
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ» 
 

 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β1 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

∆ιασωστικών Οχηµάτων 
(4Χ4) τύπου Pick Up 

 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση 
αιτούµενης τιµής. 

Η αναφορά ή/και παραποµπή σε συγκεκριµένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή 
νεώτερων ή ισοδύναµων προτύπων. 

 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Τα οχήµατα να φέρουν την απαραίτητη σήµανση "CE". 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Τα προσφερόµενα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους να είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα, κατασκευής του ιδίου ή µεταγενέστερου έτους από το έτος 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
1.2. Τα υπό προµήθεια οχήµατα 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. Να είναι διπλοκάµπινα µε δυνατότητα µεταφοράς πέντε (5) ατόµων 
συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού, να φέρουν πλατφόρµα φορτώσεως (καρότσα) 
µε µεταλλική πόρτα για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης και της φόρτωσης και επιπλέον κουβούκλιο καρότσας 
(hard top) στο χρώµα του αµαξώµατος µε περιµετρικά κρύσταλλα, κατηγορίας N1  
και τύπου αµαξώµατος ΒΒ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 
1.4. Ο προσφερόµενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που 
προορίζεται, και να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την κίνηση 
των οχηµάτων. 
2. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
2.1. Τελική ταχύτητα άνω των 150 km/h. 
2.2. Επιτάχυνση από 0-100 km/h µικρότερη από 14 sec. 
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2.3. ∆υνατότητας αναρρίχησης σε κλίση του οχήµατος µε πλήρες φορτίο, να 
δηλώνεται. 

3. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
3.1. Ολικό µήκος ελάχιστο 5100 mm, µέγιστο 5500 mm. 
3.2. Ολικό πλάτος ελάχιστο 1700 mm, µέγιστο 1950 mm. 
3.3. Ολικό ύψος, να δηλώνεται. 

ο
 

3.4. Γωνία προσέγγισης (approach) µεγαλύτερη ή ίση από 25 . 
ο 

3.5. Γωνία αποχώρησης (departure) µεγαλύτερη ή ίση από 18 . 
ο 

3.6. Γωνία κλίσης (ράµπας) (ramp) µεγαλύτερη ή ίση από 20 . 
3.7. Εδαφική ανοχή (ground clearance) µεγαλύτερη ή ίση από 200 mm. 
3.8. Κύκλος στροφής οχήµατος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls) 

έως 14 m. 
ο 

3.9. Γωνία πλευρικής κλίσης (ανατροπής) (tilt) µεγαλύτερη ή ίση από 35 . 
3.10. Μήκος Χ πλάτος πλατφόρµας φόρτωσης µεγαλύτερα ή ίσα από 1500 Χ 1450 

mm. 
4. BΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
4.1. Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος µεγαλύτερη ή ίση από 

2500 kg και έως 
3500 kg. 
4.2. Ωφέλιµο φορτίο (Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος - 
απόβαρο οχήµατος) µεγαλύτερο από 700 kg, όπου ως απόβαρο ή καθαρό βάρος 
ορίζεται το βάρος του οχήµατος χωρίς φορτίο, οδηγό και πλήρωµα αλλά µε τα υγρά 
λειτουργίας του και γεµάτη δεξαµενή καυσίµου. 

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 100 kW. 
5.2. Ροπή µεγαλύτερη ή ίση από 300 Nm. 
5.3. Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
δηλ. σταδίου ΕURO-6 ή νεώτερου. 
6. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου 
τουλάχιστον 75l. 7. ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των 
κανονισµών της Ε.Ε. 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
8.1. Κιβώτιο ταχυτήτων, µηχανικό ή αυτόµατο, µε τουλάχιστον πέντε (5) 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. 
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). 
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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 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
9.1. Θέση τιµονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδήγησης. 
9.2. Μηχανισµός µε υδραυλική υποβοήθηση. 
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 
10.1. Το σύστηµα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 
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. Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους µπροστινούς τροχούς µε 

δίσκους και στους πίσω τροχούς µε ταµπούρα ή δίσκους. 
10.4. Η πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί τουλάχιστον στους πίσω 

τροχούς. 
10.5. Το σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των 

τροχών (ABS). 
10.6. Το σύστηµα να περιλαµβάνει ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας (ESP, ASC, 

ESC, VSC κλπ.). 
10.7. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστηµα πέδησης και τα 
συνδυαζόµενα συστήµατα ασφαλείας. 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Το σύστηµα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις φόρτισης και κίνησης του οχήµατος. 
Να περιλαµβάνει αντιστρεπτική δοκό τουλάχιστον εµπρός καθώς και υδραυλικά, 
τηλεσκοπικά αµορτισέρ. 
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 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 και η ηλικία τους κατά την παράδοση κάθε 
οχήµατος να µην υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης προσαυξηµένο κατά έξι (6) µήνες. 
12.3. Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους υπόλοιπους του 
οχήµατος, σε κατάλληλη θέση 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. 
12.4. Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο 
δείκτης φορτίου των προσφερόµενων ελαστικών. 
13. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ - ΒΑΡΟΥΛΚΟ 
13.1. Οι διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. 

για οχήµατα. 
13.2. Το όχηµα να φέρει στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλο κρίκο ή άλλη 
κατάλληλη διάταξη για την ρυµούλκησή του από άλλα οχήµατα. 
13.3. Στο οπίσθιο µέρος να τοποθετηθεί διάταξη ρυµούλκησης που να περιλαµβάνει 
κοτσαδόρο σφαιρικού τύπου (χούφτας) για ρυµούλκηση ρυµουλκούµενου οχήµατος 
και τις κατάλληλες αναµονές για τη σύνδεση του ρυµουλκούµενου. 
13.4. Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης – ρυµούλκησης να είναι επαρκούς αντοχής 
ώστε να επιτρέπουν τη ρυµούλκηση του οχήµατος σε δρόµο στην επιτρεπόµενη 
συνολική έµφορτη µάζα του. 
13.5. Στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος να υπάρχει ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης). 
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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". Να 
συνοδεύεται από µία (1) τροχαλία εργάτη (pulley block), επαρκούς αντοχής για το 
προσφερόµενο βαρούλκο και συµβατής µε τη διάµετρο του συρµατόσχοινου, για 
διπλή γραµµή έλξης ή για έµµεση έλξη υπό γωνία. Η τροχαλία να είναι κατάλληλα 
αποθηκευµένη. 

 
14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
14.1. Να φέρει συσσωρευτή 12 V χωρητικότητας άνω των 80 Ah. Να έχει 
αντιπαρασιτική διάταξη µε γειωµένο τον αρνητικό πόλο. 
14.2. Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισµών 

της Ε.Ε. 

14.3. Να φέρει φωτεινό σύστηµα οπισθοπορείας σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. 
14.4. Να φέρει δύο (2) προβολείς οµίχλης εγκατεστηµένους στην εµπρόσθια πλευρά 

του οχήµατος. 
14.5. Εγκατάσταση και σύνδεση ποµποδέκτη και κεραίας ποµποδέκτη. 
14.6. Περιγραφή ποµποδέκτη (Π/∆) 

14.6.1. Να είναι καινούργιος, επαγγελµατικού τύπου, αµεταχείριστος, πρόσφατης 
κατασκευής ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας. 

14.6.2. Να είναι µε ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων, κατάλληλος για την 
τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιο-cd (DIN size). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη 

14.6.3. Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: κατά προτίµηση από 136 – 174 MHz ή 
µεγαλύτερου εύρους και οπωσδήποτε από 146 – 174 MHz. 

14.6.4. Ισχύς εξόδου ποµπού 25W/50Ω για την αναλογική λειτουργία και 45W/50Ω 
για την ψηφιακή λειτουργία, τουλάχιστον, ρυθµιζόµενη και παραµένουσα 
σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας. 

14.6.5. Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων τουλάχιστον χίλια (1.000). 
14.6.6. Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε H/Y. 

14.6.7. ∆ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη 12,5 – 25 KHz για 
αναλογική λειτουργία και 12,5 KHz για την ψηφιακή λειτουργία. 

14.6.8. Σταθερότητα συχνότητας ±1,5ppm 
ή καλύτερη. 14.6.9. Τύπος διαµόρφωσης: 

Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11K0F3E σε διαυλοποίηση 12,5KHz και 
16K0F3E σε διαυλοποίηση 25KHz. 
Ψηφιακή λειτουργία: 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5KHz. 

14.6.10. Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30µV ή καλύτερη για 12dB 
SINAD και για ψηφιακή λειτουργία 5% BER σε 0,30µV ή καλύτερη. 

14.6.11. Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,30 
µV ή και µικρότερη. 

14.6.12. Παραµόρφωση ακουστικών συχνοτήτων ποµπού και δέκτη (AF distortion) 
3% ή και καλύτερη στο 1ΚΗz. 

14.6.13. Ενδοδιαµόρφωση 70db ή καλύτερη. 
14.6.14. Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT ή ETSI. 

14.6.15. Έξοδος τυπικής ακουστικής ισχύος τουλάχιστον: 3W σε εσωτερικό 
µεγάφωνο και 7,5W σε εξωτερικό µεγάφωνο (8 Ω). 
Εξωτερικές συνδέσεις: 
Ο Π/∆ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις 

εξής λειτουργίες: 14.6.16. Ανεξάρτητη έξοδο ήχου του 
ποµποδέκτη. 

14.6.17. Έξοδο για την ένδειξη λήψης 
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σήµατος. 14.6.18. Είσοδο ακουστικού 
σήµατος ποµποδέκτη. 14.6.19. 
Είσοδο PTT 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 
14.6.20. Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική της τάξης των 12VDC µε µεταβολή σε 

ελάχιστο εύρος από 11-15V. 
14.6.21. Να παρέχεται προστασία του Π/∆ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας 

του συσσωρευτή. 
14.6.22. Η κατανάλωση στα 12V να µην ξεπερνά στην αναµονή το 0,9Α, στην λήψη 

τα 2Α, και στην εκποµπή τα 15A. 
14.6.23. Ελάχιστα όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να 
λειτουργεί κανονικά 

ο Π/∆: 
- Θερµοκρασία από -20°C έως + 60°C. 
- Υγρασία και αντίδραση σε κραδασµούς και δονήσεις σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές 
MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 

- Βαθµός προστασίας από νερό και σκόνη τουλάχιστον IP 54 σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN 60529. 

14.6.24. Στην πρόσοψη του Π/∆ να υπάρχει βύσµα µικροφώνου, µεγάφωνο, ένδειξη 
του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά λειτουργίας του 
Π/∆. 

14.6.25. Έγχρωµη οθόνη LCD /TFT. 

14.6.26. Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης της πρόσοψης /κεφαλής για χειρισµό 
σε απόσταση 3 µέτρων τουλάχιστον. 
Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: 

14.6.27. Προγραµµατισµός υποτόνου CTCSS/DCS encode-decode ανά κανάλι. 
14.6.28. Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής T.O.T. 

14.6.29. Προγραµµατισµός για ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή αναλογικών 
διαύλων (SCAN). Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία 

14.6.30. Κρυπτοφώνηση σηµάτων: Οι προσφερόµενοι ποµποδέκτες να έχουν 
εγκατεστηµένη στην ψηφιακή λειτουργία κρυπτοφώνηση ασφάλειας µε 
κλειδί 40 bits τουλάχιστον και ένα τρισεκατοµµύριο συνδυασµούς 
τουλάχιστον. Η ανάγνωση του προγράµµατος του ποµποδέκτη να 
προστατεύεται από ειδικό κωδικό (password), έτσι ώστε οι συχνότητες, το 
πρόγραµµα και όλες οι παράµετροί του καθώς και το κλειδί της 
κρυπτοφώνησης να είναι ασφαλή, ακόµη και αν κλαπεί κάποιος 
ποµποδέκτης. 

14.6.31. Ψηφιοποίηση της φωνής σύµφωνα µε το πρότυπο AMBE+2 VOCODER. 

14.6.32. Να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο δέκτη παγκοσµίου συστήµατος εντοπισµού 
θέσης (GPS) και να είναι εφικτή η χρήση του για λειτουργία του 
ποµποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου (∆εν ζητείται ειδικό λογισµικό 
διαχείρισης στόλου). 

14.6.33. Να παρέχεται δυνατότητα ατοµικών (individual private call), οµαδικών 
(group call) κλήσεων καθώς και κλήσεων ευρυεκποµπής στην ψηφιακή 
λειτουργία. 

14.6.34. Να παρέχεται δυνατότητα αποµακρυσµένης ενεργοποίησης, 
απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης ποµποδέκτη (remote 
stun/unstun). 

14.6.35. Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call). 

14.6.36. Να παρέχεται δυνατότητα δηµιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών 
µηνυµάτων SMS. 14.6.37. Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης 
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δεδοµένων data TCP/IP µε ταχύτητα 
τουλάχιστον 4Kbps. 

14.6.38. Να παρέχεται δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου 
(remote monitor). 14.6.39. Να παρέχεται δυνατότητα έλεγχου 
ποµποδέκτη (radio check). 
14.6.40. Να παρέχεται δυνατότητα Call alert. 

14.6.41. Να διαθέτει ένδειξη PTT – ID, για αναγνώριση µε σαφή ένδειξη στην οθόνη 
του ποµποδέκτη. 
Παρελκόµενα 

Ποµποδέκτη 14.6.42. 
Μικρόφωνο χειρός µε 
P.Τ.Τ. 

14.6.43. Κεραία τύπου µαστιγίου λ/4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής 
αντοχής µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής. 

14.6.44. Κεραία λήψης σήµατος GPS αυτοκόλλητη τζαµιού µε τα παρελκόµενα 
(καλώδιο, βύσµα). 

 
14.6.45. Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για τη διασύνδεση και τον 

προγραµµατισµό από Η/Υ (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των 
ποµποδεκτών). 

14.6.46. Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual µε όλα τα κυκλωµατικά 
διαγράµµατα του ποµποδέκτη (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των 
ποµποδεκτών). 
Ειδικοί όροι 14.6.47. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων 

ποµποδεκτών να είναι σύµφωνα και 
εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Η συµβατότητα µε την 
ψηφιακή εναέρια διεπαφή να γίνεται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρωτόκολλα ΕΤSI: TS102.361-1/2/3. 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 (Alert sign) και τα λοιπά 
στοιχεία που αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία. 

14.6.48. Για τους προσφερόµενους ποµποδέκτες να κατατεθεί µε την τεχνική 
προσφορά αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης του κατασκευαστικού 
οίκου (Declaration of 
Conformity – DoC). 

14.6.49. 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 
ETSI ή αντίστοιχο. 

14.6.50. Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής τους 
θα καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

14.6.51. Οι ποµποδέκτες θα παραδίδονται προγραµµατισµένοι, έτοιµοι για λειτουργία 
και θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

14.7. Το όχηµα να διαθέτει εγκέφαλο δεδοµένων στόλου (Fleet Board Controller) για 
να υποστηρίζει και να διασυνδέεται µε το πρωτόκολλο FMS CAN. 
15. ΑΜΑΞΩΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ – ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
15.1. Το όχηµα να διαθέτει χαλύβδινο αµάξωµα επί πλαισίου ισχυρής χαλύβδινης 
κατασκευής. Το αµάξωµα να διαθέτει θάλαµο οδηγού/επιβατών, µε µόνωση 
ήχου/θερµότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή µεταφορά πέντε (5) 
ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού), και τέσσερεις (4) πλευρικές θύρες, µε 
ανοιγόµενα παράθυρα, οι οποίες να ασφαλίζουν µε µηχανισµό κλειδώµατος. Το 



7  

δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από 
προσθαφαιρούµενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εµπρόσθιες και τις 
οπίσθιες θέσεις. 
15.2. Η πλατφόρµα φορτώσεως (καρότσα) να διαθέτει θύρα στην οπίσθια πλευρά του 
οχήµατος µε µηχανισµό κλειδώµατος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της 
φόρτωσης και επιπλέον κουβούκλιο καρότσας (hard top), εγκατεστηµένο από τον 
κατασκευαστή του οχήµατος, στο χρώµα του αµαξώµατος µε περιµετρικά 
κρύσταλλα. Το πίσω κρύσταλλο, τουλάχιστον, να είναι ανοιγόµενο µε µηχανισµό 
κλειδώµατος ή ασφάλισης σε συνδυασµό µε τη θύρα της πλατφόρµας φόρτωσης. 
15.3. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάµου (ανεµοθώρακας, θύρες, κουβούκλιο) να 
ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 

15.4. Όλα τα καθίσµατα να είναι εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και 
αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 
15.5. Να διαθέτει συµπληρωµατικό σύστηµα συγκράτησης (SRS) αποτελούµενο από 
τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους προστασίας (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και 
τύπου κουρτίνας ή οροφής). 
15.6. Ο θάλαµος να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό 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, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και πλήρες 
ηχοσύστηµα (ράδιο – cd) τοποθετηµένο. 
15.7. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήµατος να είναι εργονοµικά 
διευθετηµένα και να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: 

15.7.1. Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας 
απόστασης (km). 15.7.2. Στροφόµετρο κινητήρα. 
15.7.3. Ένδειξη ποσότητας καυσίµου και ένδειξη υψηλής 
θερµοκρασίας κινητήρα. 15.7.4. Ένδειξη ελλιπούς πίεσης 
λιπαντικού κινητήρα. 
15.7.5. Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών. 
15.7.6. Χειριστήρια συστήµατος κλιµατισµού και θέρµανσης. 

15.7.7. Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας 
συστήµατος πέδησης. 15.7.8. Πρίζα παροχής 
ρεύµατος 12V (αναπτήρας). 
15.8. Σύστηµα τηλεµατικής, παρακολούθησης θέσης και 

λειτουργίας οχήµατος Θα αποτελείται από κεντρική µονάδα 
τηλεµατικής και συσκευή πλοήγησης. 
Το σύστηµα πρέπει να είναι πλήρως συµβατό µε το υφιστάµενο σύστηµα 
τηλεµατικής παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήµατος και την 
κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών/πόρων. Ειδικότερα: 

- Ο τηλεµατικός εξοπλισµός να είναι συµβατός µε τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας Aplicom D/F Protocol και Garmin FMI interface. 

- Ο τηλεµατικός εξοπλισµός να είναι συµβατός µε το σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Περιστατικών, Πόρων και Τηλεµατικών ∆εδοµένων. 

- Το όχηµα να διαθέτει εγκέφαλο δεδοµένων στόλου (Fleet Board 
Controller) για να υποστηρίζει και να διασυνδέεται µε το πρωτόκολλο 
FMS CAN. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι προµηθευτές, δύναται να λάβουν πληροφορίες 
για το υφιστάµενο σύστηµα και να πραγµατοποιήσουν αυτοψία σε 
εγκατάσταση σε όχηµα, ερχόµενοι σε απευθείας συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση 
Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Α.Π.Σ. (τηλ. 2131603830). 

15.8.1. Κεντρική µονάδα τηλεµατικής Να αναφερθεί το 
προσφερόµενο µοντέλο και ο κατασκευαστής. 
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Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 7 έως 32 VDC ή µεγαλύτερη. 
Ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem και ενσωµατωµένος δέκτης GPS υψηλής 
απόδοσης ≥48 κανάλια, ακρίβεια GPS <= 8 m. 
Θέση για κάρτα GSM SIM (δεν ζητείται κάρτα SIM). 
Να συνοδεύεται από εξωτερική κεραία GSM / GPS. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων TCP και UDP για την αποστολή δεδοµένων σε 
εξυπηρετητή επικοινωνιών. 
Αυτόµατος µηχανισµός επανασύνδεσης µέσω δικτύου GPRS σε περίπτωση 
απώλειας ή διακοπής λειτουργίας του εξυπηρετητή. 
∆υνατότητα αποθήκευσης µηνυµάτων στην εσωτερική µνήµη αν δεν υπάρχει 

υπηρεσία GPRS και αποστολή αυτών των µηνυµάτων, όταν η υπηρεσία 
GPRS ανακτάται. ∆υνατότητα αναβάθµισης του λογισµικού αποµακρυσµένα 
(over the air firmware update). Αριθµός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων 
>= 4. 
Αριθµός εξόδων >= 2. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου 1-wire για την αναγνώριση οδηγών µέσω 
κλειδιών i-Buttons. Αριθµός κλειδιών i-Buttons 16.000. 
Αριθµός σειριακών θυρών RS-232 >=2 
Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN. Αισθητήρας επιτάχυνσης. 
Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση 
κίνησης. Αισθητήρας εκκίνησης on / 
off και διαχείρισης ενέργειας. 

Αποστολή µηνυµάτων στον εξυπηρετητή επικοινωνιών µε βάση τους 
ακόλουθους κανόνες κατ’ ελάχιστο: χρονικό διάστηµα, απόσταση, 
ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD οδηγού, αποτυχία επικοινωνίας, 
εισερχόµενο SMS ή TCP µήνυµα, συµβάντα CAN. 
∆υνατότητα παραµετροποίησης των κανόνων αποστολής µηνυµάτων. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας   SSL, https   ή άλλα ισοδύναµα 
πρωτόκολλα ασφάλειας. 
Να περιλαµβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) για επιβεβαίωση ορθής 
λειτουργίας. 
Να είναι διασυνδεδεµένη µε τη συσκευή πλοήγησης, ώστε να δρα ως γέφυρα 
επικοινωνίας µεταξύ της συσκευής πλοήγησης και της κεντρικής εφαρµογής. 

Στεγανοποίηση>=I
P31 
15.8.2. 
Συσκευή 
πλοήγησης 

Να αναφερθεί το προσφερόµενο µοντέλο και ο 
κατασκευαστής. Οθόνη αφής LCD-TFT >= 7 
ιντσών. 
Φωνητική πλοήγηση στα Ελληνικά. 
Να περιλαµβάνει προεγκατεστηµένο πλήρη Ελληνικό χάρτη οδικού δικτύου 
για πλοήγηση µε δεδοµένα όµοια µε την κεντρική εφαρµογή. 
Να περιλαµβάνει δέκτη GPS. 
∆υνατότητα αποθήκευσης αγαπηµένων 
τοποθεσιών >=100. ∆υνατότητα 
αποθήκευσης πορείας >= 50. 
Να υποδεικνύει τη σωστή 
λωρίδα κυκλοφορίας. Να 
ανακοινώνει το όνοµα της 
οδού/λεωφόρου. 

