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ΜΕΛΕΤΗ 
  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV 2008 
43262000-7 / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
34144210-3 / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

  

ΠΗΓΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της υπ’αριθμ.62/2017 εντολής Δημάρχου 
προκειμένου να συμπεριλάβει την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος ελαφρού Τύπου 
(4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα και 
εκχιονιστική λεπίδα  και τριών (3) καινούργιων χωματουργικών μηχανημάτων ελαστικοφόρου 
εκσκαφέα φορτωτή, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή ισοδύναμου, με λεπίδα εκχιονισμού, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  
Τόσο το πυροσβεστικό όχημα ελαφρού τύπου, όσο και το κάθε χωματουργικό μηχάνημα θα 
πρέπει να είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων 
προσφάτως τεχνολογικά και θα πρέπει να καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστον 
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των τευχών της παρούσας μελέτης.   
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στα 274.370,97€ πλέον 
65.849,03€ για αξία ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.220,00€. 
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους 
προβλεπόμενους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού για τα έτη 2017 και 
2018.     
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.  

Η εν λόγω προμήθεια μπορεί να εκτελεστεί με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τη μελέτη 
που θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους όρους της διακήρυξης που θα καθορίσει η 
Οικ. Επιτροπή κατ’εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 
 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 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) «Διαχείριση, 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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», 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
 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 Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 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 Διατάκτες” 
 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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. 

 
 

ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προμήθεια καινούργιου χωματουργικού 
μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή 
ελαστικοφόρου, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή 
ισοδύναμου, με πλήρη εγκατάσταση λεπίδας 
εκχιονισμού σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  

3 74.023,66€ 222.070,97€ 

CPV: 43262000-7/Μηχανήματα εκσκαφής 

2 Προμήθεια καινούργιου Υδροφόρου 
Πυροσβεστικού Οχήματος ελαφρού τύπου 
(4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με 
αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, 
εκχιονιστική λεπίδα και πλήρη συνοδευτικό 
και βοηθητικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

1 52.300,00€ 52.300,00€ 

34144210-3/Πυροσβεστικά Οχήματα 

ΣΥΝΟΛΟ 274.370,97€ 

ΦΠΑ 24%   65.849,03€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340.220,00€ 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων και 
μηχανημάτων στην έδρα του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της 
μελέτης.   
 
 

ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97€ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1. Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος 
ελαφρού Τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα και εκχιονιστική λεπίδα  και τριών (3) καινούργιων χωματουργικών μηχανημάτων 
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή ισοδύναμου, με λεπίδα 
εκχιονισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 

Άρθρο 2. Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Διακήρυξη Διαγωνισμού 
β) Τεχνικές προδιαγραφές  - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ) Τεχνική έκθεση 
ε) Σύμβαση προμήθειας 
στ) Προσφορά αναδόχου  
 

Άρθρο 3. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
H προμήθεια θα γίνει με ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 
Άρθρο 4. Στοιχεία προσφορών  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, θα κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 5. Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/2016.  

Άρθρο 6. Εγγυήσεις 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16: 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση. 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ.5 του 
Ν.4412/2016). 

Άρθρο 7. Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. (άρθρο 
208 παρ.1 του Ν.4412/16).  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προμηθευτής (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Άρθρο 8. Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές 
συνέπειες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε.  

 
Άρθρο 9. Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές 

υποχρεώσεις του  

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς των προσφερόμενων ειδών, κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, 
επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση 
ή πλημμελή συντήρηση. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, 
λειτουργικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την 
ακινητοποίηση ή έστω τη μείωση της απόδοσής του συστήματος ως προς τις συμβατικές 
αποδόσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προκειμένου να παραβρεθεί και να διαπιστώσει το πρόβλημα και στη 
συνέχεια να το αποκαταστήσει σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα, με τρόπο οριστικό το 
ελάττωμα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός εύλογου σύντομου χρονικού διαστήματος δεν 
αποκαταστήσει οριστικά το λειτουργικού ελαττώματος (ή επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία 
του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές 
δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι 
αφορά το τμήμα που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η 
οριστική αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της 
επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης.  
Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η βλάβη προήλθε από βανδαλισμό ή 
κακόβουλη ενέργεια.  
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται επισκευή ή 
συντήρηση από έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει 
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άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του 
Δήμου, τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο.  
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του 
υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν 
πρώτο μέτρο, την εγγυητική του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη 
διασφάλιση των σύννομων συμφερόντων του.  

 
Άρθρο 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.  
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο καθώς και 
των τυχόν επαναλήψεων αυτής, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που θα ισχύει κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 11. Χρόνος Παράδοσης - Τρόπος πληρωμής  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας  στην έδρα 
του Δήμου Ωρωπού έτοιμα προς λειτουργία, με πλήρη εξοπλισμό, σε χρόνο που δεν θα 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρείται ο 
μήνας Αύγουστος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.  
Κατ΄ εξαίρεση ο χρόνος παράδοσης της εκχιονιστικής λεπίδας, σε περίπτωση που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, μπορεί να 
παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 
- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
- την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16).  
Δίνεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι 
προβλεπόμενοι λόγοι, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.  Ο συµβατικός χρόνος 
παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προυποθέσεις:  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον 
αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16) 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16) 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 206 παρ.5 του Ν.4412/16) 

 
Άρθρο 12. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
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Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16).  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 
παρ.3 Ν.4412/16).  
Η πληρωμή της αξίας των συστημάτων στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.  
 

Άρθρο 13. Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας  

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής δικαιούται να ζητήσει και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποδεχθεί με δαπάνες του, οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για την 
τεκμηρίωση της επαλήθευσης των αποδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς 
του αναδόχου.  
Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα πρέπει να έχει 
συμπεριλάβει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση δοκιμών υπό συνθήκες 
πραγματικής λειτουργίας του συστήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε εργάσιμων 
ημερών στους χώρους που θα ορίσει ο Δήμος με βάση την παρούσα μελέτη και ενδεχόμενες 
ειδικότερες προδιαγραφές της προσφοράς. 
  
