µελέτη 
αυτή έχει συνταχθεί έτσι ώστε, το προς προµήθεια φορτηγό, να δίδει την δυνατότητα άµεσης 
επέµβασης για την αντιµετώπιση προβληµάτων, που θα παρουσιαστούν εξ αιτίας θεοµηνιών, 
πυρκαγιών κ.λ.π . 
Το προσφερόµενο όχηµα πρέπει να είναι γνωστού οίκου, µε µεγάλη παραγωγική 
δραστηριότητα και πωλήσεις .Επιθυµητή είναι η προσκόµιση πελατολογίου, πωλήσεις 
παροµοίων φορτηγών στην Ελλάδα. Πρέπει δε να είναι πλήρως συναρµολογούµενο, έτοιµο 
προς λειτουργία. 
Θα πρέπει δε να εκπληρώνει, επί ποινή αποκλεισµού, τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ,όσο αφορά την πρόληψη των ατυχηµάτων την προστασία του περιβάλλοντος και 
την προστασία των εργαζοµένων (CE). 

 
1.  Γενικά χαρακτηριστικά. 

 
Το υπό προµήθεια όχηµα θα είναι καινούργιο ,από τα τελευταία µοντέλα που υπάρχουν 
στην Ελληνική αγορά. 
Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα βάρη και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία, θα πρέπει να 
πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, άλλα στοιχεία σχετικά µε την κατασκευή του 
οχήµατος, θα προκύπτει από επίσηµους καταλόγους του κατασκευαστικού οίκου. 
Το προς προµήθεια όχηµα θα πρέπει, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να φέρει τους 
προβλεπόµενους καθρέπτες, ηχητικό σώµα ,κίτρινο φάρο, φωτιστικά σώµα για την 
οπισθοπορεία και κατά µήκος των δύο πλευρών θα αναγράφεται µε µεγάλα γράµµατα 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ και µε µικρότερα Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, επίσης θα υπάρχει 
κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατ. περιφερειακά σε όλο το όχηµα. 
Το όχηµα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήµατα: 
1.Εργαλειοθήκη µε εργαλεία συχνής χρήσης. 
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1. Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία και τύπο. 
2.Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές . 
3.Σειρά εγχειριδίων συντηρήσεως και κάθε άλλο βοήθηµα στην Ελληνική. 
4.Πλήρη εφεδρικό τροχό µετά του ελαστικού. 

 
1. Πλαίσιο(Σασί). 

1.1. 
Τα πλαίσια (φορείς) του πυροσβεστικού οχήµατος να είναι κατασκευής 
εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 
ισοδύναµο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την 
Υπηρεσία µε και µε απόθεµα ανταλλακτικών. Κάθε πλαίσιο να περιλαµβάνει το 
θάλαµο οδήγησης και την µεταλλική καρότσα πάνω στην οποία θα είναι εργονοµικά 
τοποθετηµένα το αυτόνοµο πυροσβεστικό συγκρότηµα, ο εξοπλισµός και η 
δεξαµενή νερού. Στην οπίσθια πλευρά της καρότσας να φέρει µεταλλική πόρτα. Ο 
προσφερόµενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που 
προορίζεται, και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός 
οδοστρώµατος. 

1.2. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 
Τα αυτόνοµα πυροσβεστικά συγκροτήµατα (αντλία, σύστηµα προπλήρωσης κλπ) 
των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι κατασκευής εργοστασίων, που να 
διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο, να 
αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε τεχνική 
υποστήριξη και µε απόθεµα ανταλλακτικών. 

1.3. Υπερκατασκευή 
Η εν γένει κατασκευή του πυροσβεστικού οχήµατος να είναι εργοστασίων που να 
διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο, να 
αντιπροσωπεύονται στη χώραµας. 
Ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής απαιτείται να διαθέτει εµπειρία στην 
κατασκευή πυροσβεστικών οχηµάτων ή σε αντίθετη περίπτωση να έχει συνεργασία 
µε άλλον έµπειρο κατασκευαστή πυροσβεστικών οχηµάτων, ο οποίος θα αναλάβει 
την ευθύνη κατασκευής του υπό προµήθεια οχήµατος. 
 

2. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι επιδόσεις: 

• Τελικής Ταχύτητας 

• Επιτάχυνσης από 0-100 m 

• Επιτάχυνσης από 0-65 km/h 

• ∆υνατότητας αναρρίχησης σε κλίση 
του οχήµατος µε πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιµότητας) να ανταποκρίνονται 
στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN 1846-2 που αφορούν οχήµατα του υπό 
προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος. 
 

3. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος (σε κατάσταση οδήγησης) να διατηρηθούν όσο 
είναι πρακτικά δυνατό περιορισµένες, ώστε να καθιστούν το όχηµα ευέλικτο: 
3.1 Ολικό µήκος µέχρι 5500 mm (συµπεριλαµβανοµένου του βαρούλκου) 

3.2 Ολικό πλάτος 1600 - 1900mm 

3.3 Ολικό ύψος όσο το δυνατόν µικρότερο 

3.4 Οι παρακάτω διαστάσεις του οχήµατος να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις 

του EN 1846-2 που αφορούν οχήµατα του υπό προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος 

ελαφριάς κλάσης (L) κατηγορίας δύο(2). 

• Γωνία προσέγγισης 
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• Γωνία αποχώρησης 

• Γωνία κλίσης 

• Εδαφική ανοχή 

• Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες 

• Αντιδιαµετρική αξονική δυνατότητα του οχήµατος 

• Κύκλος στροφής του οχήµατος από τοίχο σε τοίχο 

• Γωνία ανατροπής 

 

3.5 BΑΡΗΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

3.5.1 Η µικτή έµφορτη µάζα (GLM-grossladenmass) του οχήµατος να βρίσκεται στα 
οριζόµενα στο ΕΝ 1846-1 όρια προκειµένου η κλάση ταξινόµησης και προσδιορισµού 
να ανταποκρίνεται σε οχήµατα ελαφριάς κλάσης(L). 
3.5.2 Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του οχήµατος 
(PTLM – permissibletotalladenmass ή GVWR – grossvehicleweightrating) να είναι 
µεγαλύτερο ή ίσο από τη µικτή έµφορτη µάζα (GLM) του οχήµατος. 
3.5.3 Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να καθιστά τον οπίσθιο 
άξονα βαρύτερο, ενώ ο εµπρόσθιος να δέχεται τουλάχιστον το απαιτούµενο φορτίο 
ώστε το όχηµα να διατηρεί την ασφαλή οδική συµπεριφορά του (δηλαδή να µη 
«χάνει» τιµόνι). Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να δηλώνεται 
µε τις προσφορές. 
3.5.4 Η διαφορά των φορτίων µεταξύ των τροχών κάθε άξονα να µην υπερβαίνει το 
10% του µέσου όρου των φορτίων των τροχών του άξονα. 