Κατά τη διαδικασία πλοήγησης η εύρεση οδού να έχει δυνατότητα αυτόµατης 



9  

συµπλήρωσης. 
∆υνατότητα αυτόµατης δηµιουργία πορείας µε πολλούς ενδιάµεσους 
προορισµούς. Αποφυγές πορείας. 
Επιλογή ρύθµισης πορείας (συντοµότερος χρόνος, απόσταση, εκτός δρόµου). 
∆υνατότητα εντοπισµού πλησιέστερης διασταύρωσης, διεύθυνσης, 
νοσοκοµείου, βενζινάδικου κ.ο.κ. 
∆υνατότητα προσαρµογής των σηµείων ενδιαφέροντος. 
Να περιλαµβάνει ενηµερώσεις χαρτών 
τουλάχιστον για 3 χρόνια. Να δέχεται κάρτα 
δεδοµένων (π.χ. SD card). 
Να είναι διασυνδεδεµένη µέσω καλωδίου ή ασύρµατα µε την κεντρική 
µονάδα τηλεµατικής (συσκευή παρακολούθησης θέσης - black box GPS – 
GPRS). 
∆υνατότητα λήψης και αποστολής µηνυµάτων κειµένου µε ελληνικούς 
χαρακτήρες από/προς την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης 
περιστατικών/πόρων. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η λήψη των µηνυµάτων 
(acknowledgements). 
Για κάθε λήψη µηνύµατος θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. 
∆υνατότητα σύνθεσης µηνύµατος µέσω εικονικού πληκτρολογίου που θα 
εµφανίζεται στην οθόνη αφής. 
∆υνατότητα λήψης τοποθεσίας περιστατικού από την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών και αυτόµατη πλοήγηση κατόπιν επιλογής από το 
πλήρωµα του οχήµατος. ∆υνατότητα λήψης πολλαπλών τοποθεσιών και 
εµφάνισης τους σε λίστα από την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης 
περιστατικών. 
∆υνατότητα αποστολής µηνυµάτων κατάστασης προς την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον 10 
διαφορετικά µηνύµατα 
κατάστασης (π.χ. διαθέσιµο στο σταθµό, διαθέσιµο µέσω ασυρµάτου, µη- 
διαθέσιµο, καθ’ οδόν, άφιξη στο περιστατικό, αναχώρηση κ.ο.κ.). 
∆υνατότητα διαχείρισης των µηνυµάτων κατάστασης από την εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών (δηµιουργίας νέας λίστας επιλογής) ώστε να µην 
απαιτείται τροποποίηση του λογισµικού της συσκευής. 
Αποστολή του εκτιµώµενου χρόνου άφιξης στο περιστατικό καθώς και της 
απόστασης που αποµένει ως απάντηση αιτήµατος από την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης. 
∆υνατότητα διαγραφής των µηνυµάτων και τοποθεσιών περιστατικών από την 
κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. 
∆υνατότητα δηµιουργία και αποστολής από την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών προδιαγεγραµµένων µηνυµάτων και αποθήκευσής 
τους στη συσκευή >= 100. ∆υνατότητα λήψης και αποθήκευσης σηµείων 
ενδιαφέροντος από την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. 
Η συσκευή θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και να πληροί 
πιστοποίηση MIL810G για αντοχή σε κραδασµούς. 
Οι συνθήκες θερµοκρασίας λειτουργίας της συσκευής να είναι εντός των 
ορίων κατ’ ελάχιστον: -20°C + 50°C. 

16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
16.1. Το όχηµα να είναι εργοστασιακά βαµµένο σε κόκκινη απόχρωση. Το όχηµα 
να φέρει την απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
16.2. 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 
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µικροπρισµατικής δοµής υπερυψηλής αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για 
τη σήµανση οχηµάτων, ελάχιστου ύψους 50mm στα ακόλουθα σηµεία (γραµµική 
σήµανση – line marking): 

1. Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα λευκού χρώµατος κατά µήκος των δύο πλαϊνών 
πλευρών του οχήµατος (δεξιά και αριστερά). 

16.3. Το όχηµα να φέρει επίσης δύο αυτοκόλλητα εµβλήµατα του Πυροσβεστικού 
Σώµατος διαστάσεων 30Χ35 cm περίπου και ανάλογες επιγραφές. 
16.4. Κάθε όχηµα να φέρει επίσης µία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σηµαίες της 
Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείµενο που θα πληροφορεί σχετικά µε τη 
συγχρηµατοδότηση της προµήθειας από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
ακριβείς διαστάσεις, το σηµείο τοποθέτησης και το περιεχόµενο της ετικέτας θα 

καθοριστούν σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής 
Υποστήριξης και Υποδοµών του Α.Π.Σ. 
Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασµού του οχήµατος από κάθε κατασκευαστή, η 
απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία θα περιλαµβάνει και 
τουλάχιστον µία επιγραφή στην αγγλική γλώσσα, καθώς και ο οριστικός σχεδιασµός 
των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση µε το Π.Σ. 

17. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ηχητική σήµανση 
17.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται 
από ενισχυτή - µικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL- 
YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (air horn) και να διαθέτει σύστηµα 
δηµόσιας αναγγελίας (public address). 
17.2. Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η 
οποία να πιστοποιείται από διαπιστευµένο εργαστήριο. Η συχνότητα εκποµπής να 
κυµαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου. 
Οπτική σήµανση 
17.3. Η οπτική σήµανση των οχηµάτων θα αποτελείται από µπάρα φωτισµού. 
17.4. Η µπάρα φωτισµού να είναι αεροδυναµικής µορφής, χαµηλής αντίστασης 

στον αέρα. 
17.5. Εντός της µπάρας θα είναι εγκατεστηµένα τουλάχιστον έξι (6) 
στροβοσκοπικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες 
αναλαµπές ερυθρού χρώµατος. 
17.6. Η διάταξη των έξι στροβοσκοπικών φωτιστικών σωµάτων είναι η ακόλουθη: 

∆ύο (2) στην 
εµπρόσθια όψη της µπάρας και ανά δύο (2) σε κάθε πλευρά υπό γωνία ως προς το 

ο 
διαµήκη άξονα της µπάρας 45 

ο 
κάλυψης 270 . 

ο 
και 135 αντίστοιχα, ώστε να παρέχεται οπτικό πεδίο 
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17.7. Επιπλέον των στροβοσκοπικών σωµάτων, να τοποθετηθούν εντός της µπάρας 
και στην εµπρόσθια όψη της, δύο (2) προβολείς µε λυχνία αλογόνου ισχύος 
τουλάχιστον 35W έκαστη, εναλλάξ λειτουργίας, παράγοντας τουλάχιστον 90 
αναλαµπές ανά λεπτό (flasher). Αποκλείεται η επικόλληση των προβολέων αλογόνου 
επί του καλύµµατος της µπάρας (για λόγους αντοχής του καλύµµατος). Οι προβολείς 
πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία τοποθετηµένα σε ειδική θέση εντός της 
µπάρας όπως τα στροβοσκοπικά σώµατα καθώς και να φέρουν κάτοπτρο. 
Εναλλακτικά, αντί για προβολείς αλογόνου δύναται να τοποθετηθούν στροβοσκοπικά 
φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες αναλαµπές λευκού 
χρώµατος, µε λειτουργία ανεξάρτητη από τα ερυθρού χρώµατος στροβοσκοπικά 
φωτιστικά. 
17.8. Η µπάρα φωτισµού θα φέρει µονοκόµµατο ή τµηµατικό κάλυµµα των 
φωτιστικών σωµάτων από διάφανο πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate 
που να µην θαµπώνει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προµηθευτής  
να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. Το κάλυµµα 
θα πρέπει να καλύπτει όλη την περιφερειακή επιφάνεια της µπάρας. 
17.9. Το µήκος της µπάρας να είναι τουλάχιστον 900 mm και να µην υπερβαίνει το 
πλάτος του αµαξώµατος στο σηµείο τοποθέτησης. Το ύψος (χωρίς τα στηρίγµατα) να 
είναι µικρότερο ή ίσο από 90 mm. 
Πιστοποίηση – Λοιποί όροι 
17.10. 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. 
18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

18.1. Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 3 kg, 
ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C, η κατασκευή του οποίου να 
ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3, τοποθετηµένο στο θάλαµο οδήγησης, ο 
οποίος να συνοδεύεται κατά την παράδοση από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ανταπόκρισης προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 
18.2. Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχηµα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής 
τροχού, τρίγωνο στάθµευσης, φαρµακείο, κλπ.). 
18.3. Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων. 

19. ∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχηµα θα µεταφέρει τον παρακάτω 
διασωστικό εξοπλισµό αντιµετώπισης ατυχηµάτων οδικών 
µεταφορών. Ο εξοπλισµός δεν θα είναι µόνιµα τοποθετηµένος στο όχηµα, αλλά 
θα µεταφέρεται κατά περίπτωση: 
19.1. ∆ύο (2) στολές χηµικής προστασίας, κατασκευασµένες σύµφωνα µε το EN 943- 
2, τύπου 1a-ΕΤ, οι οποίες θα πρέπει να: 
19.1.1. Είναι αεροστεγείς ικανές να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές (Reusable suit). 

19.1.2. Έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να παρέχουν ευχέρεια κίνησης σ’ αυτούς  
που θα τις φορούν. 
19.1.3. Επιδέχονται αναπνευστική συσκευή ανοικτού κυκλώµατος εσωτερικά. 

19.1.4. Φέρουν µανίκια τύπου «νυχτερίδας», ώστε να επιτρέπουν την κίνηση του 
χεριού εσωτερικά της στολής. 
19.1.5. Είναι ολόσωµες και να περιλαµβάνουν: 

19.1.5.1. ενσωµατωµένη κουκούλα, µε αντικαταστάσιµη οµατοθυρίδα πανοραµικού 
τύπου που φέρει εσωτερικά αντιθαµβωτική επεξεργασία ή µεµβράνη και εξωτερικά 
αντιχαρακτική επεξεργασία ή µεµβράνη, 
19.1.5.2. ενσωµατωµένες κάλτσες (αν η είσοδος του ποδιού µε την κάλτσα εντός της 
µπότας δεν είναι εύκολη, να παραδοθούν και ειδικά εξωτερικά καλύµµατα των 
καλτσών), 19.1.5.3. ενσωµατωµένα γάντια πέντε (5) δακτύλων που προσφέρουν 
κατάλληλη χηµική 
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προστασία στον χρήστη. Να συνοδεύονται από βαµβακερά ή άλλα κατάλληλα 
εσωτερικά γάντια και από εξωτερικά ελαστικά γάντια µηχανικής αντοχής ή να είναι 
ενισχυµένα στις παλάµες και στα σηµεία κάµψης των δακτύλων. Να είναι 
προσαρµοσµένα στις στολές µε τρόπο που να παρέχεται η δυνατότητα για εύκολη 
αντικατάστασή τους. χωρίς την χρήση εργαλείων. 

19.1.5.4. Ελαστικές µπότες ασφαλείας µε προστασία δακτύλων και προστασία από 
διάτρηση. Οι µπότες να προσαρµόζονται και να στεγανοποιούνται µε την στολή 
παρέχοντας κατάλληλη χηµική προστασία στον χρήστη. Θα φοριούνται πάνω από τις 
ενσωµατωµένες κάλτσες της στολής. 

19.1.6. Έχουν ελάχιστη απόδοση κλάσης 6 (>480 min) ως προς όλες τις χηµικές 
ουσίες, όπως αυτές αναγράφονται στο EN-943-2, εκτός από την χηµική ουσία 
∆ιχλωροµεθάνιο µε ελάχιστη απόδοση κλάσης 5 (>420 min). 

19.1.7. Κλείνουν µε υψηλής αντοχής και ανθεκτικό σε χηµικές ουσίες φερµουάρ, το 
οποίο θα επικαλύπτεται µε κατάλληλο τρόπο και θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη 
στεγανότητα. Το φερµουάρ να κλείνει προς τα πάνω. 

19.1.8. ∆ιαθέτουν σύστηµα εσωτερικού αερισµού µε διακλαδωτήρα και σωληνώσεις 
που θα καταλήγουν στα άκρα του σώµατος. Η διάταξη αυτού του συστήµατος να 
διαθέτει δύο αναµονές (θηλυκό και αρσενικό) για σύνδεση µε τους ταχυσυνδέσµους 
της αναπνευστικής συσκευής. Οι αναµονές αυτές να είναι ταχυσύνδεσµοι τύπου 
CEJN 6 mm ειδικοί για αναπνευστικές συσκευές. Το σύστηµα εσωτερικού αερισµού 
να παρέχει την δυνατότητα επιλογής δύο τουλάχιστον παροχών αέρα, ενδεικτικά 3 
και 30 lit/sec. 

19.1.9. Είναι εφοδιασµένες µε όλα τα απαραίτητα για να συνδεθούν µε εξωτερική 

παροχή αέρα (airline) τόσο για σκοπούς αναπνοής όσο και για σκοπούς εξαερισµού. 
Οι σύνδεσµοι της στολής να είναι αυτόµατοι, τύπου CEJN, ειδικοί για αναπνευστική 
συσκευή. Κάθε στολή πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε Αυτόµατη Βαλβίδα Ροής 
(Automatic Switch Valve). Όταν παρουσιαστεί απότοµη ελάττωση της πίεσης ή 
υπάρξει διακοπή στην εξωτερική παροχή αέρα, τότε αυτή η βαλβίδα αυτόµατα να 
διακόπτει την εξωτερική ροή και να στέλνει αέρα στην στολή και στον χειριστή από 
την αναπνευστική συσκευή (SCBA). 

19.1.10. Για προστασία της στολής όταν αυξάνει η εσωτερική πίεση να υπάρχουν 
βαλβίδες αυτόµατης εκτόνωσης που θα είναι καλυµµένες από το ίδιο υλικό 
κατασκευής της στολής. 
19.1.11. Επιδέχονται επισκευής. 
19.1.12. Έχουν αναµενόµενο χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 έτη. 

19.1.13. Η ηµεροµηνία κατασκευής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι (6) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 

19.1.14. Να έχουν µέγεθος :Το 50% της ποσότητας των υπό προµήθεια στολών να 
εφαρµόζουν σωστά σε χρήστες ύψους τουλάχιστον 180 cm (LARGE) µε µέγεθος 
γαντιών Νο 10 και µέγεθος µπότας 46, και το 50% να εφαρµόζουν σωστά σε χρήστες 
ύψους τουλάχιστον 188 cm (EXTRA LARGE) µε µέγεθος γαντιών Νο 11 και  
µέγεθος µπότας 47. 

19.1.15. Είναι τοποθετηµένες έκαστη εντός δύσκαµπτου δοχείου από PVC ή άλλο 
κατάλληλο υλικό (εξαιρουµένων των χαρτοκιβωτίων) ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή αποθήκευση και µεταφορά τους. Εξωτερικά αυτού να αναγράφονται στην 
Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω: 

19.1.15.1. Ο τύπος της στολής (π.χ. ΣΤΟΛΗ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ). 19.1.15.2. Το εργοστάσιο κατασκευής. 
19.1.15.3. Το µέγεθος (LARGE ή EXTRA LARGE). 
19.1.16. Συνοδεύονται (κάθε στολή) από: 

19.1.16.1. Εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης και επισκευής οπωσδήποτε στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. 
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19.1.16.2. ∆ύο (2) τεµάχια λιπαντικό για το φερµουάρ, ένα (1) τεµάχιο 
αντιθαµβωτικό υγρό ή σπρέι συνοδευόµενο από ένα (1) πανί εφαρµογής του 
αντιθαµβωτικού υγρού ή εναλλακτικά δύο (2) αντιθαµβωτικές µεµβράνες. 

19.1.16.3. Ένα σετ από τουλάχιστον πέντε (5) αντιχαρακτικές 
µεµβράνες. 19.1.16.4. Ειδική κρεµάστρα στολής. 
Να κατατεθούν µε τις προσφορές: 
19.1.17. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόµενης στολής στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 
19.1.18. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου Ε.Κ. σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/686/ΕΕC, 

το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, για το 
προσφερόµενο είδος, από το οποίο να προκύπτει η συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ 943-2, µε µετάφραση στα Ελληνικά. 

19.1.19. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 
19.1.20. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής των στολών, για τρία (3) 
έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής, υποχρεούµενοι να αναλαµβάνουν 
την αντικατάσταση της στολής σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων βλαβών ή 
ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα του υλικού ή κακή κατασκευή και 
δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση. 
19.1.21. Έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας για την ελάχιστη διάρκεια ζωής 
(12 έτη). 19.1.22.  ∆ήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δώδεκα (12) έτη 
τουλάχιστον. 

19.2. Τέσσερις (4) στολές προστασίας από επικίνδυνα υγρά, οι οποίες 
θα πρέπει να: 19.2.1. Είναι πιστοποιηµένες 
19.2.1.1. σύµφωνα µε το ΕΝ 14605 ως στολές τύπου 3 (liquid-tight connections) 
και τύπου 4 
(spray tight connections). 

19.2.1.2. σύµφωνα µε το EN ISO 13982-1 ως στολές τύπου 5 (clothing providing 
protection to the full body against airborne solid particulates) 
19.2.1.3. σύµφωνα µε το EN ISO 13034 ως στολές τύπου 6 (limited protective 
performance against liquid chemicals). 
19.2.2. Είναι µίας χρήσης. 
19.2.3. ∆έχονται εξωτερικά αναπνευστική συσκευή. 
19.2.4. Παρέχουν ευχέρεια κίνησης σ’ αυτούς που θα τις φορούν. 
19.2.5. Είναι ολόσωµες και να περιλαµβάνουν: 

19.2.5.1. ενσωµατωµένη κουκούλα, που να εξασφαλίζει τη στεγανότητα στο 
πρόσωπο κατά την προσαρµογή προσωπίδας αναπνευστικής συσκευής ή προσωπίδας 
µε φίλτρο, 
19.2.5.2. ενσωµατωµένες κάλτσες, 19.2.5.3. ενσωµατωµένα γάντια πέντε (5) 
δακτύλων. 
19.2.6. Κλείνουν µε υψηλής αντοχής και ανθεκτικό σε χηµικές ουσίες φερµουάρ, το 
οποίο θα επικαλύπτεται µε κατάλληλο τρόπο και θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη 
στεγανότητα. 
19.2.7. Έχουν αναµενόµενο χρόνο ζωής τουλάχιστον 5 έτη. 

19.2.8. Η ηµεροµηνία κατασκευής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών 
από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 

19.2.9. Να έχουν µέγεθος: Το 50% της ποσότητας των υπό προµήθεια στολών να 
εφαρµόζουν σωστά σε χρήστες ύψους τουλάχιστον 180 cm (LARGE) µε µέγεθος 
γαντιών Νο 10 και το 50% να εφαρµόζουν σωστά σε χρήστες ύψους τουλάχιστον 188 
cm (EXTRA LARGE) µε µέγεθος γαντιών Νο 11. 

19.2.10. Είναι τοποθετηµένες εντός κατάλληλης ανθεκτικής συσκευασίας 
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(εξαιρουµένων των χαρτοκιβωτίων) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση και 
µεταφορά τους. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται στην Ελληνική 
γλώσσα τα παρακάτω: 
19.2.10.1. Ο τύπος της στολής. 
19.2.10.2. Το εργοστάσιο κατασκευής. 
19.2.10.3. Το µέγεθος (LARGE ή EXTRA LARGE). 
19.2.11. Συνοδεύονται (κάθε στολή) από: 

19.2.11.1. Εγχειρίδια χρήσης, οπωσδήποτε στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 19.2.11.2. Ένα επιπλέον ζεύγος γαντιών 
προστασίας (overgloves). 
Να κατατεθούν µε τις προσφορές: 
19.2.12. Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόµενης στολής στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 
19.2.13. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου Ε.Κ. σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/686/ΕΕC, 

το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, για το 
προσφερόµενο είδος, από το οποίο να προκύπτει η συµφωνία µε τα ζητούµενα 
Πρότυπα, µε µετάφραση στα Ελληνικά. 

19.2.14. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 19.2.15. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής των στολών, για 
τρία (3) έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής, υποχρεούµενοι να 

αναλαµβάνουν την αντικατάσταση της στολής σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων 
βλαβών ή ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα του υλικού ή κακή 
κατασκευή και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση. 

 
19.2.16. Έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας για την ελάχιστη διάρκεια ζωής 
(5 έτη). 19.2.17. ∆ήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον. 
19.3. Ένα (1) φορητό ανιχνευτή εκρηκτικών και άλλων αερίων: 
19.3.1. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) αερίων 
συγχρόνως ήτοι: 
19.3.1.1. 

Οξυγόνο 
(O2) 
19.3.1.2. 

Εκρηκτικά 
19.3.1.3. Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CΟ) 19.3.1.4. 
Υδρόθειο (Η2S) 
19.3.2. Να έχει δείκτη προστασίας από σκόνες και υγρά ΙΡ 67 ή ανώτερο. 
19.3.3. Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, πιστοποιηµένο κατά ATEX,  κατάλληλο  
για ζώνη 0 
(equipment group:II , equipment category:1 hazard : G). 
19.3.4. Να φέρει σήµανση CE. 

19.3.5. Να τροφοδοτείται από µία ενσωµατωµένη µπαταρία επαναφορτιζόµενη (Li- 
ion ή NiMh) και επιπλέον να έχει δυνατότητα τροφοδοσίας από αλκαλικές µπαταρίες 
του εµπορίου (να περιλαµβάνεται και η τυχόν απαιτούµενη θήκη). 

19.3.6. Να συνοδεύεται από ένα (1) φορτιστή µπαταρίας για 220V και ένα (1) 
φορτιστή αυτοκινήτου. 

