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πκβαηηθά ζηνηρεία 
1) Σερληθή Έθζεζε  
2) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
3) Πξνυπνινγηζκφο  
4) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
5) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 

 

 

 



 

 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ |  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 

 

 

 

 

Σίηινο: 

«Ππομήθεια  Μησανημάηων – 

οσημάηων  για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηος  Γήμος  Γίος – 

Ολύμπος» 

Αξ. Μει.: 36/2021 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
παξαθάησ κεραλεκάησλ - νρεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πάγησλ θαη δηαξθψλ 
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ φπσο ε ζπληήξεζε αγξνηηθήο 
νδνπνηίαο, δηακνξθψζεηο ρψξσλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (πνηνηηθά θαη 
πνζνηηθά), θαζαξηζκφ νδψλ απφ ρηφληα, ε εθηέιεζε ζθαπηηθψλ θαη 
ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ θιπ. Σα πξνο 
πξνκήζεηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα, ζα ελζσκαησζνχλ ιεηηνπξγηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα 
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη :  
 

 

α/α Πεξηγξαθή  

1 Δλφο (1) θαηλνχξγηνπ Καιαζνθφξνπ 

2 Γχν (2) θαηλνχξγησλ  εκηθνξηεγψλ νρεκάησλ ηχπνπ pickup 4x4 

κηάκηζεο θακπίλαο   

3 Γχν (2) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλνχκελσλ εθζθαθέσλ ηχπνπ jcb 

4 Δλφο (1) θαηλνχξγηνπ δηακνξθσηή γαηψλ αξζξσηνχ πιαηζίνπ. 

5 Δλφο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο ηχπνπ pickup 4x4 

κηάκηζεο θακπίλαο   

 

Η πξνκήζεηα  ζα εθηειεζηεί  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, ηνπ 

Ν. 3463/2006 πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3852/2010 Πξφγξακκα ‘’ Καιιηθξάηεο’’ θαη ηνπ Ν. 4555/2018 

«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι». 



Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

                                                    ΛΙΣΟΥΩΡΟ 16-6-2021 

Ο πληάμαο 
 

 
 

Ενξκπάο Φώηηνο 

ΠΔ Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο 

(ζρεη. ε από 20-5-2021 

δηαδεκνηηθή ζύκβαζε 

κεηαμύ δήκνπ Καηεξίλεο 

θαη Γίνπ – Οιύκπνπ) ) 

Διέγρζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο 

ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 
 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Θεσξήζεθε 
Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο 
Α/Α 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ |  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΑΡΗΘ. ΜΔΛΔΣΖ 36/2021 
 

 

 

 

Σίηινο: 

«Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – 
νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  
Γίνπ – Οιύκπνπ». 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα θαη ε ηπρφλ 

χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο (ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη απνθιίζεηο είλαη αληηθείκελν αμηνιφγεζεο κφλν θαη φρη 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο). Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε «ηνπιάρηζηνλ» ή 

«νπσζδήπνηε» ή «απαξαηηήησο»  δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη 

ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ηελ δεηνχκελε ηηκή. ηηο απαηηήζεηο φπνπ αλαθέξεηαη 



ν φξνο «πεξίπνπ», γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε ± 10% ζηελ αλαθεξφκελε ηηκή. 

Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαιπηηθά, 

λνείηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο 

ηεο θαιήο ηερληθήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία . 

 

 

 

1) Καηλνύξγην θαιαζνθόξν ύςνπο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 13 κέηξσλ θαη 

νξηδόληηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 6 κέηξσλ (ηκήκα 1) 

  1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

Σν πξνο πξνκήζεηα θαιαζνθφξν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο 

θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,  ηνπιάρηζηνλ 13κ χςνπο 

εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 6κ νξηδφληηαο εξγαζίαο. Θα απνηειείηαη απφ 

πιαίζην απηνθίλεην θαη ππεξθαηαζθεπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ θαη ζα είλαη 

ηζρπξήο θαηαζθεπήο. H φιε θαηαζθεπή πξέπεη λα γίλεη βάζεη ηεο νδεγίαο 

EN280:2013+Α1:2015 

Θα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, γλσζηνχ θαη κε θαιή θήκε εξγνζηαζίνπ. Σα 

βάξε θαη’ άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ψζηε ην φρεκα λα θπθινθνξεί λφκηκα θαη κε αζθάιεηα 

ζηνπο Διιεληθνχο δξφκνπο, γηα ειάρηζην θνξηίν θαιαζηνχ εξγαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ  220kg. 

Η θφξηηζε ησλ αμφλσλ κε πιήξεο θνξηίν θαη εμάξηεζε πξέπεη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ην πιαίζην 

θαηαζθεπήο ηνπ κεραληζκνχ ζα ζηεξίδνληαη νη βξαρίνλεο. ην απηνθίλεην ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα 

νξίζεη ν Γήκνο. Θα ππάξρεη πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. , ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα απαξαίηεηα 

θσηηζηηθά θαη ερεηηθά ζπζηήκαηα. 