3.5.5 Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις σχετικές 
απαιτήσεις του ΕN1846-2. 

 
3.6 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 
Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας ο οποίος στις ονοµαστικές στροφές 
λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 
κανονισµούς της Ε.Ε.: 

3.6.1 Ισχύς κινητήρα 90 kW και άνω. 

3.6.2 Ροπή 250 Nm και άνω. 
3.6.3 Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της Ε.Ε. δηλ. προδιαγραφής ΕURO-5 ή νεώτερης. 

 

3.7 ∆ΕΞΑΜΕΝΗΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

3.7.1 Ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου 60LT. 
3.7.2 Η θέση, το υλικό της δεξαµενής καυσίµου στο όχηµα καθώς και οι 
σωληνώσεις καυσίµου που πρέπει να διαθέτουν φίλτρο, το πώµα καθώς και η 
σήµανση να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο EN1846-2. 

 
3.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 
Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. 

 
3.9 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΚΙΒΩΤΙΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ-
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

 
3.9.1 Κιβώτιο ταχυτήτων µε τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες 
εµπροσθοπορείας και τουλάχιστον µία (1) σχέση οπισθοπορείας. 
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3.9.2 Ο συµπλέκτης να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί 
υδραυλικά κατά προτίµηση. 
3.9.3 Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης κατά προτίµηση να περιλαµβάνει 
κιβώτιο υποβιβασµού (TRANSFERCASE) δύο (2) σχέσεων. Σε αυτήν τη περίπτωση 
ο έλεγχός του να γίνεται από τη θέση του οδηγού είτε µέσω µοχλού επιλογής, είτε 
µέσω κατάλληλου διακόπτη. 
3.9.4 Η µετάδοση της κίνησης στους τροχούς του οχήµατος να γίνεται 
αποκλειστικά µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και γραναζιών, 
αποκλειόµενης της µετάδοσης της κίνησης µε υδροστατικό σύστηµα (υδραυλική 
αντλία και υδραυλικό κινητήρα). 

 
3.10 ΣΥΣΤΗΜΑ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
3.10.1 Θέση τιµονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδήγησης. 

3.10.2 Μηχανισµός µε υδραυλική υποβοήθηση. 

 

3.11 ΣΥΣΤΗΜΑΠΕ∆ΗΣΗΣ 
 

3.11.1 Το σύστηµα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για 
οχήµατα καθώς και στις απαιτήσεις του EN1846-2. 
3.11.2 Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος µε υποβοήθηση 
SERVO. 
3.11.3 Επί πλέον να υπάρχει χειροπέδη µηχανικού τύπου που να εφαρµόζει 
στους πίσω τροχούς. 

3.11.4 Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους µπροστινούς τροχούς µε 
δίσκους και στους πίσω τροχούς µε ταµπούρα ή δίσκους. 
3.11.5 Το σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει απαραιτήτως σύστηµα 
αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS). 

 
3.12 ΣΥΣΤΗΜΑΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
Το σύστηµα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
συνεχούς φόρτωσης του οχήµατος και κίνησής του σε εξαιρετικά ανώµαλα εδάφη και 
δύσβατες περιοχές. Να περιλαµβάνει αντιστρεπτικές δοκούς καθώς και υδραυλικά, 
τηλεσκοπικά αµορτισέρ. 
Ειδικότερα για τα ελατήρια της πίσω ανάρτησης, αυτά να είναι ενισχυµένα σε σχέση 
µε τη βασική έκδοση του οχήµατος (π.χ. µε την προσθήκη φύλλων σούστας) για 
βελτίωση της εδαφικής ανοχής του οχήµατος λόγω της συνεχούς φόρτωσης του 
οχήµατος. 
 
3.13 ΑΞΟΝΕΣ 

 
3.13.1 Το όχηµα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες µε διαφορικά (όχηµα 4Χ4). 
3.13.2 Τουλάχιστον ο οπίσθιος άξονας να είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα 
αναστολής του διαφορισµού των τροχών (DIFFERENTIALLOCK) που να ελέγχεται 
χειροκίνητα µέσω κατάλληλου διακόπτη από τη θέση του οδηγού ή µε διαφορικό 
περιορισµένης ολίσθησης (LimitedSlipDifferential) ή άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό 
σύστηµα που να λειτουργεί αυτόµατα και να επιτυγχάνει όποτε απαιτείται τον 
περιορισµό του διαφορισµού των τροχών. 

 

3.14 ΤΡΟΧΟΙ –ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
 

3.14.1 Το όχηµα να φέρει µονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εµπρός και πίσω) µε 
ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για την κίνηση του οχήµατος εντός και εκτός δρόµων. 
Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και 
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διαστάσεων. Η µορφή του αµαξώµατος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών 
αλυσίδων. 
3.14.2 Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς 
αεροθαλάµους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO. Να 
είναι καινούργια, όχι από αναγόµωση και η ηλικία τους κατά την παράδοση κάθε 
οχήµατος να µην υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης προσαυξηµένο κατά έξι (6)µήνες. 
3.14.3 Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους 
υπόλοιπους του οχήµατος, σε κατάλληλη βάση στήριξης επί του οχήµατος. Η θέση 
του εφεδρικού τροχού να µην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων 
του οχήµατος. 
3.14.4 Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο να αναγράφεται η 
πίεση λειτουργίας των ελαστικών. 
3.14.5 Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης 
ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόµενων ελαστικών. 

 

3.15 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ –ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ-ΒΑΡΟΥΛΚΟ 

 
3.15.1 Οι διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της 
Ε.Ε. για οχήµατα και στο EN1846-2. 
3.15.2 Το όχηµα να φέρει στο εµπρόσθιο τµήµα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη 
διάταξη για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυµούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής 
του. 
3.15.3 Στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος να υπάρχει ηλεκτρικό βαρούλκο 
(εργάτης). Να παρέχει µέγιστη ελκτική δυνατότητα 25 KΝ τουλάχιστον. Να είναι 
εξοπλισµένο µε 25 m τουλάχιστον συρµατόσχοινο κατάλληλης διαµέτρου και 
άγκιστρο ρυµούλκησης στο άκρο του. Το βαρούλκο να διαθέτει σήµανση "CE". 

