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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής για την 
προµήθεια ενός (1) Καινούργιου πυροσβεστικού ηµιφορτηγού οχήµατος 4x4 πλήρες µε 
αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή), ενδεικτικού προϋπολογισµού 
37.000,00€ (τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%.» 
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. 
2.Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία και τύπο.  
3.Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές .  
4.Σειρά εγχειριδίων συντηρήσεως και κάθε άλλο βοήθηµα στην Ελληνική.  
5.Πλήρη εφεδρικό τροχό µετά του ελαστικού. 
  Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 29.838,71€, συν ΦΠΑ 24% 7.161,29€. 
Συνολική πίστωση 37.000,00€. 
  Για την πληρωµή των ανωτέρω ειδών έχει διατεθεί πίστωση ποσού 37.000,00€ σε βάρος 
του Κ.Α. 20-7132.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 όπου έχει προβλεφθεί η 
σχετική πίστωση. 
  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Λοκρών που βρίσκεται στην Αταλάντη, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, από την τριµελή 
επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 
π.µ.(Λήξη παραλαβή Προσφορών την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.µ.). 
  Όλα τα τεύχη της διακήρυξης έχουν δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών 
http://www.dimos-lokron.gov.gr. 
  Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος Γεωργίτσης Ηλίας, τηλ. 2233081003 σχετικά µε τη διαδικασία του 
διαγωνισµού και για τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
  Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 21-05-2020 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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