19.3.7. Να διαθέτει ψηφιακή φωτιζόµενη οθόνη για τη συνεχή και ταυτόχρονη 
µέτρηση - ένδειξη όλων των µετρούµενων συγκεντρώσεων, διαθέτοντας και ενδείξεις 
για υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας της µπαταρίας και ελαττωµατικής λειτουργίας. Να 
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υπάρχουν ενδείξεις για την επόµενη απαιτούµενη βαθµονόµηση του κάθε αισθητήρα 
καθώς και για την περίπτωση που κάποιος από αυτούς χρειάζεται αντικατάσταση. 

19.3.8. Να φέρει οπτικό και ακουστικό συναγερµό που θα ενεργοποιείται όταν 
οποιοδήποτε από τα µετρούµενα αέρια φθάσει τα πρώτα τοποθετηµένα όρια 
συναγερµού. Η ένταση ακουστικού συναγερµού να είναι µεγαλύτερη των 90 DB σε 
απόσταση 30 cm από τη συσκευή. 

19.3.9. Να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά και ακριβή 
µετάφρασή τους στα Ελληνικά. 
19.3.10. Όταν παραδοθεί να είναι έτοιµο προς λειτουργία. 

19.3.11. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προµηθευτή, περί της καλής 
λειτουργίας και απόδοσης των οργάνων ανίχνευσης αερίων για πέντε (5) χρόνια 
(περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µερών της συσκευής), έχοντας την 
υποχρέωση στο διάστηµα αυτό: 
19.3.11.1. να επισκευάζει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον ανιχνευτή, η οποία 
δεν οφείλεται σε κακή χρήση, 

19.3.11.2. να αντικαθιστά οποιουσδήποτε αισθητήρες χρειαστούν 
αντικατάσταση, 19.3.11.3. να εκτελεί την ετήσια απαιτούµενη 
βαθµονόµηση των αισθητήρων. 

Για την κάλυψη των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο 
service στην Ελλάδα. Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις και εγγυήσεις. 

19.3.12. Με τις προσφορές να κατατεθούν τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου καθώς και το πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας. 
19.4. ∆ιασωστική σειρά: 
Μία (1) διασωστική σειρά, της οποίας τα υδραυλικά εξαρτήµατα να είναι 
κατασκευασµένα ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του 
EN13204:2004 ή νεώτερου αντίστοιχου προτύπου και να αποτελείται από: 

19.4.1. Σύνθετο ηλεκτρικό υδραυλικό διασωστικό εργαλείο, διαστολέα – κόφτη Το 
εργαλείο να είναι κατασκευασµένο από ειδικό µέταλλο αντοχής, να 
λειτουργεί µε 
υδραυλική πίεση, η οποία να αναπτύσσεται µέσω επαναφορτιζόµενου 
συσσωρευτή και να φέρει δύο σιαγώνες για χρήσεις διαστολής, έλξης και 
κοπής. 
Να φέρει χειρολαβή για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. 
Στα άκρα των σιαγώνων να υπάρχουν ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση 
αλυσίδων έλξης. Το εργαλείο να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
παρελκόµενα (άγκιστρα, αλυσίδες κλπ.) για τη λειτουργία της έλξης, 
τοποθετηµένα σε ειδική θήκη προστασίας. 
Η απόδοση του εργαλείου να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τουλάχιστον τις 
απαιτήσεις του EN13204:2004 της κατηγορίας CΚ σε διαστολή και Η σε 
δυνατότητα κοπής. 
Το βάρος του εργαλείου, έτοιµου προς χρήση, να είναι µέχρι 21 kg. 
Το εργαλείο να συνοδεύεται από επαναφορτιζόµενο συσσωρευτή ελάχιστης 
χωρητικότητας 5 Ah, φορτιστή 220-240 VAC, καθώς και φορτιστή 
αυτοκινήτου. 
Να φέρει κατάλληλη θήκη ή διάταξη µεταφοράς µε ιµάντες 
ανάρτησης πλάτης (backpack). Να συνοδεύεται από αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά. 

19.4.2. Ηλεκτρικό υδραυλικό εξάρτηµα τηλεσκοπικού κυλίνδρου Να είναι 
κατασκευασµένο από ειδικό µέταλλο αντοχής και να είναι ταχείας 
λειτουργίας µε 
υδραυλική πίεση, η οποία να αναπτύσσεται µέσω επαναφορτιζόµενου 
συσσωρευτή. 
Να έχει ένα έµβολο διπλής ενέργειας, δια του οποίου θα ανοίγει ή θα κλείνει 
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το εξάρτηµα µε χειροκίνητο διακόπτη. Η δύναµη διαστολής να είναι 
τουλάχιστον 110 kN. Η ελάχιστη διαδροµή διαστολής/έλξης να είναι 350 mm. 
Να έχει δυνατότητα µέγιστης ανάπτυξης σε συνολικό µήκος τουλάχιστον 900 
mm χωρίς εξάρτηµα επέκτασης. Το βάρος του κυλίνδρου έτοιµου προς χρήση 
να είναι µέχρι 21 κιλά. 
Να συνοδεύεται από εξάρτηµα (ram support) υποστηρικτικό της τοποθέτησής 
του (γωνιακό µεταλλικό µε διάφορες θέσεις τοποθέτησης του τηλεσκοπικού 
κυλίνδρου). 
Το εργαλείο να συνοδεύεται από επαναφορτιζόµενο συσσωρευτή ελάχιστης 
χωρητικότητας 5 Ah, φορτιστή 220-240 VAC, καθώς και φορτιστή 
αυτοκινήτου. 
Να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα 
Ελληνικά. 
Να δοθούν επιπλέον ένας (1) εφεδρικός επαναφορτιζόµενος συσσωρευτής 
ελάχιστης χωρητικότητας 5 Ah, εντός κατάλληλης θήκης, καθώς και (1) 
αντάπτορας µε καλώδιο και ρευµατολήπτη για απευθείας σύνδεση του 
διασωστικού εργαλείου σε δίκτυο 220-240 VAC, κατάλληλα και για τα δύο 
ανωτέρω διασωστικά εργαλεία (διαστολέας-κόφτης και τηλεσκοπικός 
κύλινδρος). 

19.4.3. Ένα σύστηµα προστασίας από τον αερόσακο στη θέση του οδηγού, κατά την 
επιχείρηση απεγκλωβισµού ατόµου, σε περίπτωση που δεν έχει ανοίξει ο αερόσακος. 

 

Το σύστηµα να περιλαµβάνει πλήρες σετ ώστε να καλύπτει όλα τα µεγέθη τιµονιών. 
Να συνοδεύεται από κατάλληλη άκαµπτη θήκη µεταφοράς του και να διαθέτει 
πιστοποίηση από αναγνωρισµένο εργαστήριο για την καταλληλότητά του και τη 
διασφάλιση των χρηστών κατά τη χρήση του. 19.4.4. Ένα σύστηµα προστασίας από 
τον αερόσακο στη θέση του συνοδηγού, κατά την επιχείρηση απεγκλωβισµού 
ατόµου, σε περίπτωση που δεν έχει ανοίξει ο αερόσακος. Να συνοδεύεται από 
κατάλληλη άκαµπτη θήκη µεταφοράς του και να διαθέτει πιστοποίηση από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο για την καταλληλότητά του και τη διασφάλιση των 
χρηστών κατά τη χρήση του. 19.4.5. Ένα (1) ειδικό εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας 
αυτοκινήτων (belt cutter) τοποθετηµένο σε ειδική προστατευτική θήκη µε διάταξη 
ανάρτησης ή προσκόλλησης του σε σταθερό αντικείµενο. 19.4.6. Ένα (1) χειροκίνητο 
µεταλλικό εργαλείο κοπής (glass master) υαλοπινάκων οχήµατος, µε πριονωτή  
λεπίδα για τζάµια, µέταλλα, ξύλο, πλαστικό κλπ, µε χειρολαβή τύπου «Τ», το οποίο 
να διαθέτει και ελατηριωτή συσκευή θραύσης υαλοπινάκων (window punch) µόνιµα 
προσαρµοσµένη ή να δοθεί συνοδευτικά. Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς και 2 
εφεδρικές λεπίδες. 

19.4.7. Να κατατεθούν µε τις προσφορές τεχνικά φυλλάδια των εξαρτηµάτων της 
διασωστικής σειράς και τεχνικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η συµφωνία 
ως προς το EN13204:2004 ή εναλλακτικά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του 
κατασκευαστή ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου για όσα 
εργαλεία ζητούνται επιδόσεις µε βάση αυτό το πρότυπο. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν µε την ίδια σειρά αρίθµησης της παρούσας 
προδιαγραφής περιγράφοντας τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος µε τον εξοπλισµό 
του µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερµηνειών. 
Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. Τα παρακάτω να 
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 
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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 .Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς – ροπή σε αντιστοιχία στροφών 
λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα (τεχνικά φυλλάδια κλπ.). 
1.2 .Τεχνικά στοιχεία κιβωτίου ταχυτήτων και κιβωτίου υποβιβασµού που να 
περιλαµβάνουν τον προσφερόµενο τύπο, τον αριθµό ταχυτήτων και τις σχέσεις 
µετάδοσης. 
1.3 .Τεχνικά στοιχεία συµπλέκτη. 
1.4 .∆ιαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή 
του οχήµατος. 1.5.Κύκλος στροφής οχήµατος (από τοίχο σε τοίχο) από τον 
κατασκευαστή του οχήµατος. 1.6.Επιτάχυνση 0-100 Κm/h και τελική 
ταχύτητα του οχήµατος. 
1.7.Μέγιστη αναρριχητική 
ικανότητα του οχήµατος. 
1.8.Τεχνικό φυλλάδιο του 
προσφερόµενου οχήµατος. 

1.9.Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) και τεχνικά 
φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήµανσης, καθώς και πιστοποίηση έντασης ήχου 
σειρήνας. 
1.10. Τεχνικό φυλλάδιο ποµποδέκτη οχήµατος. 
1.11. Τεχνικά φυλλάδια συστήµατος τηλεµατικής, παρακολούθησης θέσης και 
λειτουργίας οχήµατος. 
1.12. Τεχνικό φυλλάδιο βαρούλκου. 
2. 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 και εδαφική ανοχή. 
3. Βεβαιώσεις – ∆ικαιολογητικά 
3.1 .Αντίγραφο της έγκρισης τύπου, ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου του 
προσφεροµένου οχήµατος από τον αρµόδιο φορέα (ΥΠΟΜΕ∆Ι) ή εναλλακτικά από 
αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας µέλους της Ε.Ε. στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόµενη όµως από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
3.2 .Σύντοµο ιστορικό προµηθευτή και κατασκευαστή 
οχήµατος. 3.3.Πίνακα εξουσιοδοτηµένων συνεργείων 
επισκευής του οχήµατος. 
3.4.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής 
του οχήµατος. 

 
Η. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα και τον εξοπλισµό του για τρία 
(3) έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. 
∆εν γίνονται αποδεκτές εγγυήσεις που αναφέρονται σε επιµέρους εξαρτήµατα ή 
υλικά, παρά µόνο για το πλήρες όχηµα. 
2. Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήµατος για πέντε (5) έτη 

τουλάχιστον. 
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήµατος του 
οχήµατος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την 
Υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, ο προµηθευτής είναι επίσης υπεύθυνος 
για την καλή λειτουργία του συσσωρευτή κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την 
οριστική παραλαβή κάθε οχήµατος. 
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Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους επί µέρους 
κατασκευαστές. Σε περίπτωση που το όχηµα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους 
όρους των εγγυήσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, η οποία απαιτεί µεταφορά του 
οχήµατος σε συνεργείο επισκευής, ο προµηθευτής υποχρεούται να µεταφέρει  µε 
δικές του δαπάνες (µεταφορά µε πλατφόρµα, γερανοφόρο όχηµα, ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια κλπ.) το όχηµα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία για τις εργασίες 
που πραγµατοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχηµα εντός της 
διάρκειας της εγγύησης. 
Αναφορικά µε την προγραµµατισµένη συντήρηση του οχήµατος για το χρονικό 
διάστηµα της εγγύησης και σε περίπτωση που ορισµένα από τα υπό προµήθεια 
οχήµατα τοποθετηθούν σε νοµούς της χώρας όπου δεν θα υπάρχουν εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία, ο προµηθευτής, µετά από αίτηµα της Υπηρεσίας, οφείλει είτε να 
αποστείλει κινητό συνεργείο είτε να αναλάβει τη δαπάνη µεταφοράς (ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, καύσιµα κλπ.) του οχήµατος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόµενο όχηµα 
και τον εξοπλισµό για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
2. Ο προµηθευτής να δηλώσει την έκπτωση που παρέχει στην προµήθεια των 
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ανωτέρω ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, ως ποσοστό επί του 
εκάστοτε επίσηµου τιµοκαταλόγου λιανικής και να αναφέρει τη χρονική ισχύ της 
παρεχόµενης έκπτωσης. Ελάχιστη απαιτούµενη έκπτωση 20% στα ανταλλακτικά για 
δέκα (10) τουλάχιστον έτη και 15% στις εργασίες συντήρησης για δέκα (10) έτη 
τουλάχιστον. 
3. Με το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι προµηθευτές οφείλουν να 
καταθέσουν τον επίσηµο τιµοκατάλογο συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) του 
οχήµατος, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, µε την οποία θα δεσµεύονται 
ως προς την τήρηση αυτού µέχρις εκδόσεως νέου. Στην περίπτωση κατακύρωσης δε 
και µε την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής να δεσµευτεί εγγράφως για την 
προσκόµιση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την 
τήρηση αυτού, για όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει αναλάβει την 
υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. Ο τιµοκατάλογος συντήρησης 
δεν υπόκειται σε αξιολόγηση. 
4. Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του οχήµατος, όπως αυτά προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή, να γίνουν µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από ειδικευµένους 
τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. Να δηλώνεται µε την προσφορά 
το πρόγραµµα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό διάστηµα, διανυθέντα χιλιόµετρα). 

 
ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Κάθε όχηµα θα συνοδεύεται από µία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας 
και συντήρησης στην Ελληνική σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 
2. Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από αντίγραφο της ∆ήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC 
Declaration of Conformity). 
3. Για το σύνολο των υπό προµήθεια οχηµάτων να παραδοθούν τα ακόλουθα: 
3.1.  ∆ύο (2) εικονογραφηµένοι κατάλογοι/τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών µε 
αριθµό ονοµαστικού, για το όχηµα (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και 
έντυπη µορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση έκδοσης νέων. 
3.2.  ∆ύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής του οχήµατος επιπέδου συνεργείου 
(WORKSHOP MANUAL - στην Αγγλική ή Ελληνική). 
3.3.  Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το 
όχηµα στην Ελληνική γλώσσα για το αρχείο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης 
& Υποδοµών του ΑΠΣ. 

4. Με µέριµνα του προµηθευτή, µε την παράδοση των οχηµάτων, να διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή Παραλαβής και να κοινοποιείται στο ΑΠΣ / ∆ιεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης & Υποδοµών / Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάσταση στην  
οποία να περιέχονται τα ακόλουθα: Αριθµός πλαισίου, αριθµός κινητήρα (εάν 
υπάρχει) και αριθµός (s/n) Π/∆. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας 
σε θέµατα συντήρησης και επισκευής του προσφεροµένου οχήµατος για µία (1) 
εργάσιµη ηµέρα σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προµηθευτή, κατά προτίµηση στο 
νοµό Αττικής. Να εκδοθούν σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους 
κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους. 
2. Ο προµηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) οδηγούς – 
πυροσβέστες σε θέµατα που αφορούν το χειρισµό των οχηµάτων και του εξοπλισµού 
για µία (1) εργάσιµη ηµέρα σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προµηθευτή, κατά 
προτίµηση στο νοµό Αττικής. 
3. Τυχόν έξοδα µετάβασης και διαµονής των τεχνικών και των οδηγών - 
πυροσβεστών, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Κέρκυρας καθώς και 
παρουσίας διερµηνέα, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

4. Κατά την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόµενες 
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φάσεις της, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόµενους 
έντυπες σηµειώσεις, σχετικές µε το αντικείµενο της εκπαίδευσης, στην Ελληνική 
γλώσσα. 
5. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης 
τµηµατικής παράδοσης των οχηµάτων από τον προµηθευτή, εφόσον αυτή 
προβλέπεται από τη διακήρυξη. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί τµηµατική παράδοση, η 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την παράδοση του συνόλου των 
οχηµάτων από τον προµηθευτή. 

 
ΙΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
- 

 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής των οχηµάτων θα προβεί στις παρακάτω κατ’ 
ελάχιστον δοκιµές : 
1. Μακροσκοπικό έλεγχο των υπό προµήθεια οχηµάτων και έλεγχο της καλής 
λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των συστηµάτων αερισµού, κλιµατισµού 
και γενικά όλων των συστηµάτων και του εξοπλισµού του οχήµατος. 
2. ∆οκιµή καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια οχηµάτων µε πορεία σε ελάχιστη 
απόσταση 20 km, η οποία θα περιλαµβάνει δυναµικό έλεγχο πέδησης και ευστάθειας, 
συµπεριφορά των οχηµάτων κατά την κίνηση κ.λ.π. 
Οι παραπάνω δοκιµές θα γίνουν µε µέριµνα (κυκλοφορία οχήµατος – ασφάλιση) και 
δαπάνη του προµηθευτή. 
Τα οχήµατα θα παραλαµβάνονται µόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και οµαλή 
λειτουργία τους. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προµήθεια οχήµατα στις αποθήκες 
του Π.Σ., 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, εφόσον η ηµεροµηνία παράδοσης συµπίπτει εντός του ανωτέρω µήνα, 
2. Η παράδοση των οχηµάτων στις αποθήκες του Π.Σ. να γίνει µετά από 
συνεννόηση της προµηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της 
∆ιοίκησης των Αποθηκών. 

 
3. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
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ΟΜΑ∆Α Β2 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχηµάτων εκτός δρόµου (4Χ4) 

χωρητικότητας 1000 λίτρων νερού 
 
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 ή/και παραποµπή σε συγκεκριµένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή 
νεώτερων ή ισοδύναµων προτύπων. 

 
ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα προσφερόµενα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους να είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα, κατασκευής του ιδίου ή µεταγενέστερου έτους από το έτος 
διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

1.1 Πλαίσιο 
Τα πλαίσια (φορείς) 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. 
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 
Τα πυροσβεστικά συγκροτήµατα (αντλία, αναµικτήρας αφρού, 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 των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι 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. 
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. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Οι επιδόσεις: 
• Τελικής ταχύτητας 
• Επιτάχυνσης από 0-65 km/h 

• Επιτάχυνσης από 0-100 m 
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• ∆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, ελαφριάς 
κλάσης (L), κατηγορίας δύο (2). 

3. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 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 5800 mm (µη συνυπολογιζοµένων της κλίµακας 
αναρρίχησης στην οροφή του οχήµατος, των καθρεπτών και του 
βαρούλκου). 

3.2. Ολικό πλάτος όχι µεγαλύτερο από 2150 mm. 
3.3. Ολικό ύψος όσο το δυνατόν µικρότερο. 

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), κατηγορία δύο (2): 

3.4. Γωνία προσέγγισης (approach angle) 
3.5. Γωνία αποχώρησης (departure angle) 
3.6. Γωνία κλίσης (angle of slope) 
3.7. Εδαφική ανοχή (ground clearance) 
3.8. Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες (ground clearance under axle) 
3.9. Αντιδιαµετρική αξονική δυνατότητα του οχήµατος (cross-axle capability) 
3.10. Κύκλος στροφής του οχήµατος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between 

walls) 
3.11. Γωνία ανατροπής (static tilt angle) 

 
4. ΒΑΡΗ 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). Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος 
του οχήµατος (PTLM – permissible total laden mass ή GVWR – gross 
vehicle weight rating) να είναι ίσο ή µεγαλύτερο 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 κατανοµή των φορτίων µεταξύ των τροχών κάθε άξονα να µην υπερβαίνει 
το επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή του πλαισίου όριο. Η κατανοµή των 
φορτίων µεταξύ των τροχών κάθε άξονα να δηλώνεται µε τις προσφορές και 
να επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασµα των οδηγιών του κατασκευαστή 
του πλαισίου. 

4.4. Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις 
σχετικές απαιτήσεις του EN 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.: 
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5.1. Ισχύς µεγαλύτερη ή ίση από 120 kW. 
5.2. Ροπή κατάλληλη για την απόδοση των επιδόσεων του οχήµατος. 
5.3. Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς 

της Ε.Ε. δηλ. σταδίου ΕURO-VI ή νεώτερου. 
5.4. Να φέρει σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης µέσω της 

πυροσβεστικής αντλίας µε εναλλάκτη θερµότητας προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η κανονική θερµοκρασία λειτουργίας του κινητήρα όταν το 
όχηµα παρέχει πολύωρο πυροσβεστικό έργο σε στάση. Να περιγράφεται το 
εν λόγω σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης και να δηλώνεται η 
απόδοση του. 

 
6. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
6.1. Xωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου 100 L τουλάχιστον. Να δηλώνεται 

στην προσφορά η αυτονοµία λειτουργίας του οχήµατος στις συνθήκες που 
ορίζονται από την παρ. 5.2.1.9 (Fuel tank and range) του EN 1846-2. 

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. 

6.3. Το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου να διαθέτει πρόφιλτρο µε διαχωριστή 
νερού (νεροπαγίδα). 

 
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισµών της Ε.Ε. 
 

8. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
8.1. Κιβώτιο ταχυτήτων µε τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και 

τουλάχιστον µία (1) σχέση οπισθοπορείας. 

8.2. Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης να περιλαµβάνει κεντρικό διαφορικό, ο 
έλεγχος του οποίου να γίνεται µέσω κατάλληλου διακόπτου από την θέση 
του οδηγού. Το σύστηµα µετάδοσης να είναι εξοπλισµένο µε κιβώτιο 
υποβιβασµού δύο (2) σχέσεων (TRANSFER CASE) ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα υποπολλαπλασιασµού των σχέσεων µετάδοσης προκειµένου να 
επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες επιδόσεις του οχήµατος κατά την 
αναρρίχηση, την κίνηση σε ανώµαλα εδάφη κ.λ.π. όπου απαιτείται αυξηµένη 
ελκτική δύναµη. 

8.3. Η µετάδοση της κίνησης στους τροχούς του οχήµατος να γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων 
αξόνων και γραναζιών, αποκλειόµενης της µετάδοσης της κίνησης µε 
υδροστατικό σύστηµα (υδραυλική αντλία και υδραυλικός κινητήρας). 

 
9. ∆ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ (ΡΤΟ) 

Να υπάρχει κατάλληλος δυναµολήπτης (ΡΤΟ) προσαρµοσµένος στο 
σύστηµα µετάδοσης κίνησης του οχήµατος για να δίνει κίνηση στην 
πυροσβεστική αντλία όταν το όχηµα βρίσκεται σε στάση, καθώς και σε 
κίνηση µε ανώτατη ταχύτητα τουλάχιστον 8 km/h. 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
10.1. Θέση τιµονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδήγησης. 
10.2. Μηχανισµός µε υδραυλική υποβοήθηση. 

 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 
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11.1 Το σύστηµα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα 
καθώς και στις απαιτήσεις του EN 1846-2. 

11.2 Το κύριο σύστηµα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήµατος 
µέσω δισκόφρενων. 

11.3 Η πέδη στάθµευσης να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς του 
οχήµατος. 

11.4 Το σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των 
τροχών (ABS), σύστηµα συγκράτησης του οχήµατος κατά την εκκίνηση σε 
ανηφόρα (hill hold assist) και σύστηµα ευστάθειας (ESP). 

 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Το σύστηµα ανάρτησης να είναι βαρέοως τύπου και να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος και κίνησής του. Να περιλαµβάνει 
αντιστρεπτικές δοκούς καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου 
αµορτισέρ. 

 
13. ΑΞΟΝΕΣ 

Το όχηµα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες µε διαφορικά (όχηµα 4Χ4), 
καθώς και κεντρικό διαφορικό. 
Το κεντρικό διαφορικό, καθώς και τα διαφορικά των αξόνων να είναι 
εξοπλισµένα µε συστήµατα αναστολής του διαφορισµού των αξόνων και 
των τροχών, αντίστοιχα, (DIFFERENTIAL LOCK) που να ελέγχονται µέσω 
κατάλληλων διακοπτών από την θέση του οδηγού ή µε διαφορικά 
περιορισµένης ολίσθησης (Limited Slip Differential) αυτοµάτου ελέγχου ή 
µε συνδυασµό αυτών. 

 
14. ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

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 (on-off road). Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ιδίων 
διαστάσεων. Η µορφή του αµαξώµατος να επιτρέπει την χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

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. 

Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους υπόλοιπους 
του οχήµατος, σε κατάλληλη βάση στήριξης στο όχηµα. Να υπάρχει 
µηχανισµός που καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του ή την επανατοποθέτησή 
του από ένα άτοµο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να µην επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήµατος. Σε περίπτωση 
τοποθέτησης του στην οροφή του οχήµατος να προστατεύεται µε κατάλληλο 
κάλυµµα. 
Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο να αναγράφεται η πίεση 
λειτουργίας των ελαστικών. 
Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο 
δείκτης φορτίου των προσφερόµενων ελαστικών. 

15. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 
Οι διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της 
Ε.Ε. για οχήµατα και στο EN 1846-2. 
Το όχηµα να φέρει στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλο πείρο για την 
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ρυµούλκησή του από άλλα οχήµατα καθώς και δύο (2) δακτυλίους για την 
προσαρµογή τριγωνικής διάταξης ρυµούλκησης. 

Το όχηµα να φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλη διάταξη 
µηχανικής ζεύξης ρυµουλκούµενου (κοτσαδόρο) για την 
ρυµούλκηση άλλων οχηµάτων. 

Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης – ρυµούλκησης να είναι επαρκούς 
αντοχής ώστε να επιτρέπουν τη ρυµούλκηση του οχήµατος σε δρόµο στην 
επιτρεπόµενη συνολική έµφορτη µάζα του. 
Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος, πλησίον της διάταξης ρυµούλκησης να 
υπάρχουν αναµονές για σύνδεση ρυµουλκούµενου οχήµατος. 

 
16. ΒΑΡΟΥΛΚΟ 

Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου του οχήµατος να υπάρχει ηλεκτρικό ή 
υδραυλικό βαρούλκο (εργάτης). 
Να παρέχει µέγιστη ελκτική δυνατότητα 30 KΝ περίπου ή µεγαλύτερη και 
δυνατότητα έλξης υπό γωνία (δεξιά ή αριστερά) . 
Να είναι εξοπλισµένο µε 30 m τουλάχιστον συρµατόσχοινου κατάλληλης 
διαµέτρου και άγκιστρου ρυµούλκησης που να καταλήγει σε κατάλληλη 
θέση στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος. 
Να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη περιέλιξη του συρµατόσχοινου ακόµα και 
όταν το συρµατόσχοινο βρίσκεται σε γωνία (δεξιά ή αριστερά). 
Ο χειρισµός του να γίνεται µέσω κατάλληλου χειριστηρίου. 

 
17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος και η αντιπαρασιτική προστασία να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 1846-2. 
Η παροχή του εναλλακτήρα (ALTΕRNATOR) να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του EN 1846-2. 
Η χωρητικότητα φορτίου των συσσωρευτών και η βάση στήριξης να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 1846-2. 
Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε γενικό διακόπτη αποµόνωσης του 
ηλεκτρικού κυκλώµατος (µε εξαίρεση πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν 
µόνιµη σύνδεση), καθώς και µε διάταξη για την φόρτιση των συσσωρευτών 
από εξωτερική πηγή. 
Εγκατάσταση και σύνδεση ασυρµάτου και κεραίας ασυρµάτου. Επιπλέον, 
εγκατάσταση µεγαφώνου ακρόασης εισερχοµένων µηνυµάτων ασυρµάτου 
µε διακόπτη αποµόνωσης καθώς και δεύτερου µικρόφωνου χειρός µε Ρ.Τ.Τ. 
στο ερµάριο της αντλίας. 
Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
∆ύο (2) προβολείς οµίχλης εγκατεστηµένοι στην εµπρόσθια πλευρά του 
οχήµατος. 
Φωτεινό και ηχητικό σύστηµα οπισθοπορείας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του ΕΝ 1846-2 / 5.1.1.8. 
Έναν (1) προβολέα εργασίας στο µέσο της άνω οπίσθιας πλευράς του 
οχήµατος, που δύναται να είναι είτε χωνευτός είτε τοποθετηµένος επί 
σταθερής βάσης, κατάλληλο για το φωτισµό της ευρύτερης περιοχής πίσω 
από το όχηµα, ο οποίος να παράγει διάχυτο φωτισµό (floodlight). Να 
διαθέτει συστοιχία LED ή άλλη κατάλληλη τεχνολογία και δυνατότητα 

τροφοδοσίας µε ρεύµα DC από το ηλεκτρικό κύκλωµα του οχήµατος. Η 
φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 7000 lumen. Ο προβολέας να 
τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος, ελεγχόµενος από 
κατάλληλο διακόπτη στον πίνακα οργάνων του θαλάµου οδήγησης. Να έχει 
δυνατότητα ρύθµισης της φωτεινής δέσµης πάνω-κάτω και να διαθέτει 
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βαθµό προστασίας ΙΡ55 ή ανώτερο. 
17.1 Περιγραφή ποµποδέκτη (Π/∆) 

Να είναι καινούργιος, επαγγελµατικού τύπου, αµεταχείριστος, πρόσφατης 
κατασκευής και τεχνολογίας, ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας. 
Να είναι µε ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων, κατάλληλος για 
την τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιο-CD (DIN size). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη 
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: κατά προτίµηση από 136 – 174 MHz ή 
µεγαλύτερου εύρους και οπωσδήποτε από 146 – 174 MHz. 
Ισχύς εξόδου ποµπού 25W/50Ω για την αναλογική λειτουργία και 
45W/50Ω για την ψηφιακή λειτουργία, τουλάχιστον, ρυθµιζόµενη και 
παραµένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας. 
Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων τουλάχιστον χίλιοι (1.000). 
Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε H/Y. 
∆ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη 12,5 – 25 KHz για 
αναλογική λειτουργία και 12,5 KHz για την ψηφιακή λειτουργία. 
Σταθερότητα συχνότητας ±1,5ppm ή καλύτερη. 
Τύπος διαµόρφωσης: 
Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11K0F3E σε διαυλοποίηση 12,5KHz και 
16K0F3E σε διαυλοποίηση 25KHz. 
Ψηφιακή λειτουργία: 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5KHz. 
Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30µV ή καλύτερη για 12dB 
SINAD και για ψηφιακή λειτουργία 5% BER σε 0,30µV ή καλύτερη. 
Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,30 
µV ή και µικρότερη. 
Παραµόρφωση ακουστικών συχνοτήτων ποµπού και δέκτη (AF distortion) 
3% ή και καλύτερη στο 1ΚΗz. 
Ενδοδιαµόρφωση 70db ή καλύτερη. 
Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT ή ETSI. 
Έξοδος τυπικής ακουστικής ισχύος τουλάχιστον: 3W σε εσωτερικό 
µεγάφωνο και 7,5W σε εξωτερικό µεγάφωνο (8 Ω). 
Εξωτερικές συνδέσεις: 
Ο Π/∆ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις εξής λειτουργίες: 
Ανεξάρτητη έξοδο ήχου του ποµποδέκτη. 
Έξοδο για την ένδειξη λήψης σήµατος. 
Είσοδο ακουστικού σήµατος ποµποδέκτη. 
Είσοδο PTT. 
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 
Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική της τάξης των 12VDC µε µεταβολή σε 
ελάχιστο εύρος από 11-15V. 
Να παρέχεται προστασία του Π/∆ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας 
του συσσωρευτή. 
Η κατανάλωση στα 12V να µην ξεπερνά στην αναµονή το 0,9Α, στην λήψη 
τα 2Α, και στην εκποµπή τα 14A. 
Ελάχιστα όρια συνθηκών λειτουργίας: 

Θερµοκρασία λειτουργίας από -20°C έως + 60°C. 

Υγρασία και αντίδραση σε κραδασµούς και δονήσεις σύµφωνα µε τα 
πρότυπα MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 
Βαθµός προστασίας από νερό και σκόνη τουλάχιστον IP 54 σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 60529. 

Στην πρόσοψη του Π/∆ να υπάρχει βύσµα µικροφώνου, µεγάφωνο, ένδειξη 
του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά λειτουργίας του 
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Π/∆. 
Έγχρωµη οθόνη. 
Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης της πρόσοψης /κεφαλής για χειρισµό 
σε απόσταση 3 µέτρων τουλάχιστον. 
Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: 
Προγραµµατισµός υποτόνου CTCSS/DCS encode-decode ανά κανάλι. 
Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής T.O.T. 
Προγραµµατισµός για ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή αναλογικών 
διαύλων (SCAN). 

Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία 

17.10.30. Κρυπτοφώνηση σηµάτων: Οι προσφερόµενοι ποµποδέκτες να έχουν 
εγκατεστηµένη στην ψηφιακή λειτουργία κρυπτοφώνηση ασφάλειας µε 
κλειδί 40 bits τουλάχιστον και ένα τρισεκατοµµύριο συνδυασµούς 
τουλάχιστον. Η ανάγνωση του προγράµµατος του ποµποδέκτη να 
προστατεύεται από ειδικό κωδικό (password), έτσι ώστε οι συχνότητες, το 
πρόγραµµα και όλες οι παράµετροί του καθώς και το κλειδί της 
κρυπτοφώνησης να είναι ασφαλή, ακόµη και αν κλαπεί κάποιος 
ποµποδέκτης. 

17.10.31. Ψηφιοποίηση της φωνής σύµφωνα µε το πρότυπο AMBE+2 VOCODER. 
17.10.32. Να περιλαµβάνει ενσωµατωµένο δέκτη παγκοσµίου συστήµατος 

εντοπισµού θέσης (GPS) και να είναι εφικτή η χρήση του για λειτουργία 
του ποµποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου (∆εν ζητείται ειδικό 
λογισµικό διαχείρισης στόλου). 

17.10.33. Να παρέχεται δυνατότητα ατοµικών (individual private call), οµαδικών 
(group call) κλήσεων καθώς και κλήσεων ευρυεκποµπής στην ψηφιακή 
λειτουργία. 

17.10.34. Να παρέχεται δυνατότητα αποµακρυσµένης ενεργοποίησης, απενεργοποίησης 
και επανενεργοποίησης ποµποδέκτη (remote stun/unstun). 

17.10.35. Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call). 
17.10.36. Να παρέχεται δυνατότητα δηµιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών 

µηνυµάτων SMS. 
17.10.37. Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδοµένων data TCP/IP µε 

ταχύτητα τουλάχιστον 4Kbps. 
17.10.38. Να παρέχεται δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου (remote monitor). 
17.10.39. Να παρέχεται δυνατότητα έλεγχου ποµποδέκτη (radio check). 
17.10.40. Να παρέχεται δυνατότητα Call alert. 
17.10.41. Να διαθέτει ένδειξη PTT – ID, για αναγνώριση µε σαφή ένδειξη στην 

οθόνη του ποµποδέκτη. 
Παρελκόµενα Ποµποδέκτη 

17.10.42. Μετατροπέα τάσης από 24V σε 13,8V σταθεροποιηµένο τουλάχιστον 10Α 
συνεχούς παροχής µε προστασία έναντι υπέρτασης στην έξοδο (διακοπή 
της παροχής για έξοδο άνω των 16V) - εάν απαιτείται από την τάση του 
ηλεκτρικού συστήµατος. 

17.10.43. Μικρόφωνο χειρός µε Ρ.Τ.Τ. Τεµάχια δύο (2) ένα στο  θάλαµο οδήγησης 
και ένα στο ερµάριο της αντλίας. 

17.10.44. Κεραία τύπου µαστιγίου λ/4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής 
αντοχής µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής. 

17.10.45. Κεραία λήψης σήµατος GPS αυτοκόλλητη τζαµιού µε τα παρελκόµενα 
(καλώδιο, βύσµα). 

17.10.46. Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για τη διασύνδεση και τον 
προγραµµατισµό από Η/Υ (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των 
ποµποδεκτών). 
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17.10.47. Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual µε όλα τα κυκλωµατικά 
διαγράµµατα του ποµποδέκτη (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των 
ποµποδεκτών). 
Ειδικοί όροι 

17.10.48. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ποµποδεκτών να είναι 
σύµφωνα και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Η 
συµβατότητα µε την ψηφιακή εναέρια διεπαφή να γίνεται σύµφωνα µε τα 
πρωτόκολλα ΕΤSI DMR: TS102.361-1/2/3. 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 (Alert sign) 
και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική 
νοµοθεσία. 

17.10.49. Για τους προσφερόµενους ποµποδέκτες να κατατεθεί µε την τεχνική 
προσφορά αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης του κατασκευαστικού 
οίκου (Declaration of Conformity – DoC). 

17.10.50. 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 
ETSI ή αντίστοιχο. 

17.10.51. Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής 
τους θα καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

17.10.52. Οι ποµποδέκτες θα παραδίδονται προγραµµατισµένοι, έτοιµοι για 
λειτουργία και θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

17.11. Το όχηµα να υποστηρίζει το πρωτόκολλο FMS CAN. 
 

18. ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
18.1. Ο θάλαµος οδήγησης να είναι µεταλλικής κατασκευής, προωθηµένης ή 

ηµιπροωθηµένης οδήγησης και αποκλειόµενης της κανονικής οδήγησης, 
ανακλινόµενου τύπου οπωσδήποτε για την περίπτωση της προωθηµένης 
οδήγησης, κατασκευασµένος από τον κατασκευαστή του πλαισίου σε σειρά 
παραγωγής. Τµήµατα του θαλάµου δύναται να είναι κατασκευασµένα από 
ενισχυµένο πλαστικό υλικό, αποκλειόµενης όµως της εξ ολοκλήρου 
πλαστικής κατασκευής και επένδυσης του θαλάµου. Ο εµπρόσθιος 
προφυλακτήρας να είναι µεταλλικός. 

18.2. Η ανάκλιση του θαλάµου να γίνεται µε εύχρηστο µηχανισµό, στην 
περίπτωση της προωθηµένης οδήγησης. 

18.3. Να φέρει δύο (2) θύρες (µία σε κάθε πλευρά) µε ανοιγόµενα παράθυρα. 
18.4. Να είναι εξοπλισµένος µε άριστη θερµική και ακουστική µόνωση καθώς και 

µε την απαραίτητη εσωτερική επένδυση. 
18.5. Να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού. (AIR CONDITION) εγκατεστηµένο από 

τον κατασκευαστή του πλαισίου. 
18.6. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάµου (ανεµοθώρακας, θύρες) να 

ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήµατα. 

18.7. Να φέρει ένα ανεξάρτητο, πολλαπλώς ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού µε 
αερανάρτηση και θέσεις για δύο (2) ακόµα µέλη πληρώµατος. Όλα 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. 

18.8. Να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό σύστηµα εξαερισµού και θέρµανσης, 
ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστηµα εκτόξευσης νερού στον 
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ανεµοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, εξωτερικούς καθρέπτες, κυρτό καθρέπτη 
"ράµπας" στην άνω πλευρά της δεξιάς θύρας, καθώς και εµπρόσθιο κυρτό 
καθρέπτη. 

18.9. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήµατος να είναι εργονοµικά 
διευθετηµένα και να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: 
• Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης 

(km). 

• Στροφόµετρο κινητήρα • Μετρητή 
ωρών λειτουργίας κινητήρα 
• Ένδειξη ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα. 
• Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών. 
• Χειριστήρια συστήµατος κλιµατισµού, εξαερισµού και θέρµανσης • 

Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήµατος πέδησης. 
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πυροσβεστικής αντλίας. 

• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας βαρούλκου έλξης εάν το βαρούλκο είναι 
υδραυλικό. 

• Πυξίδα µε ευανάγνωστες ενδείξεις. • 

Ηχοσύστηµα ραδιο-CD 
18.10. Να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας που να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο του πυροσβεστικού συγκροτήµατος. 
Ο πίνακας να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
• ∆ιακόπτη ενεργοποίησης συστήµατος αυτοπροστασίας. • 

Χειριστήρια ελέγχου οπτικής και ηχητικής σήµανσης 

• Ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση ύπαρξης ανοικτού ρολού 
και βατήρα υπερκατασκευής. Η ηχητική προειδοποίηση να 
ενεργοποιείται µε την απελευθέρωση του χειρόφρενου. 

• ∆ιακόπτη προβολέα εργασίας. 
• ∆ιακόπτη προσθαφαιρούµενου προβολέα. 

18.11. Στην δεξιά πλευρά του οχήµατος (είτε στο πίσω µέρος του θαλάµου 
οδήγησης είτε στο εξωτερικό εµπρόσθιο δεξιό µέρος της υπερκατασκευής) 
να υπάρχει κατάλληλος πτυσσόµενος ιστός από κράµα αλουµινίου για την 
στήριξη και σύνδεση του προσθαφαιρούµενου προβολέα της παρ. 22.46. Να 
έχει δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του και το µέγιστο ύψος σε πλήρη 
ανάπτυξη (χωρίς τον προβολέα) να είναι τόσο ώστε να εξέχει της οροφής 
του οχήµατος κατά 500 mm τουλάχιστον. 

18.12. Στην δεξιά πλευρά του οχήµατος, κοντά στον ιστό, να υπάρχει επίσης 
ρευµατοδότης DC για τη σύνδεση του προσθαφαιρούµενου προβολέα της 
παρ. 22.46. 

18.13. Σε κατάλληλο σηµείο του θαλάµου οδήγησης, ώστε να είναι ευανάγνωστη, 
να τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριακών στοιχείων του οχήµατος που να 
περιέχει κατ΄ ελάχιστον: 

18.13.1. Τη µικτή έµφορτη µάζα του οχήµατος. 
18.13.2. Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του 

οχήµατος. 
18.13.3. Τις µέγιστες δυνατότητες φόρτισης των αξόνων. 
18.13.4. ∆ιαστάσεις και πιέσεις ελαστικών. 
18.13.5. Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου. 
18.14. Σύστηµα απεικόνισης οπισθοπορείας (reversing camera) µε κάµερα 

τοποθετηµένη στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος. 
Για δυνατότητα απεικόνισης του χώρου όπισθεν του οχήµατος κατά την 
οπισθοπορεία το όχηµα θα διαθέτει κατάλληλη έγχρωµη κάµερα ελάχιστου 
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φωτισµού 1 lux µε συνεχή παροχή εικόνας στον θάλαµο οδήγησης επί 
έγχρωµης οθόνης τουλάχιστον 4,5’’. 

18.15. Σύστηµα τηλεµατικής, παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήµατος 
Θα αποτελείται από κεντρική µονάδα τηλεµατικής, συσκευή πλοήγησης και 
αισθητήρα µέτρησης στάθµης νερού δεξαµενής. 
Το σύστηµα πρέπει να είναι πλήρως συµβατό µε το υφιστάµενο σύστηµα 
τηλεµατικής παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήµατος και την 
κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών/πόρων. Ειδικότερα: 
- Ο τηλεµατικός εξοπλισµός να είναι συµβατός µε τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας Aplicom D/F Protocol και Garmin FMI interface. 
- Ο τηλεµατικός εξοπλισµός να είναι συµβατός µε το σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιστατικών, Πόρων και Τηλεµατικών ∆εδοµένων. 
- Το όχηµα να υποστηρίζει το πρωτόκολλο FMS CAN. 
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι προµηθευτές, δύναται να λάβουν πληροφορίες 
για το υφιστάµενο σύστηµα και να πραγµατοποιήσουν αυτοψία σε 
εγκατάσταση σε όχηµα, ερχόµενοι σε απευθείας συνεννόηση µε τη 
∆ιεύθυνση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Α.Π.Σ. (τηλ. 
2131603830). 