 
3.16 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
3.16.1 Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος να είναι 12V και η αντιπαρασιτική 
προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN1846-2. 
3.16.2 Η παροχή του εναλλακτήρα (ALTΕRNATOR) να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του EN1846-2. 
3.16.3 Η χωρητικότητα φορτίου του συσσωρευτή και η βάση στήριξης να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN1846-2. 
3.16.4 Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
3.16.5 Να φέρει φωτεινό σύστηµα οπισθοπορείας σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Ε.Ε. 
3.16.6 Να φέρει δύο (2) προβολείς οµίχλης µε λυχνίες αλογόνου, 
εγκατεστηµένους στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος. 
3.16.7 Περιγραφή ποµποδέκτη(Π/∆) 

Καινούργιος, αµεταχείριστος, επαγγελµατικού τύπου, πρόσφατης κατασκευής και 
τεχνολογίας. Να έχει ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων και να είναι 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρο διαστάσεων ραδιοκασετόφωνου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη 
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, να είναι κατά προτίµηση από 138 - 174  MHz ή 
µεγαλύτερου εύρους και οπωσδήποτε από 146-174MHz. 
Ισχύς εξόδου ποµπού τουλάχιστον 25 Watt/50 Ω ρυθµιζόµενη (παραµένουσα σταθερή 
σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας. 
Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων τουλάχιστον 100. 
Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε Η/Υ. 
∆ιαυλοποίηση (channelspacing) ποµπού και δέκτη 25 ΚΗΖ ή καλύτερη. 
Σταθερότητα συχνότητας +/- 5 ppm ή καλύτερη. 
Τύπος διαµόρφωσης 16 F3 (+/- 5 ΚΗΖ) 

  Ευαισθησία δέκτη 0,35 µV ή καλύτερη για 12 dbSINAD για όλη τη ζώνη συχνοτήτων. 
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Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη εσωτερικά, ή αυτόµατα, ή µέσω 
προγράµµατος σε κατώφλι 0,3 µV, ή και µικρότερη. 
Ισχύς ακουστικής εξόδου τουλάχιστον 4 Watt. 
Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT ή ETSI. 
Ενδοδιαµόρφωση 60 db ή καλύτερη. 
Εξωτερικές συνδέσεις. Ο Π/∆ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις εξής 
τουλάχιστον λειτουργίες: 
Ανεξάρτητη έξοδο ήχου δέκτη. 
Έξοδος για την ένδειξη λήψης σήµατος. 
Έξοδος για την λήψη υπότονου (CTCSS). 
Είσοδος ακουστικού σήµατος ποµπού. 
Είσοδος ΡΤΤ. 
Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική της τάξης των 12 VDC µε µεταβολή σε ελάχιστο 
εύρος 11 έως 15 VOLT. 
Να παρέχεται προστασία του Π/∆ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του 
συσσωρευτή. 
Η κατανάλωση στα 12 V να µην ξεπερνά στην αναµονή το 0,5 Α, στη λήψη το 1,5 Α 
και στην εκποµπή τα 10 Α. 
Ελάχιστα όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο 
Π/∆: 
Θερµοκρασία από -20 έως +55ο C. 
Σχετική υγρασία από 15 έως 90%. 
Στην πρόσοψη του Π/∆ να υπάρχει το βύσµα µικροφώνου, το µεγάφωνο, η ένδειξη 
του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά για την λειτουργία του 
Π/∆. 
Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: 
Προγραµµατισµός υπότονου (CTCSS) encode - decode ανά κανάλι 
Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής (Τ.Ο.Τ.). 
Προγραµµατισµός σάρωσης (SCAN) δύο τουλάχιστον οµάδων καναλιών. 

Παρελκόµενα Ποµποδέκτη 

Μικρόφωνο χειρός µε Ρ.Τ.Τ, τεµάχιο ένα (1) ένα στο θάλαµο οδήγησης. 
Η κεραία να είναι τύπου µαστιγίου λΧ4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής 
αντοχής, µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής. 
Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για την διασύνδεση και τον προγραµµατισµό 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα οχηµάτων). 
Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο (SERVICEMANUAL) µε όλα τα  κυκλωµατικά 
διαγράµµατα του Π/∆ (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα οχηµάτων). 

Εδικοί όροι 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ποµποδεκτών να είναι σύµφωνα 
και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Επί των συσκευών να 
αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος της 
συσκευής, ο αριθµός παρτίδας και / ή ο αριθµός σειράς παραγωγής, η σήµανση 
‘CE’ σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήµανση αυτή, το κωδικό 
σήµα αναγνώρισης της ‘κλάσης 2’ (alertsign) και τα λοιπά στοιχεία που 
αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία. 
Για τους προσφερόµενους ποµποδέκτες να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά 
επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Συµµόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου 
‘DeclarationofConformity’-‘DoC’ και γνωστοποίηση (Notification) σύµφωνα µε την 
Κοινοτική Οδηγία 1999/ 5/ΕΚ ή µεταγενέστερη. 
Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προµήθεια 
τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα 
προδιαγραφή, είναι αυτά που ορίζονται µε το υπ’ αρίθµ. 300 – 086 πρότυπο 

E.T.S. ή αντίστοιχο. 
Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής του, θα 
καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

Οι Π/∆ θα παραδίδονται εγκατεστηµένοι, προγραµµατισµένοι, έτοιµοι για λειτουργία. 
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3.17 ΘΑΛΑΜΟΣΟ∆ΗΓΗΣΗΣ 

 
3.17.1 Ο θάλαµος οδήγησης να είναι µεταλλικής κατασκευής. 
3.17.2 Να είναι επιµηκυµένου τύπου και να φέρει τουλάχιστον µια (1) θύρα σε 
κάθε πλευρά µε ανοιγόµενα παράθυρα. 
3.17.3 Να είναι εξοπλισµένος µε άριστη θερµική και ακουστική µόνωση καθώς 
και την απαραίτητη εσωτερική επένδυση. Επίσης να διαθέτει ελαστικά ταπέτα στις 
θέσεις οδηγού-συνοδηγού. 
3.17.4 Όλα τα κρύσταλλα του θαλάµου (ανεµοθώρακας, θύρες) να 
ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 
3.17.5 Να φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και µία (1) ακόµα 
θέση για µέλος πληρώµατος. 
3.17.6 Τα καθίσµατα να είναι εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και 
αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 
3.17.7 Να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό σύστηµα κλιµατισµού (AirCondition) και 
θέρµανσης εγκατεστηµένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου, ηλεκτροκίνητους 
υαλοκαθαριστήρες, σύστηµα εκτόξευσης νερού στον ανεµοθώρακα. Να φέρει 
αλεξήλια και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες. 

3.17.8 Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήµατος να είναι εργονοµικά 
διευθετηµένα και να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: 

3.17.8.1 Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας 
απόστασης (km). 

3.17.8.2 Στροφόµετρο κινητήρα. 

3.17.8.3 Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών. 