Σo φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα βάζεη ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΔ/21-1209.  

2.   ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

     2.1   ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΛΑΗΗΟ  

1    ΓΔΝΗΚΑ 



Σν ππφ πξνκήζεηα θνξηεγφ απηνθίλεην, ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο 

ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 6  , θαηάιιειν γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ππεξθαηαζθεπήο θαιαζνθφξνπ. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο, ψζηε 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επειημία ηνπ νρήκαηνο. Σν κεηαμφλην ηνπ νρήκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 2,5 κ. 

2   ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟΤ 

Σν πιαίζην ζα είλαη ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο, πεηξειαηνθίλεην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, γλσζηνχ 

θαηαζθεπαζηή, ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σν νιηθφ κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 5,5 tn . 

Λφγσ ηεο κεγάιεο θαηαπνλήζεσο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ππεξθαηαζθεπήο ην ζαζί ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξηάο 

θαηαζθεπήο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα παξνπζηάδεη ξήγκα ή 

ζηξέβισζε, αθφκε θαη γηα θνξηίν 25% κεγαιχηεξν ηνπ αλσηάηνπ 

επηηξεπφκελνπ. 

3  ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΖΓΖΖ (ΚΑΜΠΗΝΑ) 

Σν φρεκα ζα είλαη πξνσζεκέλεο  νδήγεζεο κε  θακπίλα 2 ζπξψλ κε  

εκπξφζζηεο ζέζεηο επηβαηλφλησλ. Η θακπίλα ζα εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ 

κέζσ αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ.   

Σν ηηκφλη ζα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη ζα είλαη απαξαίηεηα πδξαπιηθφ. 

Θα θέξεη θάζηζκα νδεγνχ κε αλάξηεζε, πιήξσο ξπζκηδφκελν, θαζίζκαηα 

απαξαηηήησο γηα δχν ζπλνδεγνχο, φια κε δψλεο αζθαιείαο. 

Η θακπίλα ζα θέξεη απαξαηηήησο ζεξκηθή κφλσζε, παξκπξίδ παλνξακηθνχ 

ηχπνπ, αληηειηαθά ζθηάδηα, εζσηεξηθφ θσηηζκφ, πιαζηηθφ ηάπεηα δαπέδνπ, 

εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, ζχζηεκα immobilizer θιπ. Θα έρεη δχν πφξηεο κε 

ξπζκηδφκελα ειεθηξηθά παξάζπξα. 

4   ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Θα πξέπεη λα είλαη ηεηξαθχιηλδξνο,  ηνπιάρηζηνλ 140 Hp. 

Θα θέξεη απαξαίηεηα ζχζηεκα ππεξζπκπηέζεσο. Να είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, λα θέξεη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο φπσο αληιία πνιχ 

πςειήο πηέζεσο, ηνπξκπίλα, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θιπ. 

Η ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 lt. 

5   ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 



Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα δίλεη ηνπιάρηζηνλ 5 ηαρχηεηεο κπξνζηά, πιήξσο 

ζπγρξνληζκέλεο θαη 1 πίζσ. Δπίζεο ζα ππάξρεη απαξαίηεηα έμνδνο ζην 

θηβψηην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δπλακνιήπηε PTO, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 

Η κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο ζα πεξηνξίδεηαη ειεθηξνληθά ζηα 90 km/h. 

Δπίζεο, ε αλαξξηρεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 20%. 

6   ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΔΧ 

Τδξαπιηθά δηζθφθξελα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο θαη κεραληθφ παξθφθξελν, ηα 

νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Θα έρεη ζχζηεκα 

αληηκπινθαξίζκαηνο ABS. 

7  ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 

Αλάξηεζε κεραληθή κε αλεμάξηεηνπο ηξνρνχο εκπξφο θαη κέζσ 

εκηειιεηπηηθψλ ή παξαβνιηθψλ ειαηεξίσλ πίζσ, κε αληηζηξεπηηθνχο ξάβδνπο 

θαη ακνξηηζέξ.  Γεθηά θαη άιια ζπζηήκαηα αλάξηεζεο, αξθεί λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ αζθάιεηα θαη ζηηβαξφηεηα ηνπ νρήκαηνο.  

8  ΣΡΟΥΟΗ 

Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη 

αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

9  ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ : 

Έλα (1) πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζέζε. 

Ηιεθηξηθνχο θαζξέθηεο νπίζζηαο ζέαο, εμσηεξηθνχο & Ηιεθηξηθά παξάζπξα. 

πλήζε ζεηξά εξγαιείσλ (λα δνζεί αλαιπηηθή θαηάζηαζε). 

