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CPV: 44611500-1 Δεξαμενές νερού

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα αφορά την αφορά την προμήθεια τριών (03) δεξαμενών ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 40.000,00 λίτρων και μιας 
δεξαμενής κλειστού τύπου χωρητικότητας 3.500,00 λίτρων (για τοποθέτηση σε φορτηγό) για την προστασία από πυρκαγιές 

του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε βάσει: 

 της με αριθμ. 42212/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 της με αριθμ. 15807/2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. αναφορικά με την κήρυξη του Δήμου 

Διρφύων – Μεσσαπίων, σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο. εφαρμογής στο πλαίσιο 

του άρθρου 26 του Ν. 4662/2022 ως ισχύει. 

 Το με αρ. πρωτ. 2124/Φ.702.15/08-07-2022 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.  

και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων βρίσκεται εντός της Α’ ζώνης επικινδυνότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 

διατάξεις του ΠΔ 575/1980. 

 Της  ύπαρξης των τελευταίων εναπομεινάντων υψηλών δασών χαλεπίου πεύκης στην χωρική αρμοδιότητα του ως άνω 

αναφερόμενου Δήμου. 

 Τα αναγραφόμενα στην ως άνω απόφαση αναφορικά με την συνεργασία των Δήμων με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 

για την εκτέλεση των σχετικών έργων, 

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια τριών (03) δεξαμενών ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 40.000,00 λίτρων και μιας (01) 
δεξαμενής κλειστού τύπου χωρητικότητας 3.500,00 λίτρων (για τοποθέτηση σε φορτηγό) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Οι προς προμήθεια δεξαμενές, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

 Ο ένας τύπος δεξαμενής (3τεμ.) θα είναι ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 40.000,00 λίτρων νερού με διαστάσεις : 

Διάμετρος  5,13μέτρα  & ύψος 2,01 μέτρα, κατάλληλος για εναέρια λήψη νερού. 

 Ο άλλος τύπος δεξαμενής (1τεμ.) θα είναι κλειστού τύπου, βαρελοειδούς ελλειπτικού σχήματος χωρητικότητας 3.500 
λίτρων  νερού με διαστάσεις: Μήκος 2,52 μέτρα, πλάτος 1,76 μέτρα   & ύψος  1,25 μέτρα κατάλληλος για τοποθέτηση σε 

καρότσα ημιφορτηγού. 

Θα πρέπει και οι δύο τύποι δεξαμενών: 

 Να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργιες και χωρίς φθορές. 

 Να φέρουν σήμανση CE. 

 Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες. 

 Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση. 

 Να φέρουν άνοιγμα για πλήρωση νερού και τα απαραίτητα υλικά υδρομάστευσης όπως στόμιο 2,5 ιντσών για προσαρμογή 

αντλητικού για ανάγκες πυρόσβεσης. 

 Να φέρουν υποδοχές  για ανύψωση και εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση. 

 Ο κατασκευαστής να έχει πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO9001.  

 Να είναι πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για αποθήκευση νερού για ανάγκες πυρόσβεσης. 

Οι ως άνω δεξαμενές θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση νερού για ανάγκες δασοπυρόσβεσης σε συνεργασία με το 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.  

                                                                                                                                                             Ψαχνά, 18-07-2022 
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