3.17.8.4 Χειριστήρια συστήµατος κλιµατισµού και θέρµανσης 

3.17.8.5 Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήµατος πέδησης. 

3.17.8.6 Ένδειξη πίεσης ελαίου και θερµοκρασίας κινητήρα. 

3.17.8.7 Αναπτήρα. 
3.17.9 Να διαθέτει συµπληρωµατικό σύστηµα συγκράτησης (SRS) αποτελούµενο 
τουλάχιστον από αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού. 
3.17.10 Να φέρει σύστηµα πλοήγησης GPS µε Οθόνη αφής LCD-TFT 4,3˝ 
τουλάχιστον, µε κατάλληλη βάση τοποθέτησης και τροφοδοσία από το ηλεκτρικό 
σύστηµα του οχήµατος, επαναφορτιζόµενη µπαταρία, εγκατεστηµένο πρόγραµµα 
πλοήγησης, ενσωµατωµένο χάρτη µε πλήρη κάλυψη όλης της Ελλάδας και δωρεάν 
αναβαθµίσεις αυτού, ελληνικό µενού µε ελληνικούς χαρακτήρες, φορτιστή ρεύµατος, 
καλώδιο σύνδεσης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εγχειρίδιο λειτουργίας. 

 
3.18 ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣΗΜΑΝΣΗ 

 
3.18.1 Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται 
από ενισχυτή - µικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς 
ήχους (WAIL-YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (airhorn) και να διαθέτει 
σύστηµα δηµόσιας αναγγελίας (publicaddress). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής 
ήχων από την κόρνα του οχήµατος. 
3.18.2 Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η 
οποία να πιστοποιείται από διαπιστευµένο εργαστήριο. Η πιστοποίηση να 
προσκοµιστεί µε την παραλαβή των οχηµάτων. Η συχνότητα εκποµπής να 
κυµαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου. 
3.18.3 Η οπτική σήµανση του οχήµατος θα αποτελείται από έναν στροβοσκοπικό 
φάρο στην οροφή του που θα προστατεύεται µε κατάλληλο µεταλλικό πλέγµα. 
3.18.4 Ο φάρος, ο χειρισµός του οποίου θα είναι από το θάλαµο οδήγησης, να 
διαθέτει ενσωµατωµένη τροφοδοτική µονάδα µε ισχύ εξόδου τουλάχιστον 18W. 
3.18.5 Ο φάρος να φέρει µονοκόµµατο κάλυµµα του φωτιστικού σώµατος από 
πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώµατος ερυθρού που να µην 
ξεθωριάζει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί 
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εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 

3.18.6 Η ελάχιστη διάµετρος του φάρου να είναι τουλάχιστον 
150mm.Πιστοποίηση 
3.18.7 Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήµανσης να διαθέτουν 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EECtype-approvalcertificate) σύµφωνα µε τις Οδηγίες 
της Ε.Ε. περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για οχήµατα. Να κατατεθεί µε την 
προσφορά το εν λόγω πιστοποιητικό του κατασκευαστή των συστηµάτων της 
σήµανσης. 

 
3.19 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
3.19.1 Η υπερκατασκευή να περιλαµβάνει τη δεξαµενή νερού, το αυτόνοµο 
πυροσβεστικό συγκρότηµα και τον τυλιχτήρα. Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής να 
είναι συµβατές µε αυτές του χώρου φόρτωσης του οχήµατος µε δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης. Να στηρίζεται σε µεταλλικό γαλβανισµένο πλαίσιο µε κοχλιωτή 
σύνδεση στην καρότσα του οχήµατος. 
3.19.2 Να είναι εφοδιασµένο µε δακτυλίους για την ανύψωση και την αφαίρεσή του. 
Ο ελεύθερος χώρος εκατέρωθεν ή και άνωθεν της δεξαµενής να καλυφθεί από 
µεταλλικά ή πλαστικά ερµάρια, ελαφριάς ισχυρής κατασκευής, έκαστο µε θύρα 
εξοπλισµένη µε κατάλληλη κλειδαριά και µε σύστηµα στήριξής της στην ανοικτή θέση 
της και µε βάσεις στήριξης για την κατά περίπτωση τοποθέτηση του συνοδευτικού 
εξοπλισµού των παραγράφων 19.1 έως 19.8 και 19.16. 

 
3.19.3 ∆εξαµενή νερού. 

 
 

3.19.3.1 Η δεξαµενή νερού να είναι κατασκευασµένη από ενισχυµένο 
πλαστικό υλικό (GRP) ή πολυπροπυλένιο πάχους τουλάχιστον 6 mm µε 
χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα νερού. 
3.19.3.2 Να φέρει ανθρωποθυρίδα µε διάµετρο τουλάχιστον 450 mm µε 
ηµιταχύκλειστο στεγανό κάλυµµα. Να είναι µόνιµα συνδεδεµένη µε την αντλία 
του αυτόνοµου πυροσβεστικού συγκροτήµατος µε στόµιο διαµέτρου 65mm 
εφοδιασµένο µε φίλτρο από ανοξείδωτο µέταλλο, µε ταχύκλειστο διακόπτη και 
ελαστικό σύνδεσµο. Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σηµείο 
αυτής και να είναι επίσης εφοδιασµένη µε ένα στόµιο πλήρωσης από 
υδροστόµια µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ 65 και στεγανό πώµα βαµµένα 
µπλε. 

3.19.3.3 Να στηρίζεται στο εµπρόσθιο τµήµα του πλαισίου της υπερκατασκευής 
µε κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποκλείονται οι λύσεις στήριξης της δεξαµενής 
στο πλαίσιο µε οποιοδήποτε τύπου ιµάντα. 

3.19.3.4 Σε κατάλληλη θέση και προς την πλευρά της αντλίας, να φέρει 
δείκτη της στάθµης του νερού και διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και 
υπερχείλισης που να καταλήγει πίσω από το οπίσθιο διαφορικό. 

 
3.19.4 Αυτόνοµο πυροσβεστικό συγκρότηµα. 

 

3.19.4.1 Να αποτελείται από πυροσβεστική αντλία και κινητήρα 
προσαρµοσµένο στην αντλία µέσω κατάλληλης διάταξης εµπλοκής. 
3.19.4.2 Το συνολικό βάρος της αντλίας σε κατάσταση ετοιµότητας (δηλ. 
µε λάδια και καύσιµο) να µην υπερβαίνει τα 100kg. 
3.19.4.3 Ο άξονας της αντλίας και ο στρόφαλος του κινητήρα να 
βρίσκονται σε ευθεία διάταξη. 
3.19.4.4 Ο κινητήρας να είναι βενζινοκίνητος, τετράχρονος, αερόψυκτος, 
µε κυβισµό άνω των 500 cc και να αποδίδει ελάχιστη ισχύ 12kW. 