 

 
ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Άρθρο 1. Αντικείμενο 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος 
ελαφρού Τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα και εκχιονιστική λεπίδα  και τριών (3) καινούργιων χωματουργικών μηχανημάτων 
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή ισοδύναμου, με λεπίδα 
εκχιονισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα 
εκτός εάν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια και προσπέκτους, 
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν βαθμολογούνται.  
Έκαστο μηχάνημα επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες 
τεχνικές προδιαγραφές:  
 

Άρθρο 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα, προορίζονται, για τις ανάγκες του Δήμου Ωρωπού π.χ 
εργασίες πολιτικής προστασίας, διανοίξεις οδών, εκσκαφές, φορτώσεις κλπ. 
 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι 
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή 
μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη 
του 5%. 
Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
 
1. Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, έτους 
κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των 
πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 
Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η 
απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 
Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει 
μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό 
εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος. Θα φέρει επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας.  
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Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι με πλήρη εξάρτηση, περίπου 8Τ. 
Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το λόγο οι 
διαστάσεις του θα είναι περίπου: 
 
Μήκος σε θέση πορείας 5,60μ. 

Ύψος σε θέση πορείας 3,60μ. 

Πλάτος πίσω μέρους πλαισίου 2,30μ. 

 
2. Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος τεσσάρων (4) κυλίνδρων, υδρόψυκτος, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υπερτροφοδοτούμενος σταθερής γεωμετρίας, με σύστημα 
ψύξεως εισερχόμενου αέρα (intercooler), σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων, σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, χωρίς φίλτρο 
μικροσωματιδίων ή επιλεκτική κατάλυση, μικτής ισχύος όχι μεγαλύτερης των 75 HP περίπου 
και ροπής στρέψεως περίπου 400Nm.  
Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων (Stage 
IIIb/Tier 4F) και το θόρυβο.  
Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 
 
3. Υδραυλικό σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για 
εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική αυτή πίεση 
θα είναι τουλάχιστον 200 bar. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 160 lt/min.  
 
4. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα 
α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) και 
κατά προτίμηση χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων για ομοιογένεια στη χρήση με άλλα ανάλογα 
μηχανήματα του Δήμου.  
Απαραίτητα διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών και 
στους τέσσερις τροχούς. Θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 
τέσσερις (4) οπισθοπορείας επί ποινή αποκλεισμού.  
Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι περίπου 40 χλμ/ώρα.  
β. Σύστημα κύλισης  
Να αναφερθούν: 
·  Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 
·  Διαφορικά με αναλογική κατανομή ροπής. 
γ. Ελαστικά 
Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). Εμπρόσθια περίπου 12,5x18 10PR και οπίσθια 
περίπου 16,9x28 12PR.  
Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών του προσφερόμενου μηχανήματος.  
δ. Σύστημα διεύθυνσης 
Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης το οποίο θα τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του 
μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας και θα επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. Να 
δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ 
πεζοδρομίων. 
ε. Σύστημα πέδησης 
Υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού. 
Να αναφερθεί λεπτομερώς η δύναμη πέδησης (εμβαπτιζόμενοι δίσκοι), η διάμετρος δίσκου, η 
επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις 
τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη 
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κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες καθώς επίσης 
και η δυνατότητα αυτόματης πέδησης και στο μπροστινό διαφορικό. 
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος 
(δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, θα πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης λειτουργίας. 
 
5. Εξαρτήσεις 
α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 
λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης 
και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 
Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 
υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή του 
κάδου, και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 
ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους 
βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας τουλάχιστον ενός 1.0 m³ με 
λάμα εναλλάξιμων όψεων. 
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον. 
Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 60kN ενώ η 
ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3.000 κιλά. 

Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με διπλό χειριστήριο (τριπλής βαλβίδας) ελέγχου 
κινήσεων φορτωτή – κάδου φόρτωσης. 
Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα 
αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ. 
 
β. Λεπίδα εκχιονισμού.  
Το υπό προμήθεια είδος θα έχει τη δυνατότητα απευθείας τοποθέτησης χωρίς ταχυσύνδεσμο 
(με πύρους), χωρίς καμία τροποποίηση, σε κάθε παρόμοιο μηχάνημα εκσκαφέα φορτωτή που 
διαθέτει ο Δήμος.  
Η εκχιονιστική λεπίδα θα πρέπει: 

 Να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ισχυρής αντοχής κατά ΕΝ400 ή ισοδύναμο 
που θα προστατεύεται έναντι της διαβρώσεως με κατάλληλη ειδική επιφανειακή 
προστασία.  

 Επιπλέον απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη συστήματος αναπήδησης για την αποφυγή 
ζημιάς του εξαρτήματος ή του μηχανήματος σε τυχόν πρόσκρουση (φρεάτια), καθώς 
και εναλλάξιμο κάτω άκρο (λεπίδα).  

 Να φέρει σύστημα παρακολούθησης της επιφάνειας του οδοστρώματος με 
δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης της λεπίδας επ' αυτής . 

 Να ελέγχεται από το χειριστήριο υδραυλικών του οχήματος που θα υπάρχει στο 
θάλαμο οδήγησης του οχήματος, το οποίο θα ελέγχει τις κινήσεις άνω-κάτω και την 
κλίση της λεπίδας. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οποιαδήποτε προσόντα ακριβούς 
χειρισμού. 

 Να συνοδεύεται από σύστημα σήμανσης και φωτισμό πορείας και εργασίας  
 Να φέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σύστημα απαραίτητο για την καλή απόδοση 

και λειτουργία της λεπίδας. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μήκος λεπίδας: 2700mm έως 3400 mm,  
 Τύπος λεπίδας: ευθεία, διατομής καμπύλης μορφής. 
 Πλάτος αποχιονισμού (με μέγιστη γωνία κλίσεως): 2300 έως 2800 mm.  
 Γωνία κλίσεως ως προς τον κατά μήκος άξονα του εξάρτησης: 30ο (μοίρες) 

τουλάχιστον. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 12 

 

 Ύψος λεπίδας: 800 έως 1000 mm. 
 Μέγιστο Βάρος: δεν θα ξεπερνά τα 500 Kg. 
 Τάση χειριστηρίου: 12 ή 24 V 

 
γ. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι 
προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση 
αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ. περίπου συνολικά. Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι 
απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος).  
Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 30 εκ., που θα περιστρέφεται γύρω από τον 
πείρο στήριξης κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί 
η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.  
Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 
Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Βάθος εκσκαφής κατά SAE τουλάχιστον 5,45 μ. 
 Μέγιστο ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 4,7 μ. 
 Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δυνατή ισχύς εκσκαφής, δηλαδή η δύναμη 

εκσκαφής στο νύχι του κάδου. 
 Ανυψωτική ικανότητα (μπούμα και βραχίονας απλωμένα στο έδαφος) τουλάχιστον 

1400 κιλά. 
 