18.15.1. Κεντρική µονάδα τηλεµατικής Να αναφερθεί το προσφερόµενο 
µοντέλο και ο κατασκευαστής. 
Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 7 έως 32 VDC ή µεγαλύτερη. 
Ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem και ενσωµατωµένος δέκτης GPS 
υψηλής απόδοσης ≥48 κανάλια, ακρίβεια GPS <= 8 m. 
Θέση για κάρτα GSM SIM. 
Να συνοδεύεται από εξωτερική κεραία GSM / GPS. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων TCP και UDP για την αποστολή δεδοµένων σε 
εξυπηρετητή επικοινωνιών. 
Αυτόµατος µηχανισµός επανασύνδεσης µέσω δικτύου GPRS σε περίπτωση 
απώλειας ή διακοπής λειτουργίας του εξυπηρετητή. 
∆υνατότητα αποθήκευσης µηνυµάτων στην εσωτερική µνήµη αν δεν 
υπάρχει υπηρεσία GPRS και αποστολή αυτών των µηνυµάτων, όταν η 
υπηρεσία GPRS ανακτάται. 
∆υνατότητα αναβάθµισης του λογισµικού αποµακρυσµένα (over the air 
firmware update). 
Αριθµός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων >= 4. 
Αριθµός εξόδων >= 2. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου 1-wire για την αναγνώριση οδηγών µέσω 
κλειδιών i-Buttons. 
Αριθµός κλειδιών i-Buttons 16.000. 
Αριθµός σειριακών θυρών RS-232 >= 2. 
Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN. 
Αισθητήρας επιτάχυνσης. 

Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση κίνησης. 
Αισθητήρας εκκίνησης on / off και διαχείρισης ενέργειας. 

Αποστολή µηνυµάτων στον εξυπηρετητή επικοινωνιών µε βάση τους 
ακόλουθους κανόνες κατ’ ελάχιστο: χρονικό διάστηµα, απόσταση, 
ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD οδηγού, αποτυχία 
επικοινωνίας, εισερχόµενο SMS ή TCP µήνυµα, συµβάντα CAN. 

∆υνατότητα παραµετροποίησης των κανόνων αποστολής µηνυµάτων. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSL, https ή άλλα ισοδύναµα 
πρωτόκολλα ασφάλειας. 
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Να περιλαµβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) για επιβεβαίωση ορθής 
λειτουργίας. 
Να είναι διασυνδεδεµένη µε τη συσκευή πλοήγησης, ώστε να δρα ως 
γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ της συσκευής πλοήγησης και της κεντρικής 
εφαρµογής. 
Στεγανοποίηση >=IP31. 

18.15.2. Συσκευή πλοήγησης Να αναφερθεί το προσφερόµενο µοντέλο 
και ο κατασκευαστής. 

Οθόνη αφής LCD-TFT >= 7 ιντσών. 
Φωνητική πλοήγηση στα Ελληνικά. 

Να περιλαµβάνει προεγκατεστηµένο πλήρη Ελληνικό χάρτη οδικού  
δικτύου για πλοήγηση µε δεδοµένα όµοια µε την κεντρική εφαρµογή. 
Να περιλαµβάνει δέκτη GPS. 
∆υνατότητα αποθήκευσης αγαπηµένων τοποθεσιών >= 100. 
∆υνατότητα αποθήκευσης πορείας >= 50. 
Να υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας. 
Να ανακοινώνει το όνοµα της οδού/λεωφόρου. 
Κατά τη διαδικασία πλοήγησης η εύρεση οδού να έχει δυνατότητα 
αυτόµατης συµπλήρωσης. 
∆υνατότητα αυτόµατης δηµιουργία πορείας µε πολλούς ενδιάµεσους 
προορισµούς. 
Αποφυγές πορείας. 
Επιλογή ρύθµισης πορείας (συντοµότερος χρόνος, απόσταση, εκτός 
δρόµου). 
∆υνατότητα εντοπισµού πλησιέστερης διασταύρωσης, διεύθυνσης, 
νοσοκοµείου, βενζινάδικου κ.ο.κ. 
∆υνατότητα προσαρµογής των σηµείων ενδιαφέροντος. 
Να περιλαµβάνει ενηµερώσεις χαρτών τουλάχιστον για  3 
χρόνια. Να δέχεται κάρτα δεδοµένων (π.χ. SD card). 
Να είναι διασυνδεδεµένη µέσω καλωδίου ή ασύρµατα µε την κεντρική 
µονάδα τηλεµατικής (συσκευή παρακολούθησης θέσης - black box GPS – 
GPRS). 
∆υνατότητα λήψης και αποστολής µηνυµάτων κειµένου µε ελληνικούς 
χαρακτήρες από/προς την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης 
περιστατικών/πόρων. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η λήψη των µηνυµάτων 
(acknowledgements). 
Για κάθε λήψη µηνύµατος θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. 
∆υνατότητα σύνθεσης µηνύµατος µέσω εικονικού πληκτρολογίου που θα 
εµφανίζεται στην οθόνη αφής. 
∆υνατότητα λήψης τοποθεσίας περιστατικού από την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών και αυτόµατη πλοήγηση κατόπιν επιλογής από το 

πλήρωµα του οχήµατος. 
∆υνατότητα λήψης πολλαπλών τοποθεσιών και εµφάνισης τους σε λίστα 
από την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. 
∆υνατότητα αποστολής µηνυµάτων κατάστασης προς την κεντρική 
εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 10 διαφορετικά µηνύµατα κατάστασης (π.χ. διαθέσιµο στο 
σταθµό, διαθέσιµο µέσω ασυρµάτου, µη-διαθέσιµο, καθ’ οδόν, άφιξη στο 
περιστατικό, αναχώρηση κ.ο.κ.). 
∆υνατότητα διαχείρισης των µηνυµάτων κατάστασης από την εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών (δηµιουργίας νέας λίστας επιλογής) ώστε να µην 
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απαιτείται τροποποίηση του λογισµικού της συσκευής. 
Αποστολή του εκτιµώµενου χρόνου άφιξης στο περιστατικό καθώς και της 
απόστασης που αποµένει ως απάντηση αιτήµατος από την κεντρική 
εφαρµογή διαχείρισης. 
∆υνατότητα διαγραφής των µηνυµάτων και τοποθεσιών περιστατικών από 
την κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. 
∆υνατότητα δηµιουργία και αποστολής από την κεντρική εφαρµογή 
διαχείρισης περιστατικών προδιαγεγραµµένων µηνυµάτων και 
αποθήκευσής τους στη συσκευή >= 100. 
∆υνατότητα λήψης και αποθήκευσης σηµείων ενδιαφέροντος από την 
κεντρική εφαρµογή διαχείρισης περιστατικών. 
Η συσκευή θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και να πληροί 
πιστοποίηση MIL810G για αντοχή σε κραδασµούς. 
Οι συνθήκες θερµοκρασίας λειτουργίας της συσκευής να είναι εντός των 
ορίων κατ’ ελάχιστον: -20°C + 50°C. 

18.15.3. Αισθητήρας µέτρησης στάθµης νερού δεξαµενής Να αναφερθεί 
το προσφερόµενο µοντέλο και ο κατασκευαστής. 
Τύπος αισθητηρίου Ultrasonic ή αλλού ισοδύναµου που θα προϋποθέτει τις 
ελάχιστες παρεµβάσεις στο όχηµα Έξοδος συµβατή µε την κεντρική 
µονάδα τηλεµατικής. 
∆υνατότητα εξοµάλυνσης των κυµατισµών του υγρού. Να αναφερθεί 
χρόνος. 

 
19. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ηχητική σήµανση 

19.1. 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. 

19.2. 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. Η συχνότητα εκποµπής να 
κυµαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου. 

19.3. Το ηχείο της σειρήνας να είναι ορθογωνικής διατοµής, κατάλληλου τύπου 
χαµηλού βάθους, για τοποθέτηση στην εµπρόσθια όψη του οχήµατος σε 
κατάλληλη θέση κάτω από τον ανεµοθώρακα και πάνω από τον 
προφυλακτήρα. 
Οπτική σήµανση 

19.4. Η οπτική σήµανση των οχηµάτων θα αποτελείται από δυο φάρους στην 
οροφή του θαλάµου οδήγησης και περιµετρικά φωτιστικά σώµατα. Οι φάροι 

και τα περιµετρικά φωτιστικά σώµατα θα προστατεύονται µε κατάλληλα 
µεταλλικά πλέγµατα. 

19.5. Φάροι 

19.5.1. Οι φάροι να είναι στροβοσκοπικοί, µε κατάλληλο χειρισµό εντός του 
θαλάµου οδήγησης και να διαθέτουν έκαστος ενσωµατωµένη τροφοδοτική 
µονάδα µε ισχύ εξόδου τουλάχιστον 18W. Εναλλακτικά, στροβοσκοπικοί 
τεχνολογίας LED µε δύο επίπεδα πολλαπλών LED καθ’ ύψος. 

19.5.2. Οι φάροι να φέρουν µονοκόµµατο κάλυµµα των φωτιστικών σωµάτων από 
πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώµατος ερυθρού, ή 
διάφανου εφόσον τα φωτιστικά παράγουν αναλαµπές ερυθρού χρώµατος. Ο 
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προµηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον. 

19.5.3. Η διάµετρος του φάρου να είναι τουλάχιστον 150mm. 
19.6. Περιµετρικά στροβοσκοπικά φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED µε 

περιµετρική φλάντζα χρωµέ (chrome plated) που να παράγουν έντονες 
αναλαµπές ερυθρού χρώµατος ως εξής: 

19.6.1. ∆ύο (2) φώτα στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος σε κατάλληλο ύψος 
ώστε η φωτεινή δέσµη τους να είναι ορατή από τον καθρέπτη 
οπισθοπορείας επιβατικού αυτοκινήτου, δύο (2) φώτα στην οπίσθια πλευρά 
σε κατάλληλο ύψος και από ένα (1) φως στις πλαϊνές πλευρές σε 
κατάλληλο ύψος πάνω από τη µέση. 

19.6.2. Κάθε φωτιστικό σώµα να φέρει κάλυµµα από πλαστικό υλικό µεγάλης 
αντοχής Polycarbonate. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την 
ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 

19.6.3. Τα φωτιστικά σώµατα να έχουν σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, 
διαστάσεων (ΜxΥ) 150x100mm περίπου ή µεγαλύτερων. 
Πιστοποίηση 

19.7. 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. 

 
20. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
20.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε πυροσβεστική αντλία η οποία να είναι 

εγκατεστηµένη στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος µέσα σε ερµάριο. Η 
αντλία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΕΝ 1028-1 και EN 1028-2. 

20.2. Η αντλία να παίρνει κίνηση από τον δυναµολήπτη (ΡΤΟ) του οχήµατος 
µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και σταυρών τύπου 
CARDAN. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα ελέγχου στροφών λειτουργίας 
του κινητήρα, το οποίο να µην επιτρέπει τη λειτουργία της αντλίας σε 
περισσότερες στροφές από τις µέγιστες επιτρεπόµενες από τον 
κατασκευαστή της. 

20.3. Να είναι φυγοκεντρική, πολυβάθµια, κατάλληλη για µέση και υψηλή πίεση. 
Για το λόγο αυτό να αποτελείται από δύο τµήµατα, ένα για µέση πίεση και 
ένα για υψηλή. 

20.4. Η αντλία να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης 
παροχής µέσης και υψηλής πίεσης κατά βούληση του χειριστή σε όλο το 
φάσµα στροφών λειτουργίας της, χωρίς την ανάγκη άλλου χειρισµού εκτός 
της επιλογής των βανών εκτόξευσης. 

20.5. Το υλικό κατασκευής της (κέλυφος, στροφεία) να είναι κράµα ελαφρού 

µετάλλου ή ορείχαλκος και ο άξονάς της ανοξείδωτος χάλυβας. 
20.6. Η πίεση που αναπτύσσεται στην αντλία όταν αυτή λειτουργεί στις 

ονοµαστικές της στροφές (όπου αυτή αποδίδει τις αιτούµενες επιδόσεις) και 
όλοι οι κρουνοί κατάθλιψης είναι κλειστοί, να µην υπερβαίνει τα µέγιστα 
οριζόµενα όρια από τον κατασκευαστή της. Τούτο  να επιτυγχάνεται χωρίς 
να γίνεται χρήση πρόσθετων εξωτερικών µηχανισµών (π.χ. ανακουφιστικές 
βαλβίδες, βαλβίδες επιστροφής στην υδατοδεξαµενή κλπ.). 

20.7. Επιδόσεις Οι επιδόσεις της αντλίας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1028 να 
είναι οι 
ακόλουθες: 

20.7.1. Μέση (χαµηλή) πίεση: 
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Ελάχιστη παροχή 1500 L/MIN σε πίεση όχι µικρότερη από 
10 bar. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ 1028-1: FPN 10 – 
1500 ή ανώτερη 

20.7.2. Υψηλή πίεση: 

Ελάχιστη παροχή 250 L/MIN σε πίεση όχι µικρότερη από 
40 bar. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ 1028-1: FPH 40 – 

250 ή ανώτερη 
20.8. Στόµια αναρρόφησης / κατάθλιψης 
20.8.1. ∆ύο (2) στόµια παροχής µέσης πίεσης µε διακόπτες και ταχυσυνδέσµους 

τύπου STORZ-65 µε στεγανά πώµατα βαµµένα κόκκινα. 
20.8.2. Ένα (1) στόµιο παροχής υψηλής πίεσης µε διακόπτη, µόνιµα συνδεδεµένο 

στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π. 
20.8.3. Στόµια αποστράγγισης της αντλίας µε διακόπτες. 
20.8.4. Ένα στόµιο αναρρόφησης από εξωτερική πηγή µε ταχυσύνδεσµο τύπου 

STORZ-110, προσθαφαιρούµενο ανοξείδωτο φίλτρο και στεγανό πώµα 
βαµµένο µπλε. 

20.8.5. Ένα στόµιο αναρρόφησης από την υδατοδεξαµενή όπου η αντλία είναι 
µόνιµα συνδεδεµένη µέσω διακόπτου και ανοξείδωτου φίλτρου. 

20.8.6. Ένα στόµιο πλήρωσης της υδατοδεξαµενής µέσω της αντλίας µε διακόπτη. 
20.9. Πίνακας αντλίας Η αντλία να είναι εξοπλισµένη µε πίνακα χειρισµού, που 

να περιλαµβάνει 
όλα τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας της, 
χειριστήρια και διακόπτες, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
• µανόµετρο εισαγωγής (µε δυνατότητα µέτρησης και υποπιέσεων) 
• µανόµετρο εξαγωγής µέσης πίεσης 
• µανόµετρο εξαγωγής υψηλής πίεσης 
• µετρητή ωρών λειτουργίας αντλίας 
• ρυθµιστή ποσοστού πρόσµιξης αφρού 1% και 6% 
• ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της αντλίας 
• ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης ελαίου κινητήρα 
• ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κυκλώµατος αφρού 
• χειριστήριο ελέγχου στροφών κινητήρα (χειρόγκαζο) 
• όργανο ένδειξης στάθµης περιεχοµένου υδατοδεξαµενής 
• όργανο ένδειξης στάθµης περιεχοµένου δεξαµενών αφρογόνου. 

• διακόπτη λειτουργίας ηλεκτρικής αντλίας πλήρωσης δεξαµενών 
αφρογόνου (ο οποίος δύναται να µην βρίσκεται επί του πίνακα της 
πυροσβεστικής αντλίας). 

• διακόπτη επιλογής χρησιµοποιούµενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες 
δεξαµενές (AFFF και class “A” foam). 

20.10. Σύστηµα προπλήρωσης 
20.10.1. Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισµένη µε µία ανεξάρτητη αντλία 

κενού (primer), η οποία να προπληρώνει την φυγοκεντρική αντλία σε χρόνο 
όχι µεγαλύτερο από 32 sec από βάθος άντλησης 7 m και σωλήνα διαµέτρου 
110 mm. Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m. 

20.10.2. Η αντλία προπλήρωσης να λειτουργεί αυτόµατα σε περίπτωση απώλειας 
του κενού. Κατά την έναρξη της αναρρόφησης, να µην απαιτείται η 
πλήρωση µε νερό της αντλίας ή του σωλήνα αναρρόφησης χειροκίνητα. 

20.11. Σύστηµα πρόσµιξης αφρογόνου 
20.11.1. Η αντλία να είναι εξοπλισµένη µε αναµικτήρα αφρογόνου, ρυθµιζόµενο 

χειροκίνητα για αφροδιάλυµα 1% (class “A” foam) και 6% (A.F.F.F.). 
20.11.2. Η πρόσµιξη του επιλεγµένου ποσοστού πρόσµιξης (1% και 6%) να 
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διατηρείται σταθερή και αµετάβλητη (µε απόκλιση ±20% στην Υ.Π. και 

±10% στην Χ.Π.) ανεξάρτητα από την εκάστοτε παροχή και πίεση της 
αντλίας, χωρίς να απαιτείται απολύτως κανένας πρόσθετος χειρισµός 
ρύθµισης. Η ρύθµιση να επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου διακόπτη που να 
βρίσκεται στον πίνακα χειρισµού της αντλίας. 

20.11.3. Να παρέχει την δυνατότητα άντλησης αφρογόνου και από δοχεία 
τοποθετηµένα στο έδαφος. Για τον σκοπό αυτό να υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη που να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-25. 

20.12. Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες Το δίκτυο της αντλίας να περιλαµβάνει 
κατάλληλους τηλεχειριζόµενους 
διακόπτες (βάνες) που να καθιστούν δυνατή την χρήση τους από το 
εσωτερικό του θαλάµου οδήγησης και τον πίνακα χειρισµού της αντλίας 
(ανάλογα µε την περίπτωση). Το σύστηµα να επιτρέπει εναλλακτικά και την 
χειροκίνητη λειτουργία των βανών. 

20.13. Σύστηµα αυτοπροστασίας οχήµατος 
20.13.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αυτοπροστασίας µε ψεκασµό 

νερού για την κάλυψη και προστασία των δύο πλαϊνών και της εµπρόσθιας 
πλευράς του θαλάµου οδήγησης, καθώς και όλων των τροχών του 
οχήµατος, το οποίο να αποτελείται από κατάλληλο αριθµό ακροφυσίων. 

20.13.2. Το σύστηµα αυτοπροστασίας να τροφοδοτείται από τη δεξαµενή νερού του 
οχήµατος µέσω της πυροσβεστικής αντλίας του οχήµατος και η παροχή στα 
ακροφύσια να γίνεται µέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. 
Για το λόγο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφεδρείας νερού 
(ρεζέρβας) µέσω διακόπτη χωρητικότητας 200 λίτρων από τη συνολική 
χωρητικότητα των 1000 λίτρων. 

20.13.3. Ο χειρισµός του συστήµατος να ελέγχεται από την θέση του οδηγού 
ξεχωριστά για τους τροχούς και τον θάλαµο οδήγησης. Να υπάρχει γενικός 
διακόπτης παροχής για την αντιµετώπιση διαρροών και την ευχερή 
επισκευή του συστήµατος. 

20.13.4. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί περιγραφή και µελέτη κάλυψης του 
συστήµατος αυτοπροστασίας. 

20.14. Πυροσβεστικό δίκτυο Το κύκλωµα της αντλίας να επιτρέπει τους 
παρακάτω χειρισµούς: 

20.14.1. Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και πλήρωση της υδατοδεξαµενής 
20.14.2. Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και ταυτόχρονη εκτόξευση χωρίς να 

γίνεται χρήση της υδατοδεξαµενής 
20.14.3. Αναρρόφηση από την υδατοδεξαµενή και εκτόξευση 
20.14.4. Να µην υπάρχει απώλεια νερού σε περίπτωση που η κεντρική βάνα της 

υδατοδεξαµενής είναι ανοικτή και η αντλία δεν λειτουργεί. 
 

21. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
21.1. Η υπερκατασκευή του οχήµατος να είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικής 

κατασκευής, κλειστού τύπου και να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 
ερµάρια εξοπλισµού, την δεξαµενή νερού, τις δεξαµενές αφρού καθώς και  
το ερµάριο της αντλίας. 

Να είναι εξοπλισµένη δεξιά και αριστερά, καθ’ όλο το µήκος των πλαϊνών 
θυρών των ερµαρίων, συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής των τροχών, 
εφόσον υπάρχουν θύρες ερµαρίων, µε αναδιπλούµενους µεταλλικούς 
βατήρες ελάχιστου πλάτους 30 cm ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση 
στον εξοπλισµό που είναι αποθηκευµένος στα ψηλότερα σηµεία του 
αµαξώµατος. Οι βατήρες όταν είναι στην ανοικτή τους θέση θα πρέπει να 
ευθυγραµµίζονται παράλληλα µε την πλαϊνή πλευρά της υπερκατασκευής. 
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Να αποτελούνται από σκελετό από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο εν θερµώ 
χάλυβα µε αντιολισθητική επένδυση από χάλυβα ή αλουµίνιο Στις τρεις 
πλευρές της παράπλευρης επιφάνειας των βατήρων να 

τοποθετηθούν αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες χρώµατος λευκού 
ελάχιστου µήκους 10cm ώστε να καθίσταται οι βατήρες ορατοί στην  
ανοικτή τους θέση τη νύχτα. 

Λόγω της µεγάλης απόστασης του αµαξώµατος από το έδαφος, 
το όχηµα να είναι εξοπλισµένο στις δύο πλαϊνές πλευρές και στην 
οπίσθια πλευρά µε κατάλληλους µεταλλικούς προφυλακτήρες εάν 
και σε όσα σηµεία απαιτείται. 

21.2. Η στήριξη της υπερκατασκευής στο πλαίσιο να γίνει υποχρεωτικά µέσω 
υποπλαισίου αποτελούµενου από χαλύβδινους δοκούς κατάλληλης διατοµής 
και αντοχής και τοποθετηµένου επί του πλαισίου κατά τρόπο ώστε να την 
προστατεύει από την µεταφορά τάσεων και στρέψεων των δοκών του 
πλαισίου όταν το όχηµα κινείται σε ανώµαλο έδαφος. Το υλικό,  η 
κατασκευή και η τοποθέτηση του υποπλαισίου στο πλαίσιο, καθώς και η 
στήριξη γενικά της υπερκατασκευής να καλύπτει τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή του πλαισίου. 