3.19.4.5 Ο κινητήρας να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου. 
3.19.4.6 Η δεξαµενή καυσίµου να έχει χωρητικότητα άνω των 5 lt. Να δηλώνεται 
στην προσφορά η αυτονοµία λειτουργίας του συγκροτήµατος στις συνθήκες που 
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ορίζονται από την παρ. 5.2.10.1 (Independentoperation) του EN 14466. 
3.19.4.7 Το σύστηµα ανάφλεξης να είναι µε αντιπαρασιτική προστασία 
που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών κανονισµών. 
3.19.4.8 Η εκκίνηση να γίνεται µε ηλεκτρικό εκκινητήρα (µίζα), ο οποίος θα 
τροφοδοτείται απευθείας από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος καθώς και µε 
το τράβηγµα σχοινιού που θα αναδιπλώνεται αυτόµατα. 
3.19.4.9 Ο κινητήρας να φέρει ρυθµιστή ελέγχου στροφών λειτουργίας 
(χειρόγκαζο) και ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης λαδιού. 

3.19.4.10 Η αντλία να είναι φυγοκεντρική, µε κέλυφος και στροφεία 
κατασκευασµένα από κράµα ελαφρού µετάλλου ανθεκτικού στη διάβρωση. 
3.19.4.11 Η στεγανοποίηση του άξονα να γίνεται µε υλικό που δεν απαιτεί συχνή 
περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση. 
3.19.4.12 Οι επιδόσεις του αντλητικού συγκροτήµατος, για άντληση νερού από 
βάθος 3 µέτρων µε εξωτερική διάµετρο σωλήνα 76 mm σύµφωνα µε τα ΕΝ 1028-1 
και 1028-2 ή το EN 14466 (Αντλίες πυρόσβεσης – φορητές αντλίες) να είναι 
τουλάχιστον 500 l/min σε πίεση όχι µικρότερη των 6bar. 

3.19.4.13 Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισµένη µε µία ανεξάρτητη 
αντλία κενού(Primer). 

3.19.4.14 Το σύστηµα προπλήρωσης να παρέχει τη δυνατότητα προπλήρωσης και 
άντλησης νερού από φρέατα βάθους 7,0 m σε σύντοµο χρόνο. 

3.19.4.15 Υπό αυτές τις συνθήκες να έχει την ικανότητα παροχής άνω των 
250 l/min σε πίεση 6 bar σύµφωνα µε τα ΕΝ 1028-1 και 1028-2 ή το EN 14466 
για την εκτέλεση αποτελεσµατικού πυροσβεστικού έργου. Να είναι δυνατή η 
χειροκίνητη εµπλοκή του συστήµατος. Αποκλείονται αντλίες µε σύστηµα 
προπλήρωσης που λειτουργεί µε γέµισµα της αντλίας και της γραµµής 
αναρρόφησης µε νερό από εξωτερική πηγή ή από την δεξαµενή. 

3.19.4.16 Η αντλία να είναι συνδεδεµένη µε την δεξαµενή του νερού µε ελαστική 
σύνδεση και διακόπτη. 

3.19.4.17 Να φέρει ένα στόµιο άντλησης από εξωτερική πηγή νερού διαµέτρου 65 
mm µε αφαιρετό ανοξείδωτο φίλτρο, ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ 65 και στεγανό 
κάλυµµα βαµµένο µπλε. 
3.19.4.18 Να φέρει ένα στόµιο εκτόξευσης µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ 65 µε 
στεγανό πώµα βαµµένο κόκκινο. 

3.19.4.19 Να φέρει επίσης παροχή µε σφαιρικό διακόπτη, µόνιµα 
συνδεδεµένο στον τυλιχτήρα σωλήνων των 25 mm και µία παροχή µε διακόπτη 
για την πλήρωση της υδατοδεξαµενής. 

3.19.4.20 Η αντλία να είναι εξοπλισµένη µε µανόµετρο εισαγωγής (µε δυνατότητα 
µέτρησης και υπο πιέσεων), µανόµετρο εξαγωγής και µετρητή ωρών λειτουργίας. 

 
3.19.5 Τυλικτήρας 

 
3.19.5.1 Η υπερκατασκευή να φέρει τυλικτήρα σωλήνων από ανοξείδωτο 
χάλυβα µε σύστηµα αξονικής τροφοδοσίας µόνιµα συνδεδεµένο µε την αντλία 
του αυτόνοµου πυροσβεστικού συγκροτήµατος µέσω σφαιρικού διακόπτη. Ο 
τυλικτήρας να φέρει 40 µέτρα σωλήνα διαµέτρου 25 mm, κατασκευασµένο από 
συνθετικές ίνες πολυεστέρα κατάλληλα ενισχυµένο για να έχει πάντα σταθερή 
διατοµή. 
3.19.5.2 Ο σωλήνας να είναι πυροσβεστικού τύπου, να έχει αντοχή στη 
θραύση, σε πίεση µεγαλύτερη των 80 bar και να ζυγίζει µέχρι 350 gr/m. Ο 
σωλήνας να καταλήγει σε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ 25 ή 38, στον οποίο να 
είναι προσαρµοσµένος ένας αυλός εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού µε 
δυνατότητα εκτόξευσης συµπαγούς βολής νερού και διασκορπισµένης βολής, µε 
παροχή τουλάχιστον 60 l/min σε πίεση 5 bar και σε απόσταση περίπου 20 m. 

 
3.20 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Το όχηµα να παραδοθεί µε τον παρακάτω συνοδευτικό εξοπλισµό: (Ο εξοπλισµός 
αυτός δεν θα παραδοθεί επί του οχήµατος) 
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3.20.1 ∆ύο (2) αυλούς Χ.Π. µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-25, σύµφωνα µε το 
ΕΝ 671 χωρίς δικλείδα. 
3.20.2 Ένα (1) δίκρουνο µε ταχυσυνδέσµους τύπουSTORZ-45/2X25. 
3.20.3 Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης από κράµα ελαφρού µετάλλου ή ορείχαλκο µε 
βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσµο τύπουSTORZ-65. 

3.20.4 Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπουSTORZ-65/45. 

3.20.5 Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπουSTORZ-45/25. 
3.20.6 Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ 65 στο ένα άκρο και 
σύνδεσµο µε σπείρωµα υδροστοµίων στοάλλο. 
3.20.7 Ένα (1) ρυθµιζόµενο κλειδί υπέργειων υδροστοµίων. 

3.20.8 Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων τύπου STORZ 65/45.∆ύο 

(2) τεµ. από κάθε είδος κλειδιού. 