6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δυο 
(2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
και air condition. 
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα 
είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα 
περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Θα διαθέτει επίσης πλήρες 
ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας 
σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά 
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 
 
7. Aξιοπιστία 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 
ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και ο 
αριθμός των μηχανημάτων του ιδίου κατασκευαστή (του ίδιου ή παρόμοιου τύπου) που 
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού, καθώς και η διαγωγή του προμηθευτή στην 
Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.  
Λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος. Η συμβατότητα μηχανήματος 
με λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί 
ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του 
μηχανήματος. 
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 
Τουλάχιστον για 1 χρόνο από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του κάθε 
μηχανήματος. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται 
το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, από την 
έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 
2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
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Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 
απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα 
τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.  
3. Χρόνος παράδοσης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας  στο 
μηχανοστάσιο του Δήμου Ωρωπού έτοιμα προς λειτουργία, με πλήρη εξοπλισμό, σε χρόνο 
που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.  
Κατ΄εξαίρεση ο χρόνος παράδοσης της εκχιονιστικής λεπίδας, σε περίπτωση που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, μπορεί να 
παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. 
 
Γ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 
ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 
χορηγηθούν. 
Το πρόγραμμα θα αρχίσει με την παραλαβή του οχήματος και θα συνεχιστεί με την επίσκεψη 
του συνεργείου για το πρώτο service με αναφορά και στις τοπικές συνθήκες σε σχέση με τη 
λειτουργία του οχήματος. Ταυτόχρονα με την εκπαίδευση θα γίνεται και η επίδειξη 
λειτουργίας του μηχανήματος στην πράξη.  
Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε υφιστάμενη ειδική διάταξη για την 
ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε 
περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών.   
 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού: 

 πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου τόσο του 
προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

Επίσης δήλωση του προμηθευτή ότι έκαστο μηχάνημα θα συνοδεύεται με: 
 Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
 Πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο οπισθοπορείας 
 Αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σημεία του μηχανήματος οι 

οποίες θα ενημερώνουν τον χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. 
 Εικονογραφημένο βιβλίο ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
 Σετ εργαλείων συντηρήσεως.  
 Το κάθε χωματουργικό μηχάνημα θα παραδοθεί στο Δήμο Ωρωπού με πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών, εγκρίσεων και λοιπών εγγράφων, προκειμένου ο Δήμος να προβεί 
στην έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία του 
παραλαμβανόμενου οχήματος καθώς και εάν πληροί τις προδιαγραφές και παρέχει τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις.  
Καμία παραλαβή δεν θα γίνει δεκτή αν το προσφερόμενο μηχάνημα δεν είναι του 
εγκεκριμένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση ανταλλακτικών και καλής 
λειτουργίας. 
Επίσης καμία παραλαβή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν κατά τη δοκιμή αποδειχθεί ότι το 
μηχάνημα δεν έχει όλες τις δυνατότητες, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν παρέχει όλες 
τις εγγυήσεις ομαλής λειτουργίας. Κατά τη δοκιμή θα ελεγχθούν η ισχύς, η απόδοση και η 
παραγωγικότητα.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης εκτός από την επίδειξη και δοκιμή του 
μηχανήματος σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού διάρκειας ανάλογα με τις 
ανάγκες των χειριστών (τουλάχιστον 10 ώρες) στη χρήση καθώς και η παράδοση αναλυτικών 
οδηγιών χειρισμού και εγχειριδίου συντήρησης. 
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Ο ανάδοχος προμηθευτής θα αναλάβει δωρεάν (εργασία & υλικά ) την προγραμματισμένη 
συντήρηση του πρώτου service του κάθε μηχανήματος. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει μετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για την 
υπερκατασκευή. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα 
(1) συνεργείο επισκευής εντός Αττική. 
 
 
Ε. ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  
2. Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration 
of Conformity). 
3. Κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή βεβαίωση του αναδόχου που θα απαιτηθεί να 
υποβληθεί από το Δήμο Ωρωπού προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ή άλλου Δημόσιου Φορέα, κατά τη διαδικασία ταξινόμησης του 
μηχανήματος και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας. 
 
ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1. Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει τους αρμόδιους οδηγούς – χειριστές που 

θα ορίσει ο Δήμος, σε θέματα που αφορούν το χειρισμό του μηχανήματος και του 
εξοπλισμού  

2. Κατά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
χορηγήσει στους εκπαιδευόμενους έντυπες σημειώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της 
εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του 
οχήματος.  

 
Ζ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των μηχανημάτων θα προβεί στις παρακάτω κατ’ ελάχιστον 
δοκιμές : 
1. Μακροσκοπικός έλεγχος κάθε μηχανήματος  
2. Δοκιμή καλής λειτουργίας του κινητήρα, υδραυλικού συστήματος, των επιμέρους 

μηχανολογικών συστημάτων, εξαρτήσεων, συστήματος εκσκαφής – τσάπας, της καμπίνας, 
του φωτισμού, των συστημάτων αερισμού, κλιματισμού και γενικά όλων των συστημάτων 
και του εξοπλισμού του οχήματος. 

3. Δοκιμή καλής λειτουργίας του μηχανήματος με πορεία σε ελάχιστη απόσταση 5 km, η 
οποία θα περιλαμβάνει δυναμικό έλεγχο πέδησης και ευστάθειας, συμπεριφορά του 
μηχανήματος κατά την κίνηση κ.λπ. 

4. Δοκιμή καλής λειτουργίας της εκχιονιστικής λεπίδας, της διαδικασίας και του χρόνου 
προσαρμογής επί του οχήματος και του συστήματος χειρισμού. 

Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα (κυκλοφορία οχήματος – ασφάλιση) και δαπάνη 
του προμηθευτή. 
Τα μηχανήματα θα παραληφθούν μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία 
τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις . 