21.3. Επένδυση Η επένδυση του αµαξώµατος να γίνει µε επίπεδα φύλλα 
αλουµινίου 
ελάχιστου πάχους 2 mm ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας 
ελάχιστου πάχους 1 mm. Τα ράφια και τα δάπεδα των ερµαρίων να 
καλύπτονται µε επίπεδα φύλλα αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2 mm και 3 
mm, αντίστοιχα ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας ελάχιστου 
πάχους 2 mm. Η οροφή να καλύπτεται µε φύλλα ανοδειωµένου ή 
ηλεκτροστατικά χρωµατισµένου αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια 
ελάχιστου πάχους 3 mm (χωρίς το αντιολισθητικό νεύρο). Τα δάπεδα των 
ερµαρίων να έχουν µια µικρή καθοδική κλίση προς τα έξω ή άλλη δόκιµη 
τεχνική λύση για καλύτερη απορροή των υδάτων κατά το πλύσιµο των 
ερµαρίων. 

21.4. Οροφή 
21.4.1. Η οροφή της υπερκατασκευής του οχήµατος να είναι βατή, πλευρικά να 

φέρει προστατευτικό πλαίσιο, ύψους τουλάχιστον 100 mm το οποίο να 
αποτελεί προέκταση της υπερκατασκευής και να διαθέτει κατάλληλη 
σχεδίαση για την απορροή των υδάτων. 

21.4.2. Η πρόσβαση στην οροφή του οχήµατος να γίνεται από µία κλίµακα 
τοποθετηµένη σε κατάλληλη θέση στο αµάξωµα. Οι βαθµίδες της κλίµακας 
να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και η επιφάνεια του αµαξώµατος 
κάτω από την κλίµακα να είναι επενδεδυµένη µε φύλλα ανοδειωµένου 
αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια για να µην φθείρεται κατά την 
ανάβαση / κατάβαση. Η κλίµακα να είναι µεταλλική µε µεταλλικούς 

µηχανισµούς αναδίπλωσης και στήριξης Να υπάρχουν οι απαραίτητες 
χειρολαβές για την εύκολη και ασφαλή αναρρίχηση στην οροφή. 

21.5. Ερµάρια Εξοπλισµού 
21.5.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ένα ή περισσότερα ερµάρια για την 

αποθήκευση του εξοπλισµού που µεταφέρει. 
21.5.2. Οι θύρες των ερµαρίων να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ 

ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε 
επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, 
σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων. Το ορατό ύψος του κάθε 
προφίλ, εκτός εκείνου που φέρει την χειρολαβή, να µην υπερβαίνει τα 
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35mm και το πάχος του τοιχώµατος αλουµινίου του προφίλ να είναι 
τουλάχιστον 1mm, εκτός του τµήµατος του προφίλ της χειρολαβής, το 
οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυµένο. 

21.5.3. Κάθε ρόλο να είναι εξοπλισµένο µε χειρολαβή τύπου µπάρας και κλειδαριά 
που κλειδώνει. Το πλάτος κάθε ρολού να µην υπερβαίνει τα 1500 mm. 

21.5.4. Ο εσωτερικός χώρος του (των) ερµαρίων να φέρει επαρκή φωτισµό που 
λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει 
κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να 
επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό. Η ηχητική 
προειδοποίηση να λειτουργεί µε την απελευθέρωση του χειρόφρενου. 

21.6. Ερµάριο Αντλίας 
21.6.1. Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος να υπάρχει ερµάριο που περικλείει την 

αντλία, τον τυλικτήρα σωλήνα, καθώς και µέρος του εξοπλισµού του 
οχήµατος. Το ερµάριο να φέρει µία οπίσθια θύρα καθώς και µία σε κάθε 
πλευρά. 
Στην κάτω πλευρά του ερµαρίου να υπάρχει κατάλληλο προσθαφαιρούµενο 
δάπεδο που να προστατεύει την αντλία από την είσοδο σκόνης ή λάσπης. 

21.6.2. Οι θύρες του ερµαρίου να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ 
ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε 
επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, 
σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων. Το ορατό ύψος του κάθε 
προφίλ, εκτός εκείνου που φέρει την χειρολαβή, να µην υπερβαίνει τα 
35mm και το πάχος του τοιχώµατος αλουµινίου του προφίλ να είναι 
τουλάχιστον 1mm, εκτός του τµήµατος του προφίλ της χειρολαβής, το 
οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυµένο. 

21.6.3. Κάθε ρολό να είναι εξοπλισµένο µε χειρολαβή τύπου µπάρας και κλειδαριά 
που κλειδώνει. Το πλάτος κάθε ρολού να µην υπερβαίνει τα 1500 mm. 

21.6.4. Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου να φέρει επαρκή φωτισµό που 
λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει 
κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να 
επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό. Η ηχητική 
προειδοποίηση να λειτουργεί µε την απελευθέρωση του χειρόφρενου. 

21.6.5. Το ερµάριο αντλίας δύναται να είναι κοινό µε το ερµάριο εξοπλισµού. 
21.7. Τυλικτήρας Σωλήνα Υψηλής Πίεσης 
21.7.1. Σε κατάλληλη θέση του οπίσθιου ερµαρίου και µέσα σε αυτό να υπάρχει 

ένας τυλικτήρας σωλήνα Υ.Π. αξονικής τροφοδοσίας. 
21.7.2. O τυλικτήρας να φέρει ηλεκτρικό µηχανισµό περιέλιξης του σωλήνα αλλά 

να διαθέτει και σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας. Ο µηχανισµός 
(γρανάζια, αλυσίδες κλπ.) να φέρει προστατευτικό κάλυµµα. 

21.7.3. Ο διακόπτης λειτουργίας του µηχανισµού περιέλιξης να είναι τύπου «hold 

to run», στεγανός και να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σηµείο κοντά στον 
τυλικτήρα. Να υπάρχει επιπλέον µπουτόν έκτακτης ανάγκης για διακοπή 
της παροχής σε προσιτή για το χειριστή θέση. 

21.7.4. O τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε κυλίνδρους - οδηγούς για να 
διευκολύνουν την περιέλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα χωρίς να φθείρουν το 
αµάξωµα και τους σωλήνες. 

21.7.5. O τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε ελαστικό σωλήνα µήκους 30 m, 
διαµέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 40 bar και µε όριο 
θραύσης σε πίεση όχι µικρότερη από 160 bar, κατασκευασµένο και 
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το ΕΝ 1947:2002 ή νεώτερο Κατηγορίας ΙΙ, 
Τύπου C, Κλάσης 1 (ΙΙ/C/1). Ο σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο 
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ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-38 για την προσαρµογή του αυλού Υ.Π. 
21.8. Αυλός Υψηλής Πίεσης 
21.8.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε έναν (1) αυλό υψηλής πίεσης τύπου 

πιστολιού κατάλληλο για συµπαγή βολή νερού και διασπαρµένη βολή 
προπετάσµατος. 

21.8.2. Ο αυλός να είναι κατάλληλος για ελάχιστη παροχή 200 l/min σε πίεση όχι 
µικρότερη από 40 bar. 

21.8.3. Ο αυλός να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-38 για 
την προσαρµογή του στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π. 

21.8.4. Ο αυλός Υ.Π. να φέρει προσθαφαιρούµενο αυλό παραγωγής αεραφρού ο 
οποίος θα προσαρµόζεται εύκολα µε ειδική εγκοπή ή άλλο εύχρηστο τρόπο. 

21.9. ∆εξαµενή Νερού 
21.9.1. Να είναι ορθογωνικής µορφής, µε ελάχιστη χωρητικότητα 1000 l. Σε 

περίπτωση προσφοράς δεξαµενής νερού χωρητικότητας µεγαλύτερης των 
1000 λίτρων, αυτή θα είναι αποδεκτή µε ανάλογη τροποποίηση στην 
ταξινόµηση του οχήµατος κατά EN-1846. 

21.9.2. Το υλικό κατασκευής της να είναι: 
21.9.2.1. χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm γαλβανισµένος εν θερµώ, µε την 

προϋπόθεση το γαλβάνισµα να γίνει µετά την ολοκλήρωση της  
κατασκευής της δεξαµενής ή 

21.9.2.2. ανοξείδωτος χάλυβας AISI-316L ελάχιστου πάχους 3mm ή 
21.9.2.3. πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (GRP) ή πολυπροπυλένιο ελάχιστου 

πάχους 10 mm. 
21.9.3. Στην οροφή της να φέρει κατάλληλους κρίκους πρόσδεσης για τυχόν 

επισκευή ή αντικατάσταση. 
21.9.4. Οι κάθετες επιφάνειες της δεξαµενής (εφόσον αυτή είναι µεταλλική) να 

είναι ενισχυµένες µε κατάλληλες νευρώσεις του ιδίου ελάσµατος ανά 400 
mm τουλάχιστον κάθε επιφάνειας. Τυχόν ραφές επέκτασης των ελασµάτων 
(σόκορο) να γίνουν µε κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων ("ραφή µε 
χείλια" DIN-1912). 

21.9.5. Η δεξαµενή να φέρει στο εσωτερικό της ικανό αριθµό προσθαφαιρούµενων 
διαµηκών και εγκαρσίων διαχωριστικών διαφραγµάτων (ανά περίπτωση) 
(που να καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον του εσωτερικού ύψους της) έτσι 

 
ώστε καµία εσωτερική διάσταση της δεξαµενής (διαµήκη ή εγκάρσια) να 
µην υπερβαίνει τα 1200 mm. 

21.9.6. Η σχεδίασή της να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο 
εσωτερικό της. 

21.9.7. Στην οροφή της να φέρει µία (1) τουλάχιστον ανθρωποθυρίδα ελάχιστης 
διαµέτρου 450 mm µε ταχύκλειστο στεγανό κάλυµµα για την είσοδο 

τεχνικών στο εσωτερικό της. 
21.9.8. Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σηµείο αυτής, και στην 

οπίσθια πλευρά του οχήµατος να υπάρχει στόµιο πληρώσεώς της από 
υδροστόµια µε διακόπτη, προσθαφαιρούµενο φίλτρο και ταχυσύνδεσµο 
τύπου STORZ-65 µε στεγανό πώµα βαµµένο µπλε. 

21.9.9. Να είναι εξοπλισµένη µε διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και 
υπερχείλισης που καταλήγει πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήµατος. 

21.9.10. Η σύνδεση της υδατοδεξαµενής µε την αντλία να είναι ελαστική. 
21.9.11. Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήµατος ένδειξης στάθµης περιεχοµένου 

νερού, να υπάρχει εξωτερικά σε εµφανές σηµείο, διάφανος πλαστικός 
σωλήνας ένδειξης της στάθµης περιεχοµένου. 
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21.9.12. Στο πίσω και κάτω µέρος του ερµαρίου να υπάρχει παροχή νερού µε 
δικλείδα µισής ίντσας που θα τροφοδοτείται µε νερό απ΄ ευθείας από την 
δεξαµενή νερού. 

21.10. ∆εξαµενή Αφρογόνου 

21.10.1. Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε µία δεξαµενή αφρού ορθογωνικής 
διατοµής, συνολικής χωρητικότητας 100 l που να είναι εύκολα αφαιρετή 
για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση. Η δεξαµενή και να είναι χωρισµένη 
σε δύο (2) ανεξάρτητα τµήµατα, ένα για 50 l (για την αποθήκευση 
αφρογόνου A.F.F.F. 6%) και ένα για 50 l (για την αποθήκευση αφρογόνου 
class “A” foam 1%). Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτές δύο (2) ανεξάρτητες 
δεξαµενές αντίστοιχων χωρητικοτήτων. 

21.10.2. Η δεξαµενή αφρογόνου να είναι τελείως ανεξάρτητη από τη δεξαµενή 
νερού και να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης της από το όχηµα χωρίς να 
απαιτείται η ταυτόχρονη αφαίρεση της δεξαµενής νερού. 

21.10.3. Το υλικό κατασκευής να είναι: 
ανοξείδωτος χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm ή 
πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (GRP) ή πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 6 

mm. 
21.10.4. Η σχεδίασή της επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του περιεχοµένου της. 

Στην οροφή κάθε διαµερίσµατος να φέρει στόµιο µε ταχύκλειστο κάλυµµα 
για τον καθαρισµό και την πλήρωσή του σε περίπτωση βλάβης της 
ηλεκτρικής αντλίας. 

21.10.5. Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήµατος ένδειξης στάθµης περιεχοµένου της, 
να υπάρχει εξωτερικά σε εµφανές σηµείο, διάφανος πλαστικός σωλήνας 
ένδειξης της στάθµης περιεχοµένου, για κάθε διαµέρισµα. 

21.10.6. Για κάθε διαµέρισµα να υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης, 
διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που να καταλήγει 
πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήµατος. 

21.10.7. Να υπάρχει ειδική ηλεκτρική αντλία συνεχούς ρεύµατος που να είναι 
µόνιµα εγκατεστηµένη σε κατάλληλη θέση. Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο 
που να επιτρέπει µε την βοήθεια της ηλεκτρικής αντλίας την πλήρωση των 
δεξαµενών αφρογόνου από εξωτερικά δοχεία µε ταχυσύνδεσµο τύπου 
STORZ-25, ορειχάλκινο. 

21.10.8. Κάθε όχηµα να παραδοθεί µε δύο (2) δοχεία των 25 l πλήρη µε αφρογόνο 
υγρό δασοπυρόσβεσης (class "A" foam) ως συνοδευτικό εξοπλισµό και όχι 
επί του οχήµατος. 

Το υγρό αυτό, σε όλες τις µορφές του, δηλαδή το συµπύκνωµα αφρογόνου 
(FOAM CONCENTRATE) το αφροδιάλυµµα (FOAM SOLUTION) και ο 
αεραφρός (FOAM), πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να 
αποσυντίθεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να πληροί τις απαιτήσεις 
51 του Κανονισµού NFPA 1150 ή αντίστοιχου Ευρωπαϊκού σε ότι αφορά 
την τοξικότητα, τη διαβρωτική επίδραση και τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

Το υλικό να παραδοθεί σε δοχεία χωρητικότητας 25 λίτρων έκαστο, 
κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό και µε κατάλληλη σήµανση 
(ονοµασία προϊόντος, παραγωγός, ηµεροµηνία παραγωγής, συνιστώµενη 
αναλογία πρόσµιξης, όριο ζωής του υλικού) και κατά την παράδοση να 
συνοδεύεται από το Φυλλάδιο Ασφαλείας του Υλικού (MATERIAL 
SAFETY DATA SHEET) της εταιρείας που το παράγει, καθώς και 
επίσηµη µετάφραση αυτού στα ελληνικά. 

Το υλικό που θα παραδοθεί πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την 
ηµεροµηνία παράδοσής του, να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα 
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µεγαλύτερο του εξαµήνου από την ηµεροµηνία παραγωγής. 
Ο παραγωγός πρέπει να εγγυηθεί ότι το προσφερόµενο υλικό παραµένει 

αµετάβλητο για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την 
ηµεροµηνία παραγωγής του. 

21.11. Χρωµατισµός 
21.11.1. Το κύριο µέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήµατος να είναι  

βαµµένο κόκκινο (RAL-3000) µε ακρυλικό χρώµα αρίστης ποιότητας σε 
θάλαµο βαφής. 

21.11.2. Τµήµατα του οχήµατος µπορούν να βαφούν λευκά (RAL-9010), όπως τα 
φτερά, ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας, διακοσµητική λωρίδα κλπ., µε 
προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιώνουν την υπεροχή του κόκκινου 
χρώµατος. 

21.11.3. Το όχηµα να φέρει την απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
21.11.4. Στην οροφή του οχήµατος να αναγραφούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

αναγνώρισης του οχήµατος από εναέρια µέσα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών του Α.Π.Σ. 

21.11.5. Οι επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες προς το έδαφος να υποστούν ειδική 
αντισκωριακή επεξεργασία. 

21.11.6. Οι εσωτερικές επιφάνειες των κοιλοδοκών του οχήµατος (εάν υπάρχουν) να 
καλυφθούν µε ειδικά αντισκωριακά υλικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
EN 1846-2. 

21.12. 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 
πλευρών της υπερκατασκευής (δεξιά και αριστερά) καθώς και στο 
οριζόντιο κάτω τµήµα των δύο πλευρών του θαλάµου οδήγησης (δεξιά 
και αριστερά). 

• Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα κόκκινου χρώµατος κατά µήκος της πίσω 
πλευράς της υπερκατασκευής, σε κατάλληλο ύψος κατά προτίµηση στο 
κάτω µέρος της υπερκατασκευής. 

21.13. Το όχηµα να φέρει επίσης δύο αυτοκόλλητα εµβλήµατα του Πυροσβεστικού 
Σώµατος διαστάσεων 30Χ35 cm περίπου και ανάλογες επιγραφές. 

21.14. Κάθε όχηµα να φέρει επίσης µία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σηµαίες της 
Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείµενο που θα πληροφορεί 
σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση της προµήθειας από τα ταµεία της 

52 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σηµείο τοποθέτησης και το 
περιεχόµενο της ετικέτας θα καθοριστούν σε συνεννόηση και σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών του 
Α.Π.Σ. 

Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασµού του οχήµατος από κάθε κατασκευαστή, η 
απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία θα περιλαµβάνει 
και τουλάχιστον µία επιγραφή στην αγγλική γλώσσα, καθώς και ο οριστικός 
σχεδιασµός των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων θα καθοριστούν σε 
συνεννόηση µε την Επιτροπή Παρακολούθησης της κατασκευής των 
οχηµάτων. 
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22. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το όχηµα να φέρει τον παρακάτω εξοπλισµό ο οποίος θα είναι εργονοµικά 
τοποθετηµένος σε κατάλληλες ταχυ-απασφαλιζόµενες βάσεις στήριξης. Τα 
ερµάρια του εξοπλισµού να διαθέτουν κατά προτίµηση συρτάρια ή/και 
ανοιγόµενες θήκες για την τοποθέτηση των υλικών ώστε να παρέχεται η 
κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ευχέρεια πρόσβασης στους χρήστες. Εάν τα 
συρτάρια – ανοιγόµενες θήκες, στην ανοικτή τους θέση εξέχουν από τον 
όγκο του οχήµατος θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη σήµανση για 
προστασία των χειριστών. Επίσης να υπάρχουν ετικέτες από σκληρό 
πλαστικό µε ανάγλυφη επιγραφή ή ετικέτες για εξωτερική χρήση, υψηλής 

ποιότητας εκτύπωσης, ανθεκτικές σε λιπαρές ουσίες, βρωµιά, νερό και 
υψηλές θερµοκρασίες, για τη σήµανση της θέσης κάθε είδους εντός ή εκτός 
των ερµαρίων. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τα παρακάτω είδη: 

22.1. ∆ύο (2) αυλούς Χ.Π. µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-25, σύµφωνα µε το 
ΕΝ 671 χωρίς δικλείδα. 

22.2. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού µε λαβή 
ανοίγµατος/κλεισίµατος, ρύθµιση της παροχής µε περιστρεφόµενο δακτύλιο 
σε τρεις τουλάχιστον προεπιλεγµένες τιµές, ρύθµιση βολής σε συµπαγή και 
διασκορπισµένη και ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-45. Να λειτουργεί υπό 
ονοµαστική πίεση PN16 και να επιτυγχάνει παροχή τουλάχιστον 230 l/min 
σε πίεση 6 bar. Να φέρει περιστρεφόµενο ρακόρ εισόδου, να έχει 
εργονοµική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το δυνατόν µικρότερο 
βάρος για την διευκόλυνση του χρήστη κατά το κατασβεστικό έργο. Το 
προστόµιο να διαθέτει οδοντωτό δακτύλιο για καλύτερη διάσπαση της βολής 
σε σταγονίδια. 

22.3. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-45 και 
περιστρεφόµενο προστόµιο, για συµπαγή βολή τουλάχιστον 230 l/min σε 
πίεση 6 bar, διασκορπισµένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς τη χρήση 
δικλείδας. Να έχει εργονοµική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το 
δυνατόν µικρότερο βάρος για την διευκόλυνση του χρήστη κατά το 
κατασβεστικό έργο. 

22.4. Έναν (1) αυλό παραγωγής αεραφρού που προσαρµόζεται στον αυλό Υ.Π. 
22.5. ∆ύο (2) αυλούς παραγωγής αεραφρού, µε δικλείδα, σε πίεση 5 bar, (1) 

παροχής 200 l/min µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-45 και (1) παροχής 100 
l/min µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-25. 

22.6. Ένα (1) φορητό αναµικτήρα αφρού, ρυθµιζόµενο χειροκίνητα για 
αφροδιάλυµα 0% έως 6% παροχής 200 l/min µε ταχυσύνδεσµο τύπου 
STORZ-45. 

22.7. Ένα (1) δίκρουνο µε δικλείδες και ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-65/2X45. 

22.8. Ένα (1) τρίκρουνο µε δικλείδες και ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-45/25- 
45-25. 

22.9. Ένα (1) δίκρουνο µε δικλείδες και ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-25/2Χ25. 
22.10. Ένα (1) δίστοµο ή δίκρουνο µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-110/2X65. 
22.11. Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης µε βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσµο 

STORZ-110. 
22.12. Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-65. 
22.13. Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-65/45. 
22.14. Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-45/25. 
22.15. Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-38/25. 
22.16. Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-110/65. 



42  

22.17. Μία (1) συστολή µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORZ-65 στο ένα άκρο και 
ορειχάλκινο σύνδεσµο µε θηλυκό σπείρωµα υδροστοµίων 2½ σ̋το άλλο. Η 
γωνία του σπειρώµατος να είναι 55º και ο αριθµός των σπειρωµάτων να 
είναι 5 ανά ίντσα. 

22.18. 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. 

22.19. Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων τύπου STORZ-110/65/45/38/25. 
∆ύο (2) τεµ. από κάθε είδος κλειδιού. 

22.20. 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, διαµ. 45 mm, µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου 
STORZ-45 σε κάθε άκρο. 

22.21. Τρία (3) 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, διαµ. 65 mm, µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου 
STORZ-65 σε κάθε άκρο. 

22.22. ∆έκα (10) 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, διαµ. 25 mm, µήκους 25 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου 
STORZ-25 σε κάθε άκρο. 

22.23. 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. 

22.24. Ένας (1) σφικτήρας σωλήνων Χ.Π. (firefighting hose clamp) για την 
διακοπή της ροής νερού κατά την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση 
σωλήνων, ο οποίος να παραµένει ασφαλισµένος στην θέση διακοπής της 
ροής µέχρι την χειροκίνητη απασφάλισή του, κατάλληλος για σωλήνες 
διαµέτρου 25 mm και 45 mm. 

22.25. Σωλήνες αναρρόφησης διαµέτρου 110 mm από ενισχυµένο ελαστικό, 
συνολικού µήκους 9 m µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-110 σε κάθε 
άκρο. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης τους να προστατεύονται µε 
κατάλληλο κάλυµµα. 

22.26. Σωλήνες αναρρόφησης διαµέτρου 65 mm συνολικού µήκους τουλάχιστον 6 
m µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο. Σε περίπτωση 
εξωτερικής τοποθέτησης τους να προστατεύονται µε κατάλληλο κάλυµµα. 

22.27. Ένα (1) τεµ. σωλήνος διαµέτρου 25 mm, µήκους 2 m, µε ταχυσύνδεσµο 

τύπου STORΖ-25 στο ένα άκρο ενώ το άλλο άκρο να είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένο για την αναρρόφηση αφρογόνου από φορητά δοχεία. 

22.28. ∆ύο (2) πάνινες υδρίες χωρητικότητας 10 l περίπου έκαστη. 

22.29. Έναν (1) επινώτιο πυροσβεστήρα µε ασκούς χωρητικότητας 19 λίτρων 
περίπου ή µεγαλύτερης. Το υλικό κατασκευής του ασκού να είναι ίνα 
πολυεστερικής βάσης ή νεοπρένιο. Η χειροκίνητη αντλία καθώς και το 
προστόµιο εκτόξευσης να είναι κατασκευασµένα από ορείχαλκο και να 
επιτυγχάνουν βολή σε µήκος 5 m περίπου ή µεγαλύτερο. 

22.30. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 3 kg, 
ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C, η κατασκευή του οποίου 
να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3, τοποθετηµένο στο θάλαµο 
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οδήγησης. 
22.31. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 6 kg, 

ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 27Α, 144Β, C, η κατασκευή του 
οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 

22.32. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα CO2, πλήρωσης έως 5 kg, ελάχιστης 
κατασβεστικής ικανότητας 70Β, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται 
στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 

22.33. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα τύπου F (wet chemical), πλήρωσης έως 2 l, 
ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 5A, 25F, η κατασκευή του οποίου να 
ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 
Όλοι οι προαναφερόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, CO2 και τύπου F 
να συνοδεύονται κατά την παράδοση από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ανταπόκρισης προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3. 

22.34. Ένα (1) σχοινί διάσωσης, διαµέτρου 16mm, µήκους 20 m µε δακτύλιο και 
κρίκο ασφαλείας στα άκρα του. 

22.35. ∆ύο (2) σχοινιά – οδηγούς, κατασκευασµένα σύµφωνα µε το DIN 14920 ή 
αντίστοιχο πρότυπο, διαµέτρου 10mm, µήκους 30 µέτρων, έκαστου µε 
δακτυλίους και κρίκους ασφαλείας σε κάθε άκρο και µε κατάλληλη θήκη. 

22.36. Ένα (1) συρµατόσχοινο, κατασκευασµένο σύµφωνα µε το DIN76031 ή 
αντίστοιχο πρότυπο, διαµ. 16 mm, µήκους 5 m, µε δακτυλίους και κλειδιά 
ναυτικού τύπου σε κάθε άκρο και µε κατάλληλη θήκη. 

22.37. ∆ύο (2) ειδικά φτερά κατασκευασµένα από έλασµα µε κοντάρι από ξύλο ή 
fiberglass µήκους 1,8 m τουλάχιστον για την κατάσβεση πυρκαγιάς χόρτων. 

22.38. Ένα (1) τσεκούρι πυροσβεστικού τύπου µε ράµφος. 
22.39. Ένα (1) εργαλείο συνδυασµού σκαπάνης / τσεκουριού (τύπου Pulaski). 
22.40. Μία (1) σκαπάνη. 
22.41. Μία (1) τσουγκράνα. 
22.42. Ένα (1) φτυάρι µε λαιµό τύπου κύκνου. 
22.43. Ένα (1) µεταλλικό µονό αρπάγιο µήκους 1,8 m τουλάχιστον. 
22.44. Τρεις (3) πλήρεις αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώµατος µε 

συνθετική φιάλη 6,7 ως 7 L/300 bar, των οποίων η ηχητική προειδοποίηση 
(σφυρίχτρα) να δίνει συνεχές σφύριγµα όταν ενεργοποιείται. 
Η ηµεροµηνία κατασκευής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι (6) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων. 

22.44.1. Να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ΕΝ-137:2006. 
22.44.2. Οι προσωπίδες να διαθέτουν ένα ζεύγος ελατηριωτά στηρίγµατα για την 

προσαρµογή τους στο κράνος F1 Gallet. 

22.44.3. Όλες οι προσωπίδες να είναι θετικής πίεσης, πανοραµικές ολοκλήρου 
προσώπου θα διαθέτουν φωνητική µεµβράνη και ιµάντα ανάρτησης. Να 
είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ΕΝ136:1998 κλάση 3. Οι 

οµατοθυρίδες των προσωπίδων θα έχουν ευρεία περιφερειακή ορατότητα 
τουλάχιστον 90% ως προς το φυσικό πεδίο όρασης σύµφωνα µε το 
ΕΝ136:1998 και θα έχουν στην εξωτερική πλευρά επεξεργασία 
αντιχαρακτική (anti-scratch) και στην εσωτερική πλευρά επεξεργασία 
αντιθαµβωτική (anti-fog). 

22.44.4. Ο αεροπνεύµονας θα συνδέεται στην προσωπίδα µε κουµπωτό σύστηµα και 
όχι µε σπείρωµα. 

22.44.5. Ο σωλήνας µέσης πίεσης που καταλήγει στον αεροπνεύµονα θα συνδέεται 
µε το µειωτήρα πίεσης µέσω ταχυσυνδέσµου. 

22.44.6. Οι φιάλες αέρα θα είναι συνθετικές µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30 
χρόνια, θα διαθέτουν µεταλλικό κλείστρο και θα είναι κατασκευασµένες 
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και πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το EN 12245:2002 ή µεταγενέστερο. 
22.44.7. Το κλείστρο της φιάλης αέρα να διαθέτει περιοριστή ροής για την 

προστασία από ανεξέλεγκτη ροή αέρα. 
22.44.8. Η διάταξη σύνδεσης της πλάτης της αναπνευστικής συσκευής µε το 

κλείστρο της φιάλης αέρα να φέρει σπείρωµα κυλινδρικό και 
στεγανοποίηση µε ελαστικό δακτύλιο (o-ring) και όχι κωνικό σπείρωµα. 

22.44.9. Κάθε φιάλη να συνοδεύεται από προστατευτικό βραδύκαυστο υφασµάτινο 
κάλυµµα φιάλης το οποίο να φέρει κατάλληλα τοποθετηµένες 
ανακλαστικές λωρίδες triple trim. 

22.44.10. Οι προσωπίδες να παραδοθούν εντός κατάλληλης υφασµάτινης θήκης που 
κλείνει για την προστασία της προσωπίδας από ρίπους, σκόνη κ.λ.π. 

22.44.11. Οι αναπνευστικές συσκευές να τοποθετηθούν στην δεξιά πλευρά της 
υπερκατασκευής και σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο ύψος και να 
συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

22.45. ∆ύο (2) φορητούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου (κατηγορίας τουλάχιστον 
Ex ib II C T4 - ζώνες 1 και 2), κατηγορίας προστασίας ΙΡ65, µε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες µε λαµπτήρα τύπου LED ελάχιστης φωτεινής 
ροής 180 lumen, σε βάσεις φόρτισης από το ηλεκτρικό κύκλωµα του 
οχήµατος, τοποθετηµένους εντός του θαλάµου οδήγησης. 

22.46. Ένα (1) προσθαφαιρούµενο φορητό προβολέα µε συστοιχίες LED ή άλλη 
κατάλληλη τεχνολογία και δυνατότητα τροφοδοσίας µε ρεύµα DC από το 
ηλεκτρικό κύκλωµα του οχήµατος, διακόπτες ON/OFF και κατάλληλο 
ρευµατολήπτη µε καλώδιο για την τροφοδοσία του από το ρεύµα του 
οχήµατος. Ο προβολέας να παράγει συνδυασµένο φωτισµό, σηµειακό 
(spotlight) και διάχυτο (floodlight) µε δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας 
των δύο τύπων φωτισµού. Η φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 7000 lumen 
για το σηµειακό φωτισµό και τουλάχιστον 7000 lumen για το διάχυτο 
φωτισµό, δηλαδή συνολική ελάχιστη φωτεινή ροή 14000 lumen. Να διαθέτει 
κατά το δυνατόν περιορισµένες διαστάσεις έτσι ώστε να είναι εύχρηστος και 
βάρος µέχρι 8kg καθώς και κατάλληλη χειρολαβή για την εύκολη µεταφορά 
του από ένα άτοµο. Στη βάση του να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος µε 
διάταξη ταχείας σύµπλεξης-αποσύµπλεξης για τη στήριξη και σύνδεση του 
προβολέα είτε στον πτυσσόµενο ιστό της εµπρόσθιας δεξιάς πλευράς του 
οχήµατος, είτε στη βάση εδάφους εάν αυτή είναι ανεξάρτητη, είτε στον 
πτυσσόµενο τρίποδα και σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ο προβολέας να 
έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360º στο οριζόντιο επίπεδο καθώς και 
κλίσης του πάνω-κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο. Ο προβολέας να φέρει 
βαθµό προστασίας ΙΡ55 ή µεγαλύτερο. 

22.47. Ένα (1) τύµπανο µε καλώδιο µήκους 25 m µε κατάλληλο ρευµατοδότη και 
ρευµατολήπτη για την σύνδεση του προβολέα. 

22.48. Μία (1) βάση εδάφους για τη σύνδεση και στήριξη του φορητού προβολέα 
σε χαµηλό ύψος. Να παρέχει δυνατότητα κλίσης του προβολέα πάνω-κάτω. 

22.49. Έναν (1) πτυσσόµενο τρίποδα για την στήριξη του φορητού προβολέα, από 
ελαφρύ κράµα αλουµινίου, ρυθµιζόµενου ύψους και µε µέγιστο µήκος 
ανάπτυξης τουλάχιστον 2,5m. Το βάρος του τρίποδα δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 7kg, έτσι ώστε να µπορεί να µεταφέρεται µαζί µε τον προβολέα από ένα 
άτοµο. Ο τρίποδας να παρέχει ικανοποιητική ευστάθεια έτσι ώστε να µπορεί 
να φέρει το βάρος του προβολέα στο µέγιστο ύψος ανάπτυξής του και µε 
µικρή κλίση. 

22.50. ∆ύο (2) σάκους πτωµάτων. 
22.51. Ένα (1) φαρµακείο κατάλληλα εξοπλισµένο για την παροχή Α' βοηθειών σε 

κιβώτιο κατασκευασµένο από δύσκαµπτο υλικό που να περιέχει: 
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22.51.1. Μία (1) φιάλη ιωδιούχο ποβοδίνη (τύπου BETADINE SOLU 220 ml) 
22.51.2. Μία (1) φιάλη οξυζενέ 100 ml 
22.51.3. Μία (1) φιάλη καθαρό οινόπνευµα 100 ml 
22.51.4. Ένα (1) ψυκτικό σπρέι 
22.51.5. Ένα (1) αντισηπτικό σπρέι (τύπου Pulvo ή τύπου Nebacetin) 
22.51.6. Ένα (1) κουτί αναλγητικά δισκία παρακεταµόλης 500mg (τύπου DEPON ή 

τύπου PONSTAN). 
22.51.7. Εναίσιµη κορτιζόνη (τύπου Solucorfef-solumentrol) 
22.51.8. Τέσσερα (4) τεµ. ελαστικούς επιδέσµους πλάτους 6, 8, 10, 12 εκ. 
22.51.9. Ένα (1) κουτί αυτοκόλλητα επιθέµατα διαφόρων µεγεθών. 
22.51.10. ∆ύο (2) γάζες σε φακέλους βαζελίνης ή δύο (2) γάζες τύπου FUCIDIN σε 

φακέλους. 
22.51.11. Ένα (1) κουτί στείρου οφθαλµικού διαλύµατος (φυσιολογικά δάκρυα). 
22.51.12. Πέντε (5) χειρουργικές µάσκες 
22.51.13. Ένα (1) κουτί γάντια µιας χρήσεως (Latex) 
22.51.14. Ένα (1) πακέτο βαµβάκι 
22.51.15. ∆ύο (2) κουτιά αποστειρωµένες γάζες µικρού και δύο (2) µεγάλου 

µεγέθους. 
22.51.16. Ένα (1) σωληνάριο αλοιφή (τύπου BEPANTHENE). 
22.51.17. ∆ύο (2) φιαλίδια STICK αµµωνίας 
22.51.18. Ένα (1) σωληνάριο τύπου FENISTIL GEL 
22.51.19. Ένας (1) φυσιολογικός ορός (Sodium Chloride) 250 ml ή 500 ml 
22.51.20. Τέσσερα (4) τεµ. σύριγγες 5 ml 
22.51.21. ∆ύο (2) φιαλίδια οφθαλµολογικά τύπου COLL OCULOSAN 
22.51.22. ∆ύο (2) τεµ. τύπου LOCACORTEN MOUSSE FE 
22.51.23. Ένα (1) φιαλίδιο spray τύπου panthenol. 
22.51.24. Πέντε (5) ρυθµιζόµενα κολάρα τύπου AMBU Perfic ACE 
22.51.25. ∆ύο φουσκωτοί νάρθηκες ή ένας νάρθηκας αλουµινίου ή δύο (2) αρθρωτοί 

νάρθηκες κοινοί για χέρια και πόδια (articu-splint). 
22.51.26. Ένα ψαλίδι ρούχων. 
22.51.27. Τέσσερις τριγωνικοί επίδεσµοι. 
22.51.28. ∆ύο κουβέρτες αλουµινίου διπλής όψεως, ελάχιστων διαστάσεων 2100 Χ 

1600 mm, ελάχιστου πάχους 12µm. 
22.51.29. Ένας αιµοστατικός επίδεσµος (DIN 13151-M). 
22.51.30. Ένας αιµοστατικός επίδεσµος (DIN 13151-G). 
22.51.31. Μία φιάλη Ο2 2lt µε µία µάσκα (ρινική ή ventouri) 
Οι ανωτέρω ονοµασίες φαρµακευτικών προϊόντων στοχεύουν στην περιγραφή 
συγκεκριµένων θεραπευτικών / φαρµακευτικών ιδιοτήτων και δεν δεσµεύουν ως προς 
τον οίκο παρασκευής τους. 

22.52. Μία (1) ή δύο (2) εργαλειοθήκες που να περιέχουν : 
22.52.1. Μία (1) σειρά γερµανικών κλειδιών 8-30 mm , µε µόνωση κατάλληλα για 

προστασία από ρεύµα τάσης µέχρι 1000V σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ/IEC 
60900 ή αντίστοιχο. 

22.52.2. Ένα (1) γαλλικό κλειδί µεσαίου τύπου 
22.52.3. Τρία (3) κατσαβίδια ίσια διαφορετικού µεγέθους, µε µόνωση κατάλληλα 

για προστασία από ρεύµα τάσης µέχρι 1000V σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο. 

22.52.4. Τρία (3) κατσαβίδια σταυρού διαφορετικού µεγέθους, µε µόνωση 
κατάλληλα για προστασία από ρεύµα τάσης µέχρι 1000V σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο. 

22.52.5. Μία (1) σειρά κλειδιών ALLEN. 
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22.52.6. Μία (1) πένσα µε πλαγιοκόπτη , µε µόνωση κατάλληλα για προστασία από 
ρεύµα τάσης µέχρι 1000V σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900. 

22.52.7. Μία (1) γκαζοτανάλια, µε µόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύµα 
τάσης µέχρι 1000V σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο. 

22.52.8. Ένα (1) µεταλλικό σφυρί βάρους 2 kg. 
22.52.9. Ένα (1) ελαστικό σφυρί 500 γρ. 
22.52.10. Μία (1) µετροταινία 3 µέτρων. 
22.52.11. Ένα σιδηροπρίονο 
22.52.12. Μία (1) φορητή µπαλαντέζα φωτισµού µε καλώδιο 10 m και κρίκο 

ανάρτησης. 
22.52.13. Ένα (1) µεταλλικό γρασαδόρο χωρητικότητας 500 mL. 
22.52.14. Μία (1) σειρά ειδικών κλειδιών ανοίγµατος θυρών ανελκυστήρων για 

τουλάχιστον 4 τύπους ανοίγµατος θυρών. 
22.53. Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το πλαίσιο (γρύλος, εργαλεία αλλαγής 

τροχού, τρίγωνο στάθµευσης, σωλήνα πλήρωσης αέρος ελαστικών κλπ.). 
22.54. ∆ύο (2) τάκους αναστολής κύλισης του οχήµατος µε αυτοκόλλητες 

ανακλαστικές ταινίες. 
22.55. Εργαλεία διάρρηξης – λοστοί: 
22.55.1. Ένα (1) λοστό διάρρηξης µήκους 1500 mm περίπου. 
22.55.2. Ένα (1) λοστό µε κατάλληλες εγκοπές για εξαγωγή καρφιών, βιδών κλπ. 
22.55.3. Ένα (1) εργαλείο διάρρηξης (halligan ή hooligan tool) µε άκρο κοπής 

λαµαρινών (metal cutting) µήκους 30́ ΄ περίπου ή µεγαλύτερου. 
22.56. Ένα κόφτη µετάλλων (για αλυσίδες, λουκέτα, καρφιά, µπετόβεργες κλπ) 

2 
κατάλληλο   για   µέταλλα   σκληρότητας   100   kg/mm τουλάχιστον και 
διαµέτρου 13 mm, µε κατάλληλα µονωµένες χειρολαβές για προστασία από 
ρεύµα. 

22.57. Ένα αλυσοπρίονο που: 
22.57.1. Να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, βενζινοκίνητο 
22.57.2. Η εκκίνησή του να γίνεται µε τράβηγµα σχοινιού και να τίθεται µε ευκολία 

σε λειτουργία 
22.57.3. Να φέρει σύστηµα αντιδόνησης καθώς και εργονοµικά ενσωµατωµένες 

χειρολαβές εµπρός και πίσω ώστε να επιτυγχάνεται σωστό και ασφαλές 
κράτηµα από τον χρήστη 

22.57.4. Η ισχύς του κινητήρα να είναι µεγαλύτερη ή ίση από 2,5 kW 
22.57.5. Το µήκος της λεπίδας να είναι περίπου 450 mm 
22.57.6. Το βάρος του, έτοιµο προς λειτουργία, να µην είναι άνω των 10 kg 
22.57.7. Να συνοδεύεται από µία (1) εφεδρική αλυσίδα. 
22.57.8. Να συνοδεύεται από ειδικό στεγανό δοχείο µεταφοράς καυσίµου, µε πώµα 

ασφαλείας και εξάρτηµα – σωλήνα πλήρωσης καυσίµου, χωρητικότητας 

περίπου 5 L και λιπαντικού αλυσίδας περίπου 1 L, του ίδιου κατασκευαστή 
µε το αλυσοπρίονο. 

22.57.9. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 

22.58. ∆ύο (2) ζεύγη αντιολισθητικές αλυσίδες, τύπου ρόµβου, για µονούς τροχούς. 
Οι αλυσίδες θα παραδοθούν ως συνοδευτικός εξοπλισµός εκτός οχήµατος 
και δε λαµβάνονται υπόψη στη ζύγιση του οχήµατος. 

22.59. ∆ύο (2) αντιπυρικές κουβέρτες ενδεικτικών διαστάσεων 2000 mm Χ 1600 
mm σύµφωνα µε τo EN 1869 ή αντίστοιχο πρότυπο. 

22.60. ∆ύο (2) αντιπυρικές κουβέρτες αντιµετώπισης εγκαυµάτων (µε τζελ) 
ενδεικτικών διαστάσεων 1200 mm Χ 1600 mm. 
Κάθε αντιπυρική κουβέρτα να παραδοθεί τοποθετηµένη εντός άκαµπτης 
συσκευασίας (βαλίτσα) για προστασία κατά την µακροχρόνια αποθήκευσή  
της στα πυροσβεστικά οχήµατα. 
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22.61. Τέσσερις (4) πλαστικές πτυσσόµενες κορίνες (κώνοι σήµανσης) µε 
αντανακλαστικές επιφάνειες και µε λυχνίες LED που αναλάµπουν. 

22.62. Ταινία σήµανσης (οριοθέτησης χώρων) από πολυαιθυλένιο χρώµατος 
κόκκινου και άσπρου, πλάτους 75 mm τουλάχιστον, µήκους 500 µέτρων, µε 
επιγραφή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ή αντίστοιχη επιγραφή στα 
Αγγλικά). 

22.63. Τρία (3) αντανακλαστικά γιλέκα µεγέθους XL σύµφωνα µε το ΕΝ 471 
κλάσης 2. Το χρώµα των γιλέκων να είναι φθορίζον πορτοκαλί και οι 
ανακλαστικές λωρίδες να είναι πάχους 5cm, χρώµατος λευκού. Στο πίσω 
µέρος να υπάρχει µε κεφαλαία γράµµατα ευανάγνωστη η επιγραφή 
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ». 
Τα γιλέκα να παραδοθούν τοποθετηµένα εντός ανθεκτικής συσκευασίας 
(σακ βουαγιάζ) για προστασία κατά την µακροχρόνια αποθήκευσή της στα 
πυροσβεστικά οχήµατα. 

22.64. Ένα (1) ειδικό εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων (Safety Blade 
Rescue Knife). 