Ππξνζβεζηήξαο ή ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. & Πιήξεο 

θαξκαθείν θαηά Κ.Ο.Κ. 

Σξίγσλν αζθαιείαο & Φάξνο 

Σαρνγξάθν θαηά Κ.Ο.Κ. 

Πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζεκάησλ, θαζξέθηεο, θφξλα θιπ.  θαηά Κ.Ο.Κ. 

10  ΒΑΦΖ 

Σν πιαίζην ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, ε νπνία λα 

εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Η 

ππεξθαηαζθεπή, αθνχ απνιηπαλζεί θαηάιιεια, ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο 

αζηάξη θαη δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο  κε αλαδπφκελν γαιβάληζκα ζηα 

ηειεζθφπηα θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ. 



11  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σφζν ην πιαίζην φζν θαη ε ππεξθαηαζθεπή ζα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο 3 εηψλ. Η εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε  4.500€  

12  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΔΧ 

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, εληφο εθαηφλ νγδφληα  

(180) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. 

2.2   ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ   

1. Η ππεξθαηαζθεπή λα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα εμ’ νινθιήξνπ κεηαιιηθή 

θαη ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αλχςσζε εηδηθνχ θαιαζηνχ αζθαιψο γηα 

δπν(2) άηνκα κε ηα εξγαιεία ηνπο. 

2. Θα θέξεη δε ζήκαλζε CE – Σακπειάθη θαηαζθεπήο  ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

3. Θα θέξεη δηθφ ηεο πιαίζην – πιαηθφξκα πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν αινπκηλίνπ θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζσ 

εηδηθψλ βάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ. Θα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί 1 εξκάξην  απνζήθεπζεο. 

4. Σν αλπςσηηθφ θαη ε ππεξθαηαζθεπή αθνχ απνιηπαλζεί θαηάιιεια, ζα 

βαθεί κε δχν ζηξψζεηο αζηάξη θαη δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο  κε 

αλαδπφκελν γαιβάληζκα ζηα ηειεζθφπηα θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ. 

 Αλαιπηηθά ε ππεξθαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από 

2.2.1     ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ  

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ηθαλφο λα αληέμεη κε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα φια ηα θνξηία 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ίδην βάξνο ην βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ θαη 

ζηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη κεηθηνχ ηχπνπ (αξζξσηνχ-ηειεζθνπηθνχ 

ηχπνπ) κε έλα  ηνπιάρηζηνλ ηειεζθνπηθφ δνθφ.  

Οη βξαρίνλεο ζα πεξηζηξέθνληαη επί εηδηθήο βάζεο θαηά 360 κνίξεο κε 

πδξαπιηθή πεξηζηξνθή ζε ζχζηεκα αηέξκνλα κε ξνπιεκάλ θαη πξνο ηηο δπν 

θαηεπζχλζεηο ν νπνίνο ζα είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλνο, ψζηε λα κπνξεί λα 

απνκνλψλεηαη ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο απφ ην πιαίζην - πιαηθφξκα. 

             Όια ηα παξαπάλσ ζα απνδεηθλχνληαη κε ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη βεβαίσζε φπνπ ζα θαίλεηαη ε κφλσζε ζην ζχζηεκα πεξηζηξνθήο. 

 Να έρεη ζχζηεκα απηνκάηνπ νξηδνληίσζεο  θαιαζηνχ. 



Όιν ην πδξαπιηθφ - ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη ην πδξαπιηθφ έκβνιν ζα πξέπεη λα 

είλαη εληφο ηεο ηειεζθνπηθήο δνθνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θζνξά ηνπ. Να 

θαηαηεζεί ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη βεβαίσζε  ηνπ, πνπ ζα 

βεβαηψλεη ην παξαπάλσ. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζφξπβε πδξαπιηθή κε ηξία (3) ρεηξηζηήξηα: 

ην θεληξηθό ρεηξηζηήξην εδάθνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη νζφλε αθήο 

ηνπιάρηζηνλ 7" ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα 

ειέγρεη θαη λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ (αλ 

ην ζχζηεκα επζηάζεηαο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θηι.)  

Θα ππάξρνπλ αλαινγηθνί ειεθηξνληθνί κνρινί γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ 

κεραληζκνχ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θηλήζεηο κε αζθάιεηα θαη κε 

αλαινγηθνί ηαρχηεηα ειεγρφκελνη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο ζα ππάξρεη:  

α. θεληξηθφο γεληθφο δηαθφπηεο 

β. θιείδσκα ρεηξηζηεξίνπ πεικάησλ κε θιεηδί 

γ. θιείδσκα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απφ ην έδαθνο κε 

θιεηδί θαη εθφζνλ γπξίζνπκε ηηο εληνιέο ζην θαιάζη κε θιεηδί νχηνο ψζηε φηαλ 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην ηνπ θαιαζηνχ ην αληίζηνηρν ηνπ 

εδάθνπο ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο 

δ. θεληξηθφ   (emergency stop) γηα άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ε. χζηεκα PLC γηα Έιεγρν  θηλήζεσλ 

Έιεγρνο ζηαζεξνπνίεζεο κεραλήο 

Μέηξεζε σξψλ εξγαζίαο κεραλήο 

Έλδεημε βιαβψλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη νδεγίεο 

απνθαηαζηάζεηο   

Έιεγρνο κεραλήο γηα αζθαιή πνξεία. 

Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζα ειέγρεηε θαη ζα νδεγείηε απφ κνλάδα plc 

αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή . 

Υεηξηζηήξην θαιαζηνύ  

α.   Αλαινγηθνί ειεθηξνληθνί κνρινί γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ κεραληζκνχ ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θηλήζεηο κε αζθάιεηα θαη κε αλαινγηθνί ηαρχηεηα 

ειεγρφκελνη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

β.        Κεληξηθφ   (emergency stop) γηα άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 



γ.       Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο απφ ηηο νπνίεο ζα θαίλεηαη αλ ππάξρεη ηξνθνδνζία 

ζην ρεηξηζηήξην, αλ ην ζχζηεκα επζηάζεηαο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θαη αλ ην 

ζχζηεκα ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ είλαη κέζα ζηα φξηα ιεηηνπξγίαο. 

Υεηξηζηήξην βξαρηόλσλ ζηήξημεο (πνδαξηθώλ) 

α.  Αζθαιηζηηθή βαιβίδα 

β.  4 μερσξηζηέο αλαινγηθέο θέηεο αζθαιείαο γηα θάζε θίλεζε πέικαηνο   

2.2.2  ΚΑΛΑΘΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 Σν θαιάζη εξγαζίαο είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο πςειήο αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο αλάινγσλ δηαζηάζεσλ (ειάρηζηεο δηαζηάζεηο  1.4 ρ 0,7 ρ 1.2 

m) κε εηδηθφ πιηθφ παξέρνληαο επαξθή κφλσζε γηα ειεθηξηθή εξγαζία 

ηνπιάρηζηνλ 5000V.Θα πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε λα θαηαηεζεί 

πηζηνπνηεηηθφ κφλσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα θαη βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ε ειεθηξηθή κφλσζε είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 5000V. 

 Φέξεη παξνρή  ξεπκαηνιήπηε  12 ή 24 volt. 

 ηε ζέζε εξεκίαο ηνπ κεραληζκνχ ην θαιάζη βξίζθεηαη ζε εππξφζηην 

ζεκείν ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα αλεβαίλεη ν ρεηξηζηήο ρσξίο πξφβιεκα 

απφ ην δάπεδν ηεο πιαηθφξκαο. 

 Θχξα αζθαιείαο  

 Πξνζαξκνγή θαιαζηνχ ζηνλ ππζκέλα θαη ζχζηεκα νξηδνληίσζεο ηνπ 

θαιαζηνχ ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα δχγηζεο  ζηνλ ππζκέλα ηνπ θαιαζηνχ  θαη  

ζχζηεκα απνηξνπήο θηλήζεσλ.  

2.2.3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Η θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ηξνθνδνζία 

πδξαπιηθνχ ειαίνπ απφ ηελ αληιία ειαίνπ ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην 

δπλακνδνηε ηνπ απηνθηλήηνπ(PTO). Με εληνιή εκπινθήο θαη απεκπινθήο 

απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο πςειήο πίεζεο λα είλαη ζηεξηγκέλεο κε αζθάιεηα θαη 

θέξνπλ κεηαιιηθά θνιιήκαηα νπνχ απαηηείηαη. 

2.2.4  ΠΔΛΜΑΣΑ ΔΓΡΑΖ 

 4 ζηαζεξνπνηεηέο – πέικαηα ζηε βάζε ηνπ αλπςσηηθνχ 2 εκπξφζζηα 2 

νπίζζηα κε αλεμάξηεηε ζηήξημε. 

 Αζθαιηζηηθή βαιβίδα   



 Ιζρπξήο θαηαζθεπήο θαη αλεμάξηεηνπ ρεηξηζκνχ γηα αλσκαιίεο 

εδάθνπο  

 Οξηδνληίσζε πιαηθφξκαο  

 Αξζξσηά αληηειεθηξνπιεμηαθά πέικαηα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο 

 Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα δηαθφπηεη ηελ 

ιεηηνπξγηά ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ αλ δελ είλαη ζσζηά αιθαδηαζκέλν ην 

φρεκα φπσο νξίδεη ε νδεγία  

 Οπηηθή έλδεημε εληφο ηηο θακπίλαο γηα ηε ζέζε ