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Α  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, εκ των πλέον εξελιγμένων/ πρόσφατων τεχνολογικά τύπων στην αγορά με 
ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας κάτω των δέκα ετών  .  Το όχημα θα διαθέτει έγκριση τύπου , σύμφωνα με 
την Ελληνική Νομοθεσία  και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Στην παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα έξοδα, ταξινόμησης,  
πινακίδων, έγκριση τύπου, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας καθώς και όλα τα πιστοποιητικά 
που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου τύπου φορτηγού ώστε με την παραλαβή 
του να είναι έτοιμο προς χρήση. Η  ασφάλιση του αυτοκινήτου θα γίνει με ενέργειες του Δήμου . Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί, ο προμηθευτής θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τον Δήμο για όλες τις 
ενέργειες που θα κάνει εκ μέρους του για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.   
Η διαδικασία παραλαβής του αυτοκινήτου θα γίνει  με μακροσκοπικό έλεγχο, μηχανική εξέταση και πρακτική 
δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ. 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά). 
Η χρηματοδότηση  της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας σε βάρος του 
Κ.Α.20.7131.06 «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 
 Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κωδ. Αριθμό Είδους είναι ο 34100000-8 «Αυτοκίνητα οχήματα». 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 372/1709/26-1-99 εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Δημ. Διοίκησης του 
Υπ. Εσωτερικών, η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έγκριση της αγοράς των 
αυτοκινήτων από την Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας ( Ν. 2647/98, ΦΕΚ 237Α ).  

 H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά). 

    Το Ν. 3463/2006 άρθρο 209, παρ.1 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» εφ' όσον δεν αντίκειται στα  παραπάνω. 

    Την 129/2534/2010 ΚΥΑ (Ρυθμίσεις για τα κρατικά αυτοκίνητα). 
 
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                  

      
Το προς προμήθεια μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τύπου φορτηγό θα είναι  γνωστού εργοστασίου 
κατασκευής, μοντέλου εκ των πλέον τεχνολογικά εξελιγμένων και με έτος πρώτης κυκλοφορίας την 
προηγούμενη δεκαετία .  

 Θα υπάρχει διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας 5 ημερών πριν την οριστική παραλαβή του 
οχήματος. 

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του. Δεν θα γίνει παραλαβή του οχήματος εφόσον υπάρχει 
παρακράτηση κυριότητας από  τον προμηθευτή.   

1. Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 
  Το όχημα θα διαθέτει έγκριση τύπου , σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία  και τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία  κατά την  
παράδοση  του οχήματος όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την  κυκλοφορία του και θα φροντίσει για 
την έκδοση της  άδειας κυκλοφορίας των πινακίδων του οχήματος με δική του δαπάνη. 
 Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα πρέπει να πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Ειδικότερα οι 
προδιαγραφές του οχήματος  θα πρέπει να είναι σύμφωνες :  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

(ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ) 



- Με την οδηγία 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 
1999 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα  μέτρα  που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με 
συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα , καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως αυτή 
ισχύει σήμερα, 

-Με την οδηγία 2000/14ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαϊου 
2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς  χώρους ,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης  Δεκεμβρίου 2005. και 
όπως αυτή ισχύει σήμερα, 
-Με την οδηγία 1999/101/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 1999 για την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεων των 
οχημάτων με κινητήρα , όπως αυτή ισχύει σήμερα, 
-Με την οδηγία 92/23/ΕΟΚ σχετικά με τα ελαστικά  των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων 
τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/43/ΕΚ και την 
οδηγία 2005/11/ΕΚ και όπως αυτή ισχύει σήμερα, 
-Θ α πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσο αφορά την πρόληψη και 
την προστασία των εργαζομένων(Π.Δ.18/96, 93/44ΕΟΚ 93/68 ΕΟΚ, σήμανση CE). 
 

  1.1 ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
        Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος με μέγιστη ιπποδύναμη ανάλογη του 
μικτού βάρους του οχήματος, η οποία θα είναι μεγαλύτερη από  400 HP.   Ο δε κυβισμός του δε θα πρέπει 
να είναι μικρότερος από 10.000 κ.εκ.    
Το επίπεδο θορύβου είναι σύμφωνα με την οδηγία 92/97 EC.  
       Το καύσιμο του κινητήρα του οχήματος θα πρέπει να είναι πετρέλαιο(diesel).Οι εκπομπές ρύπων θα 
πρέπει να είναι μέσα  στα όρια της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (EURO ΙV ή επόμενο), και να είναι εφοδιασμένος με φίλτρο μικροσωματιδίων   
-Εκπομπές CO2 σε g/km(σύμφωνα με την οδηγία 1999/100/ΕΚ όπως ισχύει σήμερα . 
Ο κινητήρας του οχήματος θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
και έγκαιρης προειδοποίησης για περίπτωση κινδύνου βλάβης. 
      Το σύστημα ψύξεως κινητήρα θα χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό  με βεβιασμένη κυκλοφορία, θα είναι 
υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει την συνεχή ομαλή λειτουργία του μηχανήματος υπό 
δυσμενείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και αιωρούμενων στερεών σωματιδίων. 
 