3.20.9 ∆ύο (2) τεµ. σωλήνων Χ.Π., µε εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, 
εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (σύµφωνα µε τoDIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή 
άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώµατος κόκκινου, διαµ. 65 mm, 
µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο. 
3.20.10 ∆ύο (2) τεµ. σωλήνων Χ.Π., µε εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% 
ΕPDM, εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (σύµφωνα µε τoDIN 14811, ή BS 6391 
Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο) χρώµατος κόκκινου, διαµ. 45 
mm, µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-45 σε κάθεάκρο. 
3.20.11 Πέντε (5) τεµ. σωλήνων Χ.Π., µε εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% 
ΕPDM, εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (σύµφωνα µε τoDIN 14811, ή BS 6391 
Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώµατος κόκκινου, διαµ. 
25 mm, µήκους 25 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-25 σε κάθεάκρο. 
3.20.12 Σωλήνες αναρρόφησης διαµ. 65 mm από ενισχυµένο ελαστικό, 
συνολικού µήκους 8 m περίπου µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-65 σε κάθεάκρο. 
3.20.13 ∆ύο (2) φτυάρια µε λαιµό τύπου κύκνου. 
3.20.14 ∆ύο (2) εργαλεία συνδυασµού σκαπάνης /τσεκουριού. 

3.20.15 Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για το όχηµα. 
3.20.16 Πέντε (5) τεµ. επιδέσµων σωλήνων διαµέτρου 25 mm, πέντε (5) τεµ. 
επιδέσµων σωλήνων διαµέτρου 45 mm και πέντε (5) τεµ. επιδέσµων  σωλήνων 
διαµέτρου 65mm. 

 

3.21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

3.21.1 Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg, η 
κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3 (στο θάλαµο 
οδήγησης). 
3.21.2 Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχηµα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής 
τροχού, τρίγωνο στάθµευσης, φαρµακείο, κλπ.). 
3.21.3 Ένα (1) στεγανό δοχείο καυσίµου για το αυτόνοµο πυροσβεστικό συγκρότηµα 
χωρητικότητας 10 lπερίπου. 
3.22 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Το όχηµα θα παραδοθεί στο ∆ήµο σε χρώµα κόκκινο µεταλλικό, θα φέρει τις κατά νόµο 
διαγραµµίσεις και στα πλευρικά σηµεία των θυρών του Περιµετρικά θα υπάρχει κίτρινη 
γραµµή 10cm και θα αναγράφεται στα πλαϊνά µέρη του οχήµατος µε µεγάλα µαύρα 
γράµµατα ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ και µικρότερα Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και το έτος 
προµήθειας. 

 
3.22.1 Οι επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες προς το έδαφος να υποστούν ειδική 
αντισκωρική επεξεργασία. 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των κοιλοδοκών του οχήµατος (εάν υπάρχουν) να καλυφθούν 
µε ειδικά αντισκωριακά υλικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του EN 1846. 
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20. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν µε την ίδια σειρά αρίθµησης της παρούσας προδιαγραφής 
περιγράφοντας τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος µε τον εξοπλισµό του και το αυτόνοµο 
πυροσβεστικό συγκρότηµα µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια 
παρερµηνειών. 

Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προµηθευτές να καταθέσουν τα παρακάτω που συνοδεύουν τις προσφορές. 

1. Τεχνικά στοιχεία 

 
Τα παρακάτω ζητούµενα τεχνικά στοιχεία να δηλώνονται στην προσφορά και να υποβάλλονται σε 
τυπωµένα έντυπα του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ακριβές φωτοαντίγραφο του. 
Τυχόν ελλείψεις των ζητούµενων στοιχείων από τα έντυπα µπορούν να καλύπτονται µε απλή 
έγγραφη δήλωση του επί µέρους κατασκευαστή τους που θα συνοδεύει την προσφορά. 
 

1.1. Τεχνικά στοιχεία οχήµατος 
 

1.1.1. Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς – ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά 
στοιχεία κινητήρα (τεχνικά φυλλάδια κλπ.). 
1.1.2. Τεχνικά στοιχεία κιβωτίου ταχυτήτων που να περιλαµβάνουν τον προσφερόµενο τύπο, τον 
αριθµό ταχυτήτων και τις σχέσεις µετάδοσης. 
1.1.3. Τεχνικά στοιχεία συµπλέκτη. 
1.1.4. Τεχνικά µέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαµβανοµένων υπόψη τυχόν 
περιορισµών λόγω των προσφεροµένων ελαστικών επισώτρων και της ανάρτησης και λοιπά τεχνικά 
στοιχεία πλαισίου (απόβαρο, µέγιστο ωφέλιµο φορτίο, εσωτερικές διαστάσεις (µήκος, πλάτος, ύψος) 
καρότσας, µεταξόνιο, µετατρόχιο, τεχνικά στοιχεία συστήµατος ανάρτησης, διεύθυνσης, πέδησης 
ανάρτησης κλπ.) - από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 
1.1.5. ∆ιαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του οχήµατος. 
1.1.6. Κύκλος στροφής οχήµατος (από τοίχο σε τοίχο) - από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 

1.1.7. Μέγιστη αναρριχητική ικανότητα του οχήµατος υπό πλήρες φορτίο. 

 

1.2. Αυτόνοµο πυροσβεστικό συγκρότηµα 

 
1.2.1. Τεχνικά φυλλάδια αντλητικού συγκροτήµατος που να περιλαµβάνει τον κινητήρα µε την αντλία. 
1.2.2. ∆ιαγράµµατα επιδόσεων του πυροσβεστικού συγκροτήµατος µε αντιστοιχία παροχής, πίεσης. 

1.2.3. Τεχνικά φυλλάδια συστήµατος προπλήρωσης. 

 

1.3. Πυροσβεστικός εξοπλισµός 

 

1.3.1. Τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήµανσης. 

1.3.2. Τεχνικά φυλλάδια σωλήνων χαµηλής πίεσης. 

1.3.3. Τεχνικά φυλλάδια ποµποδέκτη οχήµατος. 

1.3.4. Τεχνικά φυλλάδια των προσφεροµένων αυλών. 

1.3.5. Τεχνικά φυλλάδια της συσκευής πλοήγησης. 

1.3.6. Τεχνικό φυλλάδιο βαρούλκου 

 

2. Σχέδια 
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2.1. Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερόµενου 
οχήµατος υπό κλίµακα. Το σχέδιο να περιλαµβάνει τιµές µέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών 
προσέγγισης και αποχώρησης, εδαφική ανοχή και εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά. 
2.2. Σχέδιο της υπερκατασκευής του προσφεροµένου οχήµατος τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών 
όψεων υπό κλίµακα. 
 