 
ΙΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα με πλήρη εξοπλισμό στο 
Δήμο Ωρωπού, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  
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Κατ΄εξαίρεση ο χρόνος παράδοσης της εκχιονιστικής λεπίδας, σε περίπτωση που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, μπορεί να 
παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. 
Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητας 
που θα παραδίδεται και οριστικά θα παραλαμβάνεται, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., φόρο 
εισοδήματος και νομίμων κρατήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παρ. 6α 
του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007. 
Η παράδοση των οχημάτων στο Δήμο Ωρωπού, να γίνει μετά από συνεννόηση της 
προμηθεύτριας εταιρείας με τον Δήμο Ωρωπού. 
 

Άρθρο 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το υπό προμήθεια όχημα, θα χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού 
με κύριο έργο την δασοπυρόσβεση με αποτέλεσμα να επιχειρεί σε εξαιρετικά ανώμαλα 
εδάφη και δύσβατες περιοχές.  
Το όχημα θα είναι σε θέση να φέρει κατάλληλη, προσθαφαιρούμενη, εκχιονιστική λεπίδα για 
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού. 
Η εκχιονιστική λεπίδα είναι επίσης αντικείμενο παράδοσης της παρούσης προμήθειας. 
Τα παρακάτω τεχνικά μεγέθη που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. επιδόσεις, 
διαστάσεις, βάρη κλπ)  αφορούν το όχημα με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) 
χωρίς να φέρει προσαρμοσμένη εκχιονιστική λεπίδα. 
  
Β. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ορισμοί των τεχνικών και γενικών όρων της παρούσας περιγράφονται στο ΕΝ 1846-1:2011, 
στο EN 1846-2: 2009 και στο EN 1846-3:2013. 
Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούμενης 
τιμής. 
Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή 
ισοδύναμων προτύπων. 
  
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Το υπό προμήθεια πυροσβεστικό όχημα προσδιορίζεται και ταξινομείται σύμφωνα με το ΕΝ 
1846-1 ως εξής: ΕΝ 1846-1/L-2-2-500-6/500-0, όπου: 
- L: κλάση μάζας 3 t < GLM ≤ 7,5 t 
- 2: κατηγορία Rural 
- 2: αριθμός μελών πληρώματος 
- 500: χωρητικότητα δεξαμενής νερού σε λίτρα 
- 6/500: πίεση (bar)/παροχή (l/min) αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος 
- 0: χωρίς λοιπό συγκεκριμένο εξοπλισμό. 
Το όχημα κατά την παράδοση να φέρει την απαραίτητη σήμανση "CE". 
  
Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
Για την εκπόνηση της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω 
βοηθήματα: 

·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-1:2011 
·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-2:2009 
·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-3:2013 
·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1028-1:2002 
·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1028-2:2002 
·         Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14466:2005 
·         Πληροφορίες από το εμπόριο 
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Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, 
κατασκευής του ιδίου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
  
1.1. Πλαίσιο 
Το πλαίσιο (φορέας) 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 τον Δήμο με τεχνική υποστήριξη και 
με απόθεμα ανταλλακτικών. Το πλαίσιο να περιλαμβάνει τον θάλαμο οδήγησης και την 
μεταλλική καρότσα πάνω στην οποία θα είναι εργονομικά τοποθετημένα το αυτόνομο 
πυροσβεστικό συγκρότημα με την δεξαμενή νερού και ο εξοπλισμός. Στην οπίσθια πλευρά της 
καρότσας να φέρει μεταλλική πόρτα. Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος 
για τον σκοπό που προορίζεται και να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την 
κίνηση των οχημάτων. 
  
1.2. Πυροσβεστικό Συγκρότημα 
Το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλία, σύστημα προπλήρωσης κλπ) 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 τον Δήμο με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών. Ειδικότερα, το 
εργοστάσιο κατασκευής του αντλητικού συγκροτήματος, δηλαδή το εργοστάσιο κατασκευής 
της ίδιας της αντλίας μετά του συτήματος προπλήρωσης, το οποίο προέβη στη σύνδεσή της με 
τον βενζινοκινητήρα (κατασκευής προφανώς άλλου εργοστασίου) και το οποίο διαθέτει το 
ολοκληρωμένο συγκρότημα ως τυποποιημένο προϊόν, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
  
1.3. Υπερκατασκευή 
Η εν γένει κατασκευή του πυροσβεστικού οχήματοςνα είναι εργοστασίων που να διαθέτουν 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, να αντιπροσωπεύονται στη 
χώρα μας και να διασφαλίζουν τον Δήμο με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα 
ανταλλακτικών. 
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 των 
υπό προμήθεια οχημάτων. 
  
2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Οι επιδόσεις: 

·         Τελικής Ταχύτητας 
·         Επιτάχυνσης από 0-100 m 
·         Επιτάχυνσης από 0-65 km/h 
·         Δυνατότητας 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, ελαφριάς κλάσης (L), κατηγορίας δύο (2). 
  
3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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  
3.2. Ολικό πλάτος 1600 - 1900 mm 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 17 

 

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). 
  

·         Γωνίααποχώρησης (departure angle) 
·         Γωνία κλίσης (angle of slope) 
·         Εδαφική ανοχή (ground clearance) 
·         Εδαφικήανοχήκάτωαπότουςάξονες (ground clearance under axle) 
·         Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls) 
·         Γωνία ανατροπής (static tilt angle) 

  
4. BΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
4.1. Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM-gross laden mass) του οχήματος να βρίσκεται στα οριζόμενα 
στο ΕΝ 1846-1 όρια προκειμένου η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται 
σε οχήματα ελαφριάς κλάσης (L). Ειδικά για τα συγκεκριμένα οχήματα, είναι αποδεκτό η μικτή 
έμφορτη μάζα του οχήματος να είναι < 3 t. Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή 
μικτό βάρος του οχήματος (PTLM – permissible total laden mass ή GVWR – gross vehicle 
weight rating) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τη μικτή έμφορτη μάζα (GLM) του οχήματος. 
4.2. 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. 
4.3. Η διαφορά των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα να μην υπερβαίνει το 10% του 
μέσου όρου των φορτίων των τροχών του άξονα. 
4.4. Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήματος να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις 
του ΕN 1846-2. 

 
5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας ο οποίος στις ονομαστικές στροφές 
λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
κανονισμούς της Ε.Ε.: 
5.1. Ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 110 kW. 
5.2. Ροπή μεγαλύτερη ή ίση από 350 Nm. 
5.3. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. δηλ. 
σταδίου ΕURO-6 ή νεότερου. 
  
6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
6.1. Ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου 75 LT. 
6.2. 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 EN 1846-2. 
  
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. 
  