       1.2) ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ 
         Το πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ώστε να μην δέχεται μηχανικές 
παραμορφώσεις. Οι διαστάσεις  και η ικανότητα φόρτωσης θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και 
τον Κ.Ο.Κ .  
Το πλαίσιο (φορέας) του οχήματος θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, που εισάγεται και 
αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 
απόθεμα ανταλλακτικών. 
Το μεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο του οχήματος θα είναι απόλυτα προωθημένης οδήγησης με το τιμόνι στο 
αριστερό μέρος, πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα, μεγάλης 
αξιοπιστίας. 
Το πλαίσιο θα είναι τετραξονικό 8Χ4 με δύο διευθυντήριους άξονες, ένα κινητήριο και ένα μη κινητήριο άξονα. 
Θα είναι εφοδιασμένο με υδραυλική τετρακίνηση, Hydro Drive, που επιτρέπει το δεύτερο διευθυντήριο να 
λειτουργεί και ως κινητήριος όταν απαιτείται . 
H υδραυλική τετρακίνηση θα επιτρέπει το όχημα να κινείτε με  άνεση σε έδαφος λασπώδες, αμμώδες και 
ιδιαίτερα ανώμαλο, προσφέροντας αξιοπιστία στην οδήγηση, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και χρόνου 
καθώς και στη φθορά των φρένων και συμβάλει στην άνετη οδήγηση του οχήματος.     
Επίσης θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα antispinn καθώς και μπλοκέ στο διαφορικό ώστε το όχημα να μην 
κολλάει κατά την οδήγηση του σε αμμώδες – ανώμαλο έδαφος. 
Θα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό ταχογράφο και με διπλό ρεζερβουάρ χωρητικότητας τουλάχιστον 280 lt 
πετρέλαιο κίνησης και τουλάχιστον 140 lt λάδι για τα υδραυλικά. 
 
Το μικτό φορτίο του πλαισίου είναι 32 ton. 



Η κατανομή του φορτίου στους άξονες δεν θα υπερβαίνει την αντοχή αυτών (μικτό βάρος οχήματος 32000 
kg) 
  
Το πλαίσιο πρέπει να είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, με ισχυρό σύστημα ανάρτησης, για να 
αντεπεξέρχεται των δυσκολιών που συναντά το όχημα και τα κατά βάρη άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία  πρέπει να  πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, 
βάσει νόμιμης αδείας κυκλοφορίας για το μικτό φορτίο.  
Το αμάξωμα θα είναι καινούργια μεταλλική καρότσα ανατροπής ανοικτού τύπου, διαστάσεων 6,20 Χ 2,50 Χ 
1,50 m τοποθετημένη επί του πλαισίου του οχήματος. Το δε πάτωμα της θα είναι τύπου HARDOX  που 
διασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα μεταφοράς βαρέων αντικειμένων χωρίς να προκαλείται ζημιά 
στην κατασκευή.  
Το σύστημα ανατροπής αποτελείτε από: 

1) Tα ψαλίδια 
2) Την υδραυλική μπουκάλα 
3) Την αντλία ανατροπής τα οποία θα εκτελούν την εργασία της ανατροπής χωρίς προβλήματα με 

δήλωση του προμηθευτή και προσκόμιση βεβαιώσεων από την εταιρεία κατασκευής. 

 
  
     1.3)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο δεκαέξι (16) συγχρονισμένων ταχυτήτων συνεχούς 
κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας, και δύο (2) τουλάχιστον ταχύτητες  οπισθοπορείας. 
Το διαφορικό είναι θα είναι αναλόγου κατασκευής, έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο 
εντός και εκτός δρόμου με ασφάλεια. 
Το όχημα θα διαθέτει επίσης σύστημα επιβράδυνσης RETARDER-INTARDER. 
 