22.65. Ένα (1) χειροκίνητο µεταλλικό εργαλείο κοπής (glass master) υαλοπινάκων 
οχήµατος, µε πριονωτή λεπίδα για τζάµια, µέταλλα, ξύλο, πλαστικό κλπ, µε 
χειρολαβή τύπου «Τ», το οποίο να διαθέτει και ελατηριωτή συσκευή 
θραύσης υαλοπινάκων (window punch) µόνιµα προσαρµοσµένη ή να δοθεί 
συνοδευτικά. Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς και 2 εφεδρικές λεπίδες. 

22.66. Τρία (3) ζεύγη γάντια εργασίας ελάχιστης µηχανικής αντοχής 3 (abrasion), 3 
(tear), 3 (blade cut), 3 (puncture) σύµφωνα µε το ΕΝ 388. Μέγεθος γαντιών: 
Νο 10 σύµφωνα µε το ΕΝ 420. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν µε την ίδια σειρά αρίθµησης της 
παρούσας προδιαγραφής περιγράφοντας τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος 
και τον εξοπλισµό του µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια χωρίς να αφήνουν 
περιθώρια παρερµηνειών. 
Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Τα παρακάτω να συνοδεύουν τις προσφορές: 

  

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

1.1. Τεχνικά στοιχεία πλαισίου: 
1.1.1. Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών 

λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα (προσπέκτους 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, διαστάσεις. 
1.1.4. Τεχνικά στοιχεία δυναµολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση της αντλίας, σχέση 

µετάδοσης, µέγιστη ροπή (Nm) µετάδοσης κίνησης (για συνεχή 
λειτουργία). Σε περίπτωση που από τα τεχνικά στοιχεία του δυναµολήπτη 
δεν προκύπτει ότι αυτός είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία, να 
κατατεθεί έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή του δυναµολήπτη ή του 
πλαισίου που να το επιβεβαιώνει. 

1.1.5. Τεχνικά µέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου 
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λαµβανοµένων υπόψη τυχόν περιορισµών λόγω των προσφεροµένων 
ελαστικών επισώτρων και της ανάρτησης - από τον κατασκευαστή του 
πλαισίου. 

1.1.6. ∆ιαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του 
πλαισίου. 

1.1.7. Κύκλος στροφής οχήµατος (από τοίχο σε τοίχο) και αντιδιαµετρική αξονική 
δυνατότητα - από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 

1.1.8. Καµπύλες επιτάχυνσης και τελικής ταχύτητας του οχήµατος υπό πλήρες 
φορτίο (km/h µε αντιστοιχία sec και m) - από τον κατασκευαστή του 
πλαισίου. 

1.1.9. Καµπύλες αναρριχητικής ικανότητας και µέγιστη αναρριχητική ικανότητα 
του οχήµατος υπό πλήρες φορτίο (κλίση εδάφους % µε αντιστοιχία 
ταχύτητας km/h) - από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 

1.1.10. Τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων 1.1.8 & 1.1.9 να αναφέρονται στο 
προσφερόµενο πλαίσιο µε τον προσφερόµενο κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων 
και ελαστικά. 

1.1.11. Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόµενου πλαισίου. 
1.2. Πυροσβεστικό συγκρότηµα 
1.2.1. Τεχνικό φυλλάδιο αντλίας 
1.2.2. ∆ιαγράµµατα επιδόσεων της αντλίας (µε αντιστοιχία παροχής, πίεσης, και 

κατανάλωσης ισχύος) για διαφορετικές στροφές λειτουργίας της. 
1.2.3. Σχέσεις µετάδοσης κιβωτίου πολλαπλασιασµού στροφών αντλίας (εφόσον 

υπάρχει) που παρέχονται από τον κατασκευαστή της αντλίας καθώς και η 
προτεινόµενη σχέση για το προσφερόµενο όχηµα. 

1.2.4. Τεχνικό φυλλάδιο συστήµατος πρόσµιξης αφρογόνου 
1.2.5. Τεχνικό φυλλάδιο συστήµατος προπλήρωσης 
1.2.6. Τεχνικό φυλλάδιο αυλού υψηλής πίεσης στο οποίο κατ΄ ελάχιστον θα 

περιέχεται διάγραµµα ή στοιχεία απόδοσης (παροχή, πίεση, µήκος βολής) 
και προσθήκης παραγωγής αεραφρού. 

1.3. Εξοπλισµός 
1.3.1. Τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήµανσης 
1.3.2. Τεχνικό φυλλάδιο αυλών χαµηλής πίεσης 
1.3.3. Τεχνικά φυλλάδια σωλήνων χαµηλής πίεσης και πιστοποιητικά συµφωνίας 

µε οποιοδήποτε από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συµµορφώνονται οι 
προσφερόµενοι σωλήνες. 

1.3.4. Τεχνικό φυλλάδιο σωλήνα υψηλής πίεσης και αποδεικτικό συµφωνίας µε  
το ΕΝ 1947:2002. 

1.3.5. Τεχνικό φυλλάδιο επινώτιου πυροσβεστήρα 
1.3.6. Τεχνικό φυλλάδιο αναπνευστικών συσκευών 
1.3.7. Τεχνικό φυλλάδιο φορητών αντιεκρηκτικών φανών 
1.3.8. Τεχνικά φυλλάδια προβολέων εργασίας (προσθαφαιρούµενου φορητού και 

σταθερού) και τρίποδα στήριξης προβολέα. 
1.3.9. Τεχνικό φυλλάδιο αλυσοπρίονου 
1.3.10. Τεχνικά φυλλάδια αντιπυρικών κουβερτών 
1.3.11. Τεχνικό φυλλάδιο βαρούλκου 
1.3.12. Τεχνικό φυλλάδιο ποµποδέκτη οχήµατος 
1.3.13. Τεχνικό φυλλάδιο γαντιών εργασίας 
1.3.14. Τεχνικά φυλλάδια συστήµατος τηλεµατικής, παρακολούθησης θέσης και 

λειτουργίας οχήµατος 
1.3.15. Τεχνικό φυλλάδιο συστήµατος απεικόνισης οπισθοπορείας. 

 
2. Σχέδια 
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Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής: 
2.1. Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του 

προσφεροµένου οχήµατος υπό κλίµακα. Το σχέδιο να περιλαµβάνει τιµές 
µέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών προσέγγισης, αποχώρησης και 
κλίσης, εδαφική ανοχή και εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά. 

2.2. Σχέδιο της υδατοδεξαµενής του προσφεροµένου οχήµατος από το οποίο να 
αποδεικνύεται η απαίτηση της παραγράφου 21.10.2 για ανεξάρτητες 
δεξαµενές νερού και αφρογόνου. 

 
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, αντλία 
πυρόσβεσης, δεξαµενές νερού και αφρού. 

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

3.3. Μελέτη – σκαρίφηµα συστήµατος αυτοπροστασίας. 
Εάν οι παραπάνω µελέτες δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

 
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., 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. 
4.4. Πίνακα εξουσιοδοτηµένων συνεργείων επισκευής του πλαισίου. 
4.5. Πίνακα  συνεργείων  επισκευής  του  αµαξώµατος   της   υπερκατασκευής 

Οι παρακάτω βεβαιώσεις να υποβληθούν εγγράφως από τους κατασκευαστές 
στην Ελληνική (η µε επίσηµη µετάφραση): 
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4.6. Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόµενο 
όχηµα ανταποκρίνεται στην απαίτηση προσδιορισµού και ταξινόµησης όπως 
αυτά ορίζονται στο ΕΝ 1846-1 και ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των ΕΝ 1846 
parts 2 & 3. 

4.7. Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόµενο 
πυροσβεστικό όχηµα ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες απαιτήσεις των 
παραγράφων της παρούσας στις οποίες γίνεται µνεία για ανταπόκριση στις 
αντίστοιχες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). 

4.8. Βεβαίωση του κατασκευαστή της αντλίας ότι η προσφερόµενη αντλία 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN1028-1 και EN1028-2. 

4.9. Βεβαίωση του κατασκευαστή του πλαισίου ή του επίσηµου αντιπροσώπου 
του στην Ελλάδα για τον αριθµό ετησίων πωλήσεων καινούργιων πλαισίων 
στη χώρα µας ή στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία. 

4.10. Βεβαίωση του κατασκευαστή της πυροσβεστικής αντλίας ή του επίσηµου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τον αριθµό ετησίων πωλήσεων 
καινούργιων αντλιών στη χώρα µας ή στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία. 

4.11. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναµο για τα 
εργοστάσια κατασκευής πλαισίου, πυροσβεστικού συγκροτήµατος και 
υπερκατασκευής. 

4.12. Όσον αφορά την υποχρέωση των προµηθευτών σύµφωνα µε το άρθρο 18 
του Π. . 118/2007 ορίζονται οι ακόλουθες φάσεις βιοµηχανοποίησης: α) 
Κατασκευή πλαισίου, β) Κατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήµατος 
(αντλίας), γ) Κατασκευή υπερκατασκευής. 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα (πλαίσιο-υπερκατασκευή- 
αντλία πυρόσβεσης-εξοπλισµός) για τρία (3) έτη τουλάχιστον από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. ∆εν γίνονται αποδεκτές 
εγγυήσεις που 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 αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου και της υπερκατασκευής 
για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. 

3. Εγγύηση των δεξαµενών νερού και αφρού για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον 
εφόσον αυτές είναι µεταλλικές και για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον εφόσον 
αυτές είναι πλαστικές. 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών του ηλεκτρικού συστήµατος 
του οχήµατος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής 
του από την Υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, ο προµηθευτής 
είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των συσσωρευτών κατά το 
χρονικό διάστηµα µέχρι και την οριστική παραλαβή κάθε οχήµατος. 

 
Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους 
κατασκευαστές των επί µέρους συγκροτηµάτων. 
Σε περίπτωση που το όχηµα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους 
των εγγυήσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, η οποία απαιτεί µεταφορά του 
οχήµατος σε συνεργείο επισκευής, ο προµηθευτής υποχρεούται  να 
µεταφέρει µε δικές του δαπάνες (µεταφορά µε πλατφόρµα, γερανοφόρο 
όχηµα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχηµα στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής. 
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία για τις 
εργασίες που πραγµατοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε 
όχηµα εντός της διάρκειας της εγγύησης. 
Αναφορικά µε την προγραµµατισµένη συντήρηση του πλαισίου για το 
χρονικό διάστηµα της εγγύησης και σε περίπτωση που ορισµένα από τα υπό 
προµήθεια οχήµατα τοποθετηθούν σε νοµούς της χώρας όπου δεν θα 
υπάρχουν εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του πλαισίου, ο προµηθευτής, µετά 
από αίτηµα της Υπηρεσίας, οφείλει είτε να αποστείλει κινητό συνεργείο είτε 
να αναλάβει τη δαπάνη µεταφοράς (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καύσιµα κλπ.) 
του οχήµατος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 

 
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. Να υποβληθούν παράλληλα και αντίστοιχες δηλώσεις των 
επί µέρους κατασκευαστών εξαρτηµάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότηµα 
- υπερκατασκευή). Προµηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης 
ανταλλακτικών πέραν των 10 ετών οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους αντίστοιχες δηλώσεις των επί µέρους κατασκευαστών 
εξαρτηµάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότηµα - υπερκατασκευή) για την 
αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών. 

2. Προµηθευτές που παρέχουν έκπτωση στην προµήθεια των ανωτέρω 
ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, να την προσφέρουν ως 
ποσοστό επί του εκάστοτε επίσηµου τιµοκαταλόγου λιανικής και να 
αναφέρουν τη χρονική ισχύ της παρεχόµενης έκπτωσης. 

3. Με το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι προµηθευτές οφείλουν να 
καταθέσουν τον επίσηµο τιµοκατάλογο συντήρησης (εργασία και 
ανταλλακτικά) του πλαισίου συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, µε 
την οποία θα δεσµεύονται ως προς την τήρηση αυτού µέχρις εκδόσεως νέου. 
Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και µε την υπογραφή της σύµβασης ο 
προµηθευτής να δεσµευτεί εγγράφως για την προσκόµιση του ισχύοντος 

τιµοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για 
όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση 
διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. Ο τιµοκατάλογος συντήρησης δεν 
υπόκειται σε αξιολόγηση. 

4. Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του πλαισίου όπως αυτά προβλέπονται 
από τον κατασκευαστή, να γίνουν µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, 
από ειδικευµένους τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. Να 
δηλώνεται µε την προσφορά το πρόγραµµα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό 
διάστηµα, διανυθέντα χιλιόµετρα). 

5. Ο προµηθευτής θα πρέπει µετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική 
υποστήριξη για το αµάξωµα της υπερκατασκευής. Για το σκοπό αυτό πρέπει 
να διαθέτει ή να συνεργάζεται µε τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο επισκευής 
του αµαξώµατος της υπερκατασκευής στην Ελλάδα. 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των συνεργείων επισκευής θα πρέπει να είναι 
ικανές να στεγάσουν τα προς επισκευή πυροσβεστικά οχήµατα και για το 
σκοπό αυτό να διαθέτουν επαρκές ελεύθερο ύψος και θύρα πρόσβασης 
(εισόδου) κατάλληλων διαστάσεων. 
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ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από µία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο και την πυροσβεστική αντλία 
στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

2. Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από αντίγραφο της ∆ήλωσης Πιστότητας ΕΚ 
(EC Declaration of Conformity). 

3. Για το σύνολο των υπό προµήθεια οχηµάτων να παραδοθούν τα ακόλουθα: 
3.1. ∆ύο (2) εικονογραφηµένοι κατάλογοι/τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών µε 

αριθµό ονοµαστικού, για το πλαίσιο (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε 
ηλεκτρονική ή και έντυπη µορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση 
έκδοσης νέων. 

3.2. ∆ύο (2) εικονογραφηµένοι κατάλογοι/τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών µε 
αριθµό ονοµαστικού για την αντλία (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε 
ηλεκτρονική ή και έντυπη µορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση 
έκδοσης νέων. 

3.3. ∆ύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου 
(WORKSHOP MANUAL - στην Αγγλική ή Ελληνική) 

3.4. ∆ύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής αντλίας πυρόσβεσης επιπέδου 
συνεργείου (WORKSHOP MANUAL - στην Αγγλική ή Ελληνική). 

3.5. ∆ύο (2) εικονογραφηµένοι κατάλογοι ανταλλακτικών υπερκατασκευής. 
3.6. Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για 

το πλαίσιο και την πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική γλώσσα για το 
αρχείο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδοµών του ΑΠΣ. 

3.7. Μία (1) πλήρη διαγνωστική µονάδα: υλικό (υπολογιστής, καλώδια, 
κονέκτορες κλπ.) και λογισµικό βλαβών των ηλεκτρονικών µονάδων 
ελέγχου για το πλαίσιο. Το λογισµικό να έχει δυνατότητα δωρεάν 
ενηµερώσεων για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από την αρχική του 
ενεργοποίηση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική (πρώτη 
τµηµατική ή ολική) παραλαβή των οχηµάτων. 

3.8. Με µέριµνα του προµηθευτή, µε την παράδοση των οχηµάτων, να 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Παραλαβής και να κοινοποιείται στο ΑΠΣ / 
∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδοµών / Τµήµα Τεχνικών 
Προδιαγραφών, κατάσταση στην οποία να περιέχονται τα ακόλουθα: 

Αριθµός πλαισίου, αριθµός κινητήρα, αριθµός (s/n) αντλίας, αριθµός (s/n) 
Π/∆ και αριθµός εναέριας αναγνώρισης. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της 

Υπηρεσίας σε θέµατα συντήρησης και επισκευής του προσφεροµένου 
οχήµατος (πλαίσιο και πυροσβεστικό συγκρότηµα), καθώς και σχετικά µε τη 
λειτουργία (υλικό και λογισµικό) της διαγνωστικής µονάδας βλαβών του 
πλαισίου για δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες σε κατάλληλο χώρο 
επιλογής του προµηθευτή, κατά προτίµηση στο Ν. Αττικής. Να εκδοθούν 
σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή 
τους αντιπροσώπους τους. 

2. Επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δέκα (10) οδηγούς - πυροσβέστες σε 
θέµατα που αφορούν τον χειρισµό των οχηµάτων και του εξοπλισµού τους 
για δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του 
προµηθευτή, κατά προτίµηση στο Ν. Αττικής. 

3. Τέλος, ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της 
Υπηρεσίας σε θέµατα συντήρησης και επισκευής όλων των εξαρτηµάτων 
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των προσφεροµένων αναπνευστικών συσκευών, για δύο (2) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προµηθευτή, κατά 
προτίµηση στο Ν. Αττικής. Να εκδοθούν σχετικές πιστοποιήσεις 
εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους 
τους. 

4. Τυχόν έξοδα µετάβασης και διαµονής των τεχνικών και των οδηγών - 
πυροσβεστών, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Κέρκυρας 
καθώς και παρουσίας διερµηνέα, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

5. 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. 

6. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης 
τµηµατικής παράδοσης των οχηµάτων από τον προµηθευτή, εφόσον αυτή 
προβλέπεται από τη διακήρυξη. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί τµηµατική 
παράδοση, η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την παράδοση του 
συνόλου των οχηµάτων από τον προµηθευτή. 

 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης θα ορισθεί αρµοδίως Επιτροπή 
Παρακολούθησης της κατασκευής των οχηµάτων αποτελούµενη από 3 έως 4 
άτοµα η οποία θα µεταβεί στο εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής 
των οχηµάτων. Θα πραγµατοποιηθούν δύο (2) επισκέψεις για διάστηµα τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών κάθε φορά, αφαιρουµένων των µετακινήσεων. Ο 
κατασκευαστής, σε συνδυασµό µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του 
προµηθευτή οφείλει να προβεί σε τυχόν βελτιώσεις των οχηµάτων που θα του 
υποδείξει η Επιτροπή. Τυχόν έξοδα διερµηνέα, µετάβασης και διαµονής της 
Επιτροπής εκτός νοµού Αττικής, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής των οχηµάτων θα προβεί στις παρακάτω 

κατ' ελάχιστο δοκιµές: 
1. Μακροσκοπικός έλεγχος των υπό προµήθεια οχηµάτων και έλεγχος της 

καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των συστηµάτων αερισµού, 
κλιµατισµού και γενικά όλων των συστηµάτων και του εξοπλισµού του 
οχήµατος. 

2. ∆οκιµή καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια οχηµάτων µε πορεία σε 
ελάχιστη απόσταση 20 km, η οποία θα περιλαµβάνει δυναµικό έλεγχο 
πέδησης και ευστάθειας, συµπεριφορά των οχηµάτων κατά την κίνηση κ.λπ. 

3. ∆οκιµή επιδόσεων της πυροσβεστικής αντλίας (επιβεβαίωση στοιχείων παρ. 
20.7 ανωτέρω) των υπό προµήθεια οχηµάτων στο Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τµήµα Γεωργικής Μηχανικής ή σε άλλο 
κατάλληλο εργαστήριο, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και 
εκπροσώπων του προµηθευτή µε έκδοση αντίστοιχου πρακτικού δοκιµής. 
Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα δοκιµής σύµφωνα µε το ΕΝ1028-2, οι 
δοκιµές να πραγµατοποιηθούν ως ακολούθως: 

3.1. Με ελάχιστη υποπίεση αναρρόφησης (inlet pressure) 3,0 m Σ.Υ., µε  
σωλήνες αναρρόφησης Φ110 mm, χωρίς φίλτρο αναρρόφησης (ράντιστρο). 

3.2. Να µετρηθούν κατ΄ ελάχιστον οι µέγιστες παροχές (delivery rate) σε ολικές 
πιέσεις (delivery pressure) 10 bar και 40 bar αντίστοιχα.. 
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Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δοκιµής δεν είναι δυνατόν να 
µετρηθεί άµεσα η ολική πίεση, παρά µόνον η πίεση κατάθλιψης (outlet 
pressure) της αντλίας, να γίνει προσπάθεια η µέτρηση της µέγιστης παροχής 
να γίνει σε πιέσεις κατάθλιψης κατάλληλες ώστε οι ολικές πιέσεις να 
προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τα 10 bar και τα 40 bar αντίστοιχα. 

3.3. Να καταγραφούν (µε τη βοήθεια των εκπροσώπων του προµηθευτή) οι 
στροφές λειτουργίας του κινητήρα του οχήµατος όπου µετρώνται οι µέγιστες 
παροχές. 

3.4. Με µέριµνα του προµηθευτή, να διαβιβάζονται στο ΑΠΣ / ∆ιεύθυνση 
Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδοµών / Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών, οι 
Εκθέσεις ∆οκιµών µαζί µε τα ∆ελτία Μετρήσεων – Υπολογισµών (όπου 
φαίνονται οι µετρούµενες παροχές σε αντιστοιχία πιέσεων αναρρόφησης, 
κατάθλιψης και ολικής κλπ.). 

4. Ζύγιση ενός (1) οχήµατος δειγµατοληπτικά µε πλήρες φορτίο, σε κατάσταση 
ετοιµότητας, προς διαπίστωση του ολικού βάρους, της κατανοµής βαρών 
κατά τον διαµήκη άξονα, της κατανοµής βαρών ανά άξονα (εµπρός – πίσω) 
και της κατανοµής βαρών ανά τροχό. 
Οι παραπάνω δοκιµές θα γίνουν µε µέριµνα (κυκλοφορία οχήµατος – 
ασφάλιση) και δαπάνη του προµηθευτή. 
Τα οχήµατα θα παραλαµβάνονται µόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και 
οµαλή λειτουργία τους. 

 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προµήθεια οχήµατα στις 

αποθήκες , σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Εξαιρείται ο µήνας Αύγουστος από 
το συµβατικό χρόνο παράδοσης, εφόσον η ηµεροµηνία παράδοσης  
συµπίπτει εντός του ανωτέρω µήνα. 

2. Η παράδοση των οχηµάτων στις αποθήκες να γίνει µετά από συνεννόηση  
της προµηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής καθώς και της ∆ιοίκησης των Αποθηκών. 

3. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης
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