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
8.1. Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανικό ή αυτόματο, με έξι (6) τουλάχιστον ταχύτητες 
εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον μία (1) σχέση οπισθοπορείας. 
8.2. Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή υδραυλικός συμπλέκτης με 
μετατροπέα ροπής για αυτόματο. 
8.3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να περιλαμβάνει κιβώτιο υποβιβασμού δύο (2) σχέσεων 
με επιλογή από τη θέση του οδηγού. 
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8.4. Το όχημα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4Χ4). 
8.5. Η τετρακίνηση να είναι κατά προτίμηση μόνιμη (με κεντρικό διαφορικό) ή κατ' επιλογήν. 
Στην περίπτωση κατ' επιλογήν τετρακίνησης, η εμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται και εν 
κινήσει. 
8.6. Τουλάχιστον ο οπίσθιος άξονας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα ολικής ή μερικής 
αναστολής λειτουργίας του διαφορικού (differential lock ή limited slip differential, ή άλλο 
κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα που να λειτουργεί αυτόματα και να επιτυγχάνει όποτε 
απαιτείται τον περιορισμό του διαφορισμού των τροχών). Στην περίπτωση μόνιμης 
τετρακίνησης το σύστημα αναστολής λειτουργίας του διαφορικού να υπάρχει και στο κεντρικό 
διαφορικό. 
8.7. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης και 
ειδικότερα το σύστημα τετρακίνησης. 
  
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
9.1. Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης. 
9.2. Μηχανισμός με υδραυλική υποβοήθηση. 
  
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
10.1. Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα καθώς και 
στις απαιτήσεις του EN 1846-2. 
10.2. Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι 
διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό. 
10.3. Επί πλέον να υπάρχει πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) που να επενεργεί τουλάχιστον 
στους πίσω τροχούς. 
10.4. Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με δίσκους και 
στους πίσω τροχούς με ταμπούρα ή δίσκους. 
10.5. Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). 
10.6. Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας, τα οποία να 
αναφέρονται με την προσφορά.  
10.7. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα 
συνδυαζόμενα συστήματα ασφαλείας. 
  
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Η ανάρτηση του οχήματος να είναι κατάλληλη ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με 
ασφάλεια σε ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές για κίνηση εντός και εκτός δρόμου 
(4Χ4).  
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. 
  
12. ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
12.1. 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 διαστάσεων. Η μορφή του 
αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. 
12.2. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους 
(TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να είναι καινούργια, όχι από 
αναγόμωση. 
12.3. 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 και σε περίπτωση 
εξωτερικής τοποθέτησης να προστατεύεται με κατάλληλο κάλυμμα. 
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13. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 
13.1. Οι διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για 
οχήματα και στο EN 1846-2. 
13.2. Το όχημα να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την 
ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του.  
  
14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
14.1. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι 12V και η αντιπαρασιτική προστασία να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 1846-2. 
14.2. Η παροχή του εναλλακτήρα (ALTΕRNATOR) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 
1846-2. 
14.3. Η χωρητικότητα φορτίου του συσσωρευτή και η βάση στήριξης να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του EN 1846-2. 
14.4. Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
14.5. Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 
14.6. Να φέρει δύο (2) προβολείς ομίχλης εγκατεστημένους στην εμπρόσθια πλευρά του 
οχήματος. 
  
15. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
15.1. Ο θάλαμος οδήγησης να είναι μεταλλικής κατασκευής. 
15.2. Να είναι επιμηκυμένου τύπου και να φέρει τουλάχιστον μια (1) θύρα σε κάθε πλευρά με 
ανοιγόμενα παράθυρα. 
15.3. Να είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και την 
απαραίτητη εσωτερική επένδυση. Επίσης να διαθέτει ελαστικά ταπέτα στις θέσεις οδηγού-
συνοδηγού. 
15.4. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις 
Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. 
15.5. Να φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και μία (1) ακόμα θέση για 
μέλος πληρώματος. 
15.6. Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή 
και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. 
15.7. Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού (air condition) και θέρμανσης 
εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και 
σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) εξωτερικούς 
καθρέπτες ρυθμιζόμενους από το εσωτερικό του θαλάμου και έναν εσωτερικό καθρέπτη. 
15.8. Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο τουλάχιστον 
από αερόσακο οδηγού, αερόσακο συνοδηγού, καθώς και πλευρικούς (ή παραθύρου) 
αερόσακους. 
15.9. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και 
να περιλαμβάνουν όλα τα όργανα ενός σύγχρονου οχήματος.  
  
16. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
16.1. 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 (air horn) και να διαθέτει σύστημα δημόσιας 
αναγγελίας (public address). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ήχων από την κόρνα του 
οχήματος. 
16.2. Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η οποία να 
πιστοποιείται από διαπιστευμένο εργαστήριο. Η πιστοποίηση να επισυνάπτεται στην τεχνική 
προσφορά.  
16.3. Η οπτική σήμανση των οχημάτων θα αποτελείται από ένα στροβοσκοπικό ή LED φάρο 
στην οροφή που θα προστατεύεται με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα. 
16.4. Ο χειρισμός του φάρου θα γίνεται από το θάλαμο οδήγησης. 
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16.5. 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 εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε 
(5) έτη τουλάχιστον. 
16.6. Η ελάχιστη διάμετρος του φάρου να είναι τουλάχιστον 150 mm. 
16.7. Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήμανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) 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. 
  
17. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
17.1. Η υπερκατασκευή να περιλαμβάνει τη δεξαμενή νερού, το αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα, τον τυλικτήρα και τα ερμάρια. 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. Να είναι εφοδιασμένη με δακτυλίους για την ανύψωση και την αφαίρεσή της. 
17.2. Ο ελεύθερος χώρος εκατέρωθεν 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 18.1 έως 18.8. 
Η κατασκευή να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει ορατότητα πίσω από το όχημα από τον 
εσωτερικό καθρέπτη του θαλαμου οδήγησης. 
17.3. Δεξαμενή νερού. 
17.3.1. Η δεξαμενή νερού να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο πλαστικό υλικό (GRP) 
πάχους τουλάχιστον 6 mm με χωρητικότητα 500 λίτρα νερού. 
17.3.2. 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. Η δεξαμενή να φέρει στο εσωτερικό της ένα (1) τουλάχιστον διαχωριστικό διάφραγμα 
που να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της. 
17.3.3. 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. 
17.3.4. Σε κατάλληλη θέση και προς την πλευρά της αντλίας, να φέρει δείκτη της στάθμης του 
νερού και διάταξη ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης. 

 
17.4. Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα. 
17.4.1. Να αποτελείται από πυροσβεστική αντλία και κινητήρα προσαρμοσμένο στην αντλία 
μέσω κατάλληλης διάταξης εμπλοκής. 
17.4.2. Το συνολικό βάρος της αντλίας σε κατάσταση ετοιμότητας (δηλ. με λάδια και καύσιμο) 
να μην υπερβαίνει τα 100 kg. 
17.4.3. Ο άξονας της αντλίας και ο στρόφαλος του κινητήρα να βρίσκονται σε ευθεία διάταξη. 
17.4.4. Ο κινητήρας να είναι βενζινοκίνητος, τετράχρονος, αερόψυκτος, με κυβισμό άνω των 
500 cc και να αποδίδει ελάχιστη ισχύ 12 kW. 
17.4.5. Ο κινητήρας να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. 
17.4.6. Η δεξαμενή καυσίμου να έχει χωρητικότητα άνω των 5 lt.  
17.4.7. Το σύστημα ανάφλεξης να είναι με αντιπαρασιτική προστασία που να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών. 
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17.4.8. 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. 
17.4.9. Ο κινητήρας να φέρει ρυθμιστή ελέγχου στροφών λειτουργίας (χειρόγκαζο) και 
ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 
17.4.10. Η αντλία να είναι φυγοκεντρική, με κέλυφος και στροφεία κατασκευασμένα από 
κράμα ελαφρού μετάλλου ανθεκτικού στη διάβρωση. 
17.4.11. Η στεγανοποίηση του άξονα να γίνεται με υλικό που δεν απαιτεί συχνή περιοδική 
συντήρηση ή αντικατάσταση. 
17.4.12. 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 6 bar. 
17.4.13. Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με μία ανεξάρτητη αντλία κενού 
(Primer). 
17.4.14. Το σύστημα προπλήρωσης να παρέχει τη δυνατότητα προπλήρωσης και άντλησης 
νερού από φρέατα βάθους 6,0 m σε σύντομο χρόνο. 
17.4.15. 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. 
17.4.16. Η αντλία να είναι συνδεδεμένη με την δεξαμενή του νερού με ελαστική σύνδεση και 
διακόπτη. 
17.4.17. 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. 
17.4.18. Να φέρει ένα στόμιο εκτόξευσης με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 με στεγανό πώμα 
βαμμένο κόκκινο. 
17.4.19. Να φέρει επίσης παροχή με σφαιρικό διακόπτη, μόνιμα συνδεδεμένο στον τυλικτήρα 
σωλήνων των 25 mm και μία παροχή με διακόπτη για την πλήρωση της υδατοδεξαμενής. 
17.4.20. Η αντλία να είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο εισαγωγής (με δυνατότητα μέτρησης 
και υποπιέσεων), μανόμετρο εξαγωγής και μετρητή ωρών λειτουργίας. 
17.4.21. Το εργοστάσιο κατασκευής του αντλητικού συγκροτήματος, δηλαδή το εργοστάσιο 
κατασκευής της ίδιας της αντλίας, μετά του συστήματος προπλήρωσης, το οποίο προέβη στη 
σύνδεσή της με τον βενζινοκινητήρα (κατασκευής προφανώς άλλου εργοστασίου) και το 
οποίο διαθέτει το ολοκληρωμένο συγκρότημα ως τυποποιημένο προϊόν, πρέπει οπωσδήποτε 
να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
17.5. Τυλικτήρας 
17.5.1. 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. 
17.5.2. 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. 

 
18. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Το όχημα να παραδοθεί με τον παρακάτω συνοδευτικό εξοπλισμό:  
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18.1. Δύο (2) αυλούς Χ.Π. με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25, σύμφωνα με το ΕΝ 671 χωρίς 
δικλείδα. 
18.2. Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/2X25. 
18.3. Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης από κράμα ελαφρού μετάλλου ή ορείχαλκο με βαλβίδα 
αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65. 
18.4. Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65/45. 
18.5. Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/25. 
18.6. Μία (1) συστολή με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65 στο ένα άκρο και ορειχάλκινο 
σύνδεσμο με θηλυκό σπείρωμα υδροστομίων 2½˝στο άλλο. Η γωνία του σπειρώματος να 
είναι 55º και ο αριθμός των σπειρωμάτων να είναι 5 ανά ίντσα. 
18.7. Ένα (1) ρυθμιζόμενο κλειδί υπέργειων υδροστομίων για υδροστόμια με στέλεχος 
κρουνού τετραγωνικής διατομής διαστάσεων μέχρι 30Χ30 mm, όσο και πενταγωνικής ή 
τριγωνικής διατομής με πλευρά μέχρι 30 mm χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήματος. 
18.8. Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου STORZ 65/45. Δύο (2) τεμ. από κάθε 
είδος κλειδιού. 
18.9. Δύο (2) τεμ. σωλήνα Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, 
εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή 
άλλοαντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 65 mm, μήκους 
15 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο. 
18.10. Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, 
εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο) χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 45 mm, μήκους 15 m 
έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45 σε κάθε άκρο. 
18.11. Πέντε (5) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, 
εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 25 mm, μήκους 25 m 
έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε άκρο. 
18.12. Πέντε (5) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 25 mm, δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων 
διαμέτρου 45 mm και δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 65 mm. 
18.13. Σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου 65 mm από ενισχυμένο ελαστικό, συνολικού μήκους 
8 m περίπου με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο. 
18.14. Δύο (2) φτυάρια με λαιμό τύπου κύκνου. 
18.15. Δύο (2) εργαλεία συνδυασμού σκαπάνης / τσεκουριού. 
18.16. Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για το όχημα. 

 
19. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
19.1. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg, η κατασκευή του 
οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 
19.2. Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο 
στάθμευσης, φαρμακείο, κλπ.). 
19.3. Ένα (1) στεγανό δοχείο καυσίμου για το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα 
χωρητικότητας 10 l περίπου. 