3. Μελέτες –Πίνακες 

 
Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 

3.1. Μελέτη κατανοµής φορτίων στους άξονες του προσφεροµένου οχήµατος µε αναλυτικό επιµερισµό 
του βάρους του οχήµατος στα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον µέρη: πλαίσιο, πλήρωµα, υπερκατασκευή, 
εξοπλισµός, πυροσβεστικό συγκρότηµα, δεξαµενή νερού, τυλικτήρας. 
3.2. Συνοπτική µελέτη υπολογισµού του ύψους, του κέντρου βάρους και της οριακής γωνίας 
ανατροπής του προσφεροµένου οχήµατος. 
 
4. Βεβαιώσεις –∆ικαιολογητικά 

 
4.1. Αντίγραφο Έγκρισης Τύπου του προσφεροµένου πλαισίου από τον αρµόδιο φορέα (ΥΠΥΜΕ∆Ι) ή 
εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας µέλους της Ε.Ε., ή ελληνικού ∆ελτίου 
Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου, που να περιλαµβάνει απαραίτητα τον προσφερόµενο τύπο πλαισίου 
(εργοστασιακό και εµπορικό), τον τύπο του θαλάµου οδήγησης (κανονική, επιµηκυµένη, διπλή 
καµπίνα) που προσφέρεται, το µεταξόνιο, τον κινητήρα, τη µέγιστη επιτρεπόµενη µικτή έµφορτη µάζα 
του προσφερόµενου πλαισίου καθώς και τις µέγιστα επιτρεπόµενες µάζες των αξόνων αυτού, το 
σύστηµα πέδησης και τα ελαστικά (διαστάσεις, αριθµός ελαστικών ανά άξονα) του προσφερόµενου 
πλαισίου. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης ισοδύναµα 
των Εγκρίσεων Τύπου, των οποίων η ισοδυναµία να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής. Εάν η Έγκριση Τύπου δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από επίσηµη και πλήρη µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. 

4.2. Αποδεικτικά εµπειρίας του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ή του τυχόν συνεργάτη του στην 
κατασκευή πυροσβεστικών οχηµάτων (Πίνακας πελατών για τους οποίους έχει κατασκευάσει στο 
παρελθόν πυροσβεστικά οχήµατα, φωτογραφίες των οχηµάτων αυτών). 
Σε περίπτωση ύπαρξης συνεργασίας του κατασκευαστή µε άλλον έµπειρο κατασκευαστή 
πυροσβεστικών οχηµάτων, να κατατεθεί µε την προσφορά βεβαίωση του έτερου κατασκευαστή, ο 
οποίος θα βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αναλαµβάνει την απόλυτη ευθύνη κατασκευής των υπό προµήθεια 
οχηµάτων.  
4.3.Σύντοµο ιστορικό προµηθευτή και κατασκευαστή υπερκατασκευής. 

 
21. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα (πλαίσιο – υπερκατασκευή – πυροσβεστικό 
συγκρότηµα – εξοπλισµός) για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την 
Υπηρεσία. 
∆εν γίνονται αποδεκτές και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι 
εγγυήσεις αναφέρονται σε επιµέρους εξαρτήµατα ή υλικά, παρά µόνο για το πλήρες όχηµα. 
Επιπρόσθετα για το αµάξωµα της υπερκατασκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. 

2. Εγγύηση αντισκωρικής προστασίας του οχήµατος και της υπερκατασκευής για πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον. 
3. Εγγύηση της δεξαµενής νερού για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους επί µέρους κατασκευαστές. 
 
22. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 
ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόµενο όχηµα και τον πυροσβεστικό εξοπλισµό για 
δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως και ο συµβατικός χρόνος για τον οποίο 
δεσµεύονται οι κατασκευαστές. 
 

23. ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 

1. Κάθε όχηµα θα συνοδεύεται από µία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης για το πλαίσιο και την πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή. 
 

24. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία σε θέµατα συντήρησης και επισκευής του προσφεροµένου οχήµατος (πλαίσιο και 
πυροσβεστικό συγκρότηµα) για µία (1) εργάσιµη ηµέρα σε κατάλληλο χώρο επιλογής του 
προµηθευτή, κατά προτίµηση στο νοµό Αττικής. 

2. Ο προµηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και πέντε (5) οδηγούς σε θέµατα που 
αφορούν το χειρισµό του οχήµατος και του εξοπλισµού για µία (1) εργάσιµη ηµέρα σε κατάλληλο 
χώρο επιλογής του προµηθευτή, κατά προτίµηση στο νοµό Φθιώτιδος. 
3. Κατά την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόµενες φάσεις της, ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόµενους έντυπες σηµειώσεις, 
σχετικές µε το αντικείµενο της εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα. 
 
25. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει το υπό προµήθεια όχηµα στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου 
Λοκρών, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης. 

Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 
26. ∆ιάφορα άλλα στοιχεία που θα περιλαµβάνει η προσφορά. 

 
Το όχηµα θα διαθέτει ακόµη: 

1. Επί της δεξαµενής καυσίµων και θα υπάρχει τάπα που θα κλειδώνει από το εσωτερικό του 
οχήµατος ή θα υπάρχει κλειδωνιά. 

2. Στο πίσω µέρος του οχήµατος ,θα υπάρχει σύστηµα ρυµούλκησης οχηµάτων (κοτσαδόρος). 
3. Στο εµπρός µέρος του οχήµατος θα υπάρχει σύστηµα ρυµούλκησης όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 
4. Πριν την παράδοση του οχήµατος, θα πρέπει ο προµηθευτής να παραδώσει στην υπηρεσία µας, 

την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του,τα έξοδα βαρύνουν τον ∆ήµο Λοκρών 
5. Επίσης θα προσκοµισθεί έγκριση τύπου του οχήµατος από το Υπουργείο Μεταφορών. 
6. Κατά την παράδοση του οχήµατος µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή, θα γίνει εκπαίδευση του 

προσωπικού που θα αναλάβει την οδήγηση, τον χειρισµό και την συντήρηση. 
7. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και prospectus θα είναι στην Ελληνική γλώσσα κατά το δυνατό, επίσης µε 

δήλωση του προµηθευτή πρέπει να εξασφαλίζεται η προµήθεια ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον 
χρόνια επί ποινή αποκλεισµού. 

8. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά. 
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 24 µήνες και πρέπει να ορίζεται στην 

προσφορά. 
10. Κατάλογος πωλήσεων στην Ελλάδα παροµοίων οχηµάτων. 