         1.4)ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
           Θα περιλαμβάνει τιμόνι στην αριστερή πλευρά του οχήματος με ρυθμιζόμενη κολώνα σε ύψος και 
κλίση και θα επενεργεί στους διευθυντήριους  τροχούς του εμπρόσθιου άξονα με υδραυλική υποβοήθηση. Ε 
 
        1.5)ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  
     Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα δύο ανεξαρτήτων κυκλωμάτων, σύμφωνα με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της 
Ε.Ο.Κ.), με A.B.S. καθώς και με σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω 
άξονα. 
Θα είναι εφοδιασμένο με δισκόφρενα. 
 Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα θα ακινητοποιείται το όχημα αυτομάτως. 
 Το αυτοκίνητο θα φέρει χειρόφρενο ασφάλειας και θα ασφαλίζει απολύτως το όχημα (με πλήρες φορτίο). 
 
       1.6)ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
Το όχημα θα φέρει μηχανική ανάρτηση εμπρός (ημιελλειπτικά ελατήρια) και πνευματική πίσω (αερόφουσκες).  
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη 
μεταφορά φορτίου. 
 Επιτρέπεται και η ύπαρξη διαφορετικού συστήματος ανάρτησης εφόσον διαθέτει ανώτερα  χαρακτηριστικά 
από τα παραπάνω. 
       1.7)ΕΛΑΣΤΙΚΑ  
    Θα φέρει 12 ελαστικά διαστάσεων 355/65R22.50  για τον πρώτο και τον δεύτερο άξονα και διαστάσεων 
315/70 R 22.50 για τον τρίτο και τον τέταρτο άξονα. 
Το ελαστικά επίστρωτα  που θα φέρει το όχημα θα είναι κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και 
εκτός δρόμων. 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης του 
οχήματος, καινούργια, όχι από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). 
Θα υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή θέση. 
Σε εμφανές σημείο αναγράφεται ή πίεση λειτουργίας των ελαστικών. 
  
     1.8)Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)  
Παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα 
παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν µε ηλεκτρικό μηχανισμό. Η καµπίνα διαθέτει δύο (2) 
πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισμό του 
ανεμοθώρακα. Επίσης διαθέτει δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό, όλα τα 



όργανα χειρισμού του οχήματος, ρυθμιζόμενο ανατομικό κάθισμα οδηγού και συνοδηγού   και 
πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών.  
    Ο θάλαμος χειρισμού θα είναι κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, χαλύβδινος, με προστασία κατά της 
ανατροπής, κατά της πτώσης αντικειμένων, ηχομονωμένος και θερμομονωμένος και θα έχει υποστεί 
αντισκωριακή προστασία τουλάχιστον στα σημαντικότερα τμήματά του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα έχει το δυνατό μεγαλύτερη ορατότητα  και βελτιωμένο αεροδυναμικό 
συντελεστή για ασφαλή οδήγηση, θα φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα 
πλευρικά να ανοίγουν µε ηλεκτρικό μηχανισμό. Η καµπίνα θα διαθέτει δύο (2) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε 
αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα .  
. Εντός του θαλάμου θα υπάρχει ο απαραίτητος εσωτερικός φωτισμός και όλα τα όργανα του χειρισμού και 
ελέγχου του οχήματος, ρυθμιζόμενο ανατομικό κάθισμα οδηγού και συνοδηγού. 
       Όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών ο θάλαμος πρέπει να έχει υποστεί δοκιμές σύγκρουσης (crash 
tests)  , ζώνες ασφαλείας  για όλους τους επιβαίνοντες, εμπρός με προεντατήρες , καθώς και μπάρες 
ασφαλείας σε όλες τις πόρτες. Θα διαθέτει καθρέπτες, ηλεκτρικό κλείδωμα, σύστημα κλιµατισμού (air 
condition) εργοστασιακής τοποθέτησης, σύστημα θέρμανσης και αερισμού και RCD.  
Θα διαθέτει επίσης σύστημα πλοήγησης (αυτόματος πιλότος). 
Παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα 
παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν µε ηλεκτρικό μηχανισμό. Η καµπίνα διαθέτει δύο (2) 
πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισμό του 
ανεμοθώρακα. Επίσης διαθέτει δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό, όλα τα 
όργανα χειρισμού του οχήματος, ρυθμιζόμενο ανατομικό κάθισμα οδηγού και συνοδηγού   και 
πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών.  
 
  
           1.9) ΒΑΦΗ  
        Ολόκληρο το όχημα θα είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αντοχή του. Ειδικότερα  θα είναι βαμμένο με χρώμα ακρυλικό ή μεταλλικό, απολίπανση, 
στοκάρισμα, και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 
πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Η ακριβής απόχρωση θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
 
ΙΙ. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 

Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, που θα προκύπτουν από προσπέκτους, 

εικόνες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. των εργοστασίων κατασκευής και που θα παρέχουν την δυνατότητα 

σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος και 

των εξαρτήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος. 

β. Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα (ανατροπή καρότσας κλπ)  σκαριφημάτων, σχεδίων, 

φωτοαντιγράφων, εντύπων κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος. 

γ. Πίνακα των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθούν. Τα προσφερόμενα εργαλεία να βρίσκονται σε 

κιβώτια ή ερμάριο ασφαλιζόμενο με κλειδί σε κατάλληλη θέση. 

 

IΙΙ. Εξαρτήματα – Εργαλεία 

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με τα εξής εξαρτήματα και εργαλεία : 

 - Μια ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων  

Η αξία όλων των ανωτέρω να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οχήματος. 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατά άξονα βάρη και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία 

αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού, βάσει 

νόμιμης άδειας κυκλοφορίας. 

Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν μετά τη σύμβαση, σε εύλογο χρόνο πριν την παραλαβή. 

 
2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια). 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπ’ όψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και 
η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις 
καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.  

Ειδικότερα και όχι περιοριστικά : 



 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου 

 Οικονομία στη συντήρηση 

 Μεγάλη ροπή στις χαμηλές στροφές 

 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

 Η άνεση χειρισμού 

 Η ισχύς του συστήματος αερισμού και θέρμανσης 

 Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 
εργονομικά σχεδιασμένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις 

 Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης, απαραίτητα 
μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως 

 Η αποδοτικότητα της πέδησης 

 Η ασφαλής πέδηση στάθμευσης (Parking) 

 Η προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων 

 Η αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Θα προσκομισθούν σχετικές φωτογραφίες που θα 
υποβοηθούν τις προδιαγραφές 

 
3. Ποιότητα και καταλληλότητα. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι 
πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα 
ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων. 

Επιθυμητές είναι οι εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000. Επίσης, η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων 
υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν ό,τι στοιχεία σχετικά με τον φορέα (νέος Δήμος, από 
συνένωση) και τον χώρο εργασίας (Ελληνική επαρχία). 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
 
2.1)  ΕΓΓΥΗΣΗ      
 Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται κατ΄ ελάχιστον  με βασική εγγύηση καλής λειτουργίας 1 ετους ή 
30.000 χλμ ,όποιο συμπληρωθεί πρώτο. 
 
2.2)  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 Ιδιαιτέρως σημαντική για την αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος είναι και η εξασφάλιση τεχνικής 
συνδρομής μετά την πώληση και για τον λόγο αυτό οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να 
αποδείξουν τη δυνατότητα σχετικά με τις υποδομές που θα διαθέσουν, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση 
προμήθειας , οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεχνική υποστήριξη του προμηθευόμενου οχήματος. Οι 
υποδομές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν συνεργείο επισκευής και συντήρησης του προσφερόμενου 
εξοπλισμού , οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο οι συμμετέχοντες κρίνουν σκόπιμο ότι τεκμηριώνει το επίπεδο τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας τους στην υποστήριξη μετά την πώληση του προμηθευόμενου είδους. Για την εξασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας του προσφερόμενου οχήματος και της όσο δυνατόν εκμετάλλευσης του στη διάρκεια 
του χρόνου ,είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα και αυτά να 
έχουν δυνατότητα παράδοσης σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παραγγελία .Για τον λόγο αυτό ο 
ελάχιστος χρόνος υποστήριξης του οχήματος με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών από το εργοστάσιο 
κατασκευής δεν μπορεί να μικρότερος από 10 έτη , καθώς και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των 
ανταλλακτικών αυτών στην υπηρεσία μετά από παραγγελία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 15 
εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά. 
   
2.3 ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
   Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει την εκπαίδευση του οδηγού –ών του οχήματος θεωρητικά και 
πρακτικά  με επίδειξη στο όχημα.  
  Ο ανάδοχος της προμήθειας , μαζί με τον εξοπλισμό υποχρεούται να παραδώσει σε έντυπη  ή ηλεκτρονική 
μορφή το εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα. 
 
2.4 ) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 Ο χρόνος παράδοσης θα είναι έως εξήντα ( 60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 



Γ.   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ 
(ΕΥΡΩ) 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 1 54.838,71 

   ΦΠΑ 24 % :                     13.161,29 

ΣΥΝΟΛΟ :                    68.000,00 

               
             Ιερισσός  02-12-2016                                                                          Ιερισσός  02-12-2016                                 
                    Θεωρήθηκε                                      Συντάχθηκε  
            Ο Προϊστάμενος                                                                                
    Τεχν. Υπηρεσίας Περιβάλλοντος                                                               
                & Πολεοδομίας      
 
            Ζάπρης Γεώργιος                                                      Χατζηλίδης Κων/νος 
         Αρχιτέκτων  Μηχανικός                                                                    Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 