 
20. ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
Μια (1) κατάλληλη λεπίδα εκχιονισμού για το υπό προμήθεια όχημα εύχρηστη και µικρού 
βάρους. 
Να αποτελείται από το πλαίσιο στήριξης και την κυρίως λεπίδα η οποία πρέπει να 
προσαρμόζεται στο όχηµα σε µικρό χρόνο (περίπου 5 min). 
Η κυρίως λεπίδα να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, το δε σώμα της να είναι – κατά 
προτίμηση – από ελαφρύ πολυκαρμπονικό υλικό. 
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Οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση και 
ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υπό προμήθεια 
πυροσβεστικού οχήματος και θα έχει την δυνατότητα κίνησης προς τέσσερις (4) κατευθύνσεις.  
Ειδικότερα: 

 Το βάρος της κυρίως λεπίδας δεν θα υπεβαίνει τα 135kg. 

 Το πλάτος της να είναι τουλάχιστον 2250 mm. 

 Το πλάτος εκχιονισμού να είναι τουλάχιστον 1950 mm (σε γωνία 30ο). 

 Το ύψος της να είναι τουλάχιστον 550 mm. 
Ο χειρισµός της λεπίδας θα γίνεται ηλεκτροϋδραυλικά από τη θέση του οδηγού.  
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός για νυχτερινή εργασία. Ειδικότερα, με την σύνδεση 
της λεπίδας θα γίνεται μεταγωγή των εμπρόσθιων φώτων του οχήματος στα φώτα που θα 
φέρει η λεπίδα. 
Η λεπίδα στο κάτω µέρος, όπου εφάπτεται µε το έδαφος, πρέπει να φέρει κατάλληλη λωρίδα 
– ξύστρα, από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό, η οποία και θα προστατεύει το οδόστρωµα κατά την 
διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού και η οποία εύκολα θα µπορεί να αντικατασταθεί. 
Επίσης η λεπίδα πρέπει να συνοδεύεται από ISO 9001 του κατασκευαστή της.  
Με την λεπίδα πρέπει να παραδοθούν το υδραυλικό σύστηµα χειρισµού, τα φώτα πορείας και 
το ελαστικό κάλυµµα και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για την τοποθέτηση της λεπίδας 
επί του οχήματος. 
Στο όχημα θα τοποθετηθεί η κατάλληλη βάση ανάρτησης της λεπίδας και θα υπάρχει 
κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα το οποίο θα τοποθετείται όταν αφαιρείται η λεπίδα, ώστε να 
μην προεξέχουν τμήματα της μεταλλικής βάσης και θα προσαρμοστεί η απαιτούμενη 
ηλεκτρική εγκατάσταση. 
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21. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χρωματισμός του οχήματος και του αντλητικού συγκροτήματος να είναι χρώματος κόκκινου 
αρίστης ποιότητας σε φούρνο βαφής. Το όχημα να φέρει την απαραίτητη σήμανση του Δήμου 
Ωρωπού. 
Το όχημα να φέρει οπισθοαντανακλαστική σήμανση εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία 
E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 – Regulation No. 104 και τα συμπληρώματα αυτής 1 και 2.  
Το όχημα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες μεμβράνες μικροπρισματικής δομής 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήμανση οχημάτων, ελάχιστου 
ύψους 50mm στα ακόλουθα σημεία (γραμμική σήμανση – line marking).  
Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα λευκού χρώματος κατά μήκος των δύο πλαϊνών πλευρών του 
οχήματος (δεξιά και αριστερά). 
Το όχημα να φέρει επίσης δύο αυτοκόλλητα εμβλήματα του Δήμου Ωρωπού και ανάλογες 
επιγραφές. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σημείο τοποθέτησης και το περιεχόμενο της ετικέτας 
θα καθοριστούν σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Ωρωπού.  
Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασμού του οχήματος από κάθε κατασκευαστή, η απαραίτητη 
σήμανση του Δήμου Ωρωπού, καθώς και ο οριστικός σχεδιασμός των οπισθοαντανακλαστικών 
λωρίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τον Δήμο.  
 
ΣΤ. 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 τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν τις 
προσφορές:  
1. Τεχνικά στοιχεία οχήματος 
1.1. Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς – ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και 

λοιπά στοιχεία κινητήρα (τεχνικά φυλλάδια κλπ.). 
1.2. Τεχνικά στοιχεία κιβωτίου ταχυτήτων που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον 

αριθμό ταχυτήτων και τις σχέσεις μετάδοσης. 
1.3. 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, τεχνικά στοιχεία συστήματος 
ανάρτησης, διεύθυνσης, πέδησης ανάρτησης κλπ.) από τον κατασκευαστή του οχήματος. 

1.4. Διαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του οχήματος. 
1.5. Κύκλος στροφής οχήματος (από τοίχο σε τοίχο). 
1.6. Μέγιστη αναρριχητική ικανότητα του οχήματος υπό πλήρες φορτίο. 
 
2. Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα 
2.1. Τεχνικά φυλλάδια αντλητικού συγκροτήματος που να περιλαμβάνει τον κινητήρα με την 

αντλία. 
2.2. Διαγράμματα επιδόσεων του πυροσβεστικού συγκροτήματος με αντιστοιχία παροχής, 

πίεσης. 
2.3. Τεχνικά φυλλάδια συστήματος προπλήρωσης. 
2.4. Πυροσβεστικός εξοπλισμός 
2.5. Τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήμανσης. 
2.6. Τεχνικά φυλλάδια σωλήνων χαμηλής πίεσης. 

 
3. Εκχιονιστική λεπίδα.  
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Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών εκχιονιστικής λεπίδας, με οδηγίες τοποθέτησης, 
χειρισμού, συντήρησης, ασφαλής και σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή.   
Τα παραπάνω 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. 
4. Σχέδια 

 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. 

 Σχέδιο της υπερκατασκευής του προσφερομένου οχήματος τριών (3) τουλάχιστον 
διαφορετικών όψεων υπό κλίμακα. 

5.  Μελέτες – Πίνακες 
Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής θα πρέπει να προσκομιστεί:  

 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. 

 Συνοπτική μελέτη υπολογισμού του ύψους, του κέντρου βάρους και της οριακής 
γωνίας ανατροπής του προσφερομένου οχήματος. 

6. Βεβαιώσεις – Δικαιολογητικά 

 Αντίγραφο Έγκρισης Τύπου του προσφερομένου πλαισίου - οχήματος από τον 
αρμόδιο φορέα ή εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας 
μέλους της Ε.Ε., ή ελληνικού Δελτίου 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. 

 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. 

 Πίνακα συνεργείων επισκευής του αμαξώματος της υπερκατασκευής . 