11. Τιµοκατάλογος βασικών ανταλλακτικών. 
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12. Στην τιµής θα συµπεριλαµβάνονται και τα τρία πρώτα service του προς προµήθεια 
αυτοκινήτου. 

13. Όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά CE ,ISO και EUROV σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την όλη κατασκευή του οχήµατος. 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4X4 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1 
Σκοπός 
(όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην προσαρτηµένη στη 
διακήρυξη µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

 
2 

Προορισµός 
(όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην προσαρτηµένη στη 
διακήρυξη µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

 
3 

Χρόνος παράδοσης 
(όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην προσαρτηµένη στη 
διακήρυξη µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

4 Γενικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   



34 

34 

 

 

 (όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

   

 
 

5 

Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήµατος 
φορέα 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

6 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
υπερκατασκευής πυρόσβεσης 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
7 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

 
8 

Συντήρηση – ανταλλακτικά 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

 
 

9 

Μεταφορά τεχνογνωσίας 
(εκπαίδευση - έντυπα) 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
10 

Λοιπά στοιχεία προσφοράς 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

11 Τεκµηρίωση προσφοράς µε επίσηµα 
στοιχεία του κατασκευαστή 

   

 
12 

Τρόπος παράδοσης 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 

ΝΑΙ 

  

 
 

13 

Επίδειξη υπερκατασκευής (εφόσον 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) 
(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
προσαρτηµένη στη διακήρυξη 
µελέτη) 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4X4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
 



35 

35 

 

 

 
 
Α/Α 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
Η Σ          

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Στοιχεία οχήµατος φορέα (διαστάσεις, υλικά κατασκευής, 
ποιότητα διαφορικών, συστήµατα αναρτήσεων κ.λ.π). 

100-120 25 

2 Επιδόσεις οχήµατος φορέα (ταχύτητα, επιτάχυνση, ισχύς, ροπή, 
εκποµπές αερίων κ.λ.π). 

100-120 15 

3 Καµπίνα, όργανα, προσφερόµενα τεχνολογικά στοιχεία και λοιπά 
στοιχεία – παρελκόµενα 

100-120 10 

4 Αντλητικό συγκρότηµα (αντλία, επιδόσεις αντλίας, επιδόσεις 
αυλού εκτόξευσης νερού κ.λ.π). 

100-120 20 

5 ∆εξαµενές και εξοπλισµός (διαστάσεις, ποιότητα υλικών). 100-120 10 

6 Εγγύηση καλήςλειτουργίας 100-120 5 

 

7 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούµενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου 

 

100-120 
 

5 

8 Χρόνος παράδοσης 100-120 5 

9 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100-120 5 

ΣΥΝΟλΟ                 100 

 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 
έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις 
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και 
προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1 x Κ1+σ2xΚ2+ ........... +σν x Κν (τύπος1) 
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+ +σν=1 (100%) (τύπος2) 
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία 
U προσδιορίζουν την ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4X4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 
 
Α/Α 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ          
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
Στοιχεία οχήµατος φορέα (διαστάσεις, υλικά 
κατασκευής, 
ποιότητα διαφορικών, συστήµατα 

100-120 25 
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Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 
έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις 
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και 
προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1 x Κ1+σ2xΚ2+ ........... +σν x Κν (τύπος1) 
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+ +σν=1 (100%) (τύπος2) 
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία 
U προσδιορίζουν την ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 
λ = Ο.Π./U 

 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 

 
 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 

 

 

 

αναρτήσεων κ.λ.π). 

2 
Επιδόσεις οχήµατος φορέα (ταχύτητα, 
επιτάχυνση, ισχύς, ροπή, 
εκποµπές αερίων κ.λ.π). 

100-120 15 

3 
Καµπίνα, όργανα, προσφερόµενα 
τεχνολογικά στοιχεία και λοιπά 
στοιχεία – παρελκόµενα 

100-120 10 

4 Αντλητικό συγκρότηµα (αντλία, επιδόσεις 
αντλίας, επιδόσεις 
αυλού εκτόξευσης νερού κ.λ.π). 

100-120 20 

5 ∆εξαµενές και εξοπλισµός (διαστάσεις, 
ποιότητα υλικών). 

100-120 10 

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 
 

7 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης 
συνεργείου 

 
100-120 

 
5 

8 Χρόνος παράδοσης 100-120 5 
9 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
Ταχ. Κωδ.: 35200 
Τηλ.: 2233022374 
Fax: 2233022606 
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Τηλ: 2233351305 
Fax: 2233051311 
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr 
             tydatal@otenet.gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.dimos-
lokron.gov.gr  
 

 
   

 
 
 
 
Προµήθεια οχήµατος 4x4 για 
την Πολιτική Προστασία. 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/16-06-2020 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

Η προµήθεια έχει πίστωση εξασφαλισµένη στον Κ.Α. 20-7132.0001, 
προερχόµενη για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας. 
 
 
 
 
 
 
Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στις  54.000,00 ευρώ (πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την  « 
προµήθεια ενός (1) καινούργιου ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 για την Πολιτική 
Προστασία πλήρες µε αυτόνοµο πυροσβεστικό σύστηµα ». 
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Αναλυτικά ο προϋπολογισµός είναι ο κάτωθι : 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4X4 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

43.548,39 1 43.548,39 

Φ.Π.Α. 24% 10.451,61 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 54.000,00 
 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου 
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης διακήρυξης.  
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 

 
 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16-06-2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
Ταχ. Κωδ.: 35200 
Τηλ.: 2233022374 
Fax: 2233022606 
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Τηλ: 2233351305 
Fax: 2233051311 
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr 
             tydatal@otenet.gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.dimos-
lokron.gov.gr  
 

 
   

 
 
 
 
Προµήθεια οχήµατος 4x4 για 
την Πολιτική Προστασία. 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/16-06-2020 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Προµήθεια ενός (1) καινούργιου ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 για την Πολιτική 
Προστασία πλήρες µε αυτόνοµο πυροσβεστικό σύστηµα. 
 
Στην προσφορά περιλαµβάνονται η ηλεκτρολογική και µηχανολογική εγκατάσταση 
του εξοπλισµού καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την νόµιµη 
κυκλοφορία του οχήµατος µε κρατικές πινακίδες (όχι ειδικού σκοπού). 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€): ∆ΑΠΑΝΗ(€): 

1 

Προµήθεια ενός (1) καινούργιου 
ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 για την 
Πολιτική Προστασία πλήρες µε 
αυτόνοµο πυροσβεστικό σύστηµα 

τεµ 1 

    
            
        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):   
        Φ.Π.Α. 24% (€):   
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):   

 
 
Ηµεροµηνία 
 
  /   /2020 

 (υπογραφή)



40 

40 

 

 

 