 Βεβαίωση του κατασκευαστή του πυροσβεστικού συγκροτήματος ότι το 
προσφερόμενο πυροσβεστικό συγκρότημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
παρούσας και ότι η προσφερόμενη αντλία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΕΝ 
1028 – 1 και ΕΝ 1028 – 2 ή στις απαιτήσεις του ΕΝ 14466. 

  
Ζ. 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. 
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Δεν 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.  
2. Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος και της υπερκατασκευής για πέντε (5) 
έτη τουλάχιστον. 
3. Εγγύηση της δεξαμενής νερού για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 
4. Εγγύηση της εκχιονιστικής λεπίδας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 
5. Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους επί μέρους 
κατασκευαστές. 
  
Η. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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. 
2. Ο προμηθευτής θα πρέπει μετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για 
την υπερκατασκευή. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον 
ένα (1) συνεργείο επισκευής της υπερκατασκευής, στην Αττική. 
  
Θ. ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
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. 
2. Κάθε όχημα να συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration of 
Conformity). 
3. Κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή βεβαίωση του αναδόχου που θα απαιτηθεί να 
υποβληθεί από το Δήμο Ωρωπού προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ή άλλου Δημόσιου Φορέα, κατά τη διαδικασία ταξινόμησης του οχήματος 
και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας φορτηγού. 

 
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1. Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει τους αρμόδιους οδηγούς – χειριστές που θα 
ορίσει ο Δήμος, σε θέματα που αφορούν το χειρισμό του οχήματος και του εξοπλισμού για μία 
(1) εργάσιμη ημέρα στην έδρα του Δήμου ή σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, 
κατά προτίμηση στο νομό Αττικής. 
Τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής των τεχνικών και των οδηγών – χειριστών / 
πυροσβεστών από την Αθήνα, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Αττικής καθώς 
και παρουσίας διερμηνέα, βαρύνουν τον προμηθευτή. 
2. 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. 
3. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του 
οχήματος.  

 
ΙΑ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του οχήματος θα προβεί στις παρακάτω κατ’ ελάχιστον 
δοκιμές : 
1. Μακροσκοπικός έλεγχος του οχήματοςκαι έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του 
φωτισμού, των συστημάτων αερισμού, κλιματισμού και γενικά όλων των συστημάτων και του 
εξοπλισμού του οχήματος. 
2. Δοκιμή καλής λειτουργίας του οχήματος με πορεία σε ελάχιστη απόσταση 20 km, η οποία 
θα περιλαμβάνει δυναμικό έλεγχο πέδησης και ευστάθειας, συμπεριφορά των οχημάτων κατά 
την κίνηση κ.λπ. 
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3. Δοκιμή καλής λειτουργίας της πυροσβεστικής αντλίας και του συστήματος προπλήρωσής 
της. 
3. Δοκιμή καλής λειτουργίας της εκχιονιστικής λεπίδας, της διαδικασίας και του χρόνου 
προσαρμογής επί του οχήματος και του συστήματος χειρισμού. 
Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα (κυκλοφορία οχήματος – ασφάλιση) και δαπάνη 
του προμηθευτή. 
Το όχημα θα παραλαμβάνεται μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία του. 
 
ΙΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα με πλήρη εξοπλισμό στο 
Δήμο Ωρωπού, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  
Κατ΄εξαίρεση ο χρόνος παράδοσης της εκχιονιστικής λεπίδας, σε περίπτωση που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, μπορεί να 
παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. 
Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητας 
που θα παραδίδεται και οριστικά θα παραλαμβάνεται, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., φόρο 
εισοδήματος και νομίμων κρατήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παρ. 6α 
του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007. 
Η παράδοση των οχημάτων στο Δήμο Ωρωπού, να γίνει μετά από συνεννόηση της 
προμηθεύτριας εταιρείας με τον Δήμο Ωρωπού. 
 

Άρθρο 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100-120 15 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.)  100-120 10 

3 Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 
συστήματα-ασφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση 100-120 15 

5 Σύστημα φόρτωσης 100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά 
στοιχεία και λοιπά στοιχεία - παρελκόμενα 

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

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

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 
οχήματος 

100-120 15 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.)  

100-120 10 

3 Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-
ηλεκτρονικά συστήματα-ασφάλεια 

100-120 10 

4 Αυτόνομη πυροσβεστική υπερκατασκευή 100-120 10 

5 Αντλητικό συγκρότημα 100-120 15 

6 Αφαιρούμενη λεπίδα εκχιονισμού 100-120 15 

7 Οπτική – ηχητική σήμανση, εξοπλισμός 100-120 5 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

9 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη 

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης   100-120 5 

11 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.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1) 
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2) 
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.  
 
 

ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 ΑΡΘΡΟ 1.  Προμήθεια καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή 
ελαστικοφόρου, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή ισοδύναμου, με πλήρη εγκατάσταση λεπίδας 
εκχιονισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.   
ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V: 43262000-7/Μηχανήματα εκσκαφής 
 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ          ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ……………………………………………………………………………………………………… ΕΥΡΩ 
     
  
ΑΡΘΡΟ 2. Προμήθεια καινούργιου Υδροφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος ελαφρού τύπου 
(4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, 
εκχιονιστική λεπίδα και πλήρη συνοδευτικό και βοηθητικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.     
ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V: 34144210-3/Πυροσβεστικά Οχήματα 
 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ          ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ……………………………………………………………………………………………………… ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελίδα 30 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 
 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 
C.P.V: 

43262000-7 

Προμήθεια καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα – 
φορτωτή ελαστικοφόρου, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή ισοδύναμου, με 
πλήρη εγκατάσταση λεπίδας εκχιονισμού σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.   

3 74.023,66€     

ΤΜΗΜΑ 2 
C.P.V: 

34144210-3 

Προμήθεια καινούργιου Υδροφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος ελαφρού 
τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα, εκχιονιστική λεπίδα και πλήρη συνοδευτικό και βοηθητικό 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

1 52.300,00€     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ…………..………………………………………………………………………………….ΕΥΡΩ ………….………€ 

ΦΠΑ 24% …..……………€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ……………………….………………………………………………………………………ΕΥΡΩ …….…..………€ 

 
 

ΩΡΩΠΟΣ 31/07/2017 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΤΣΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ …/…2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΩΡΩΠΟΣ ………/ ……. / ………. 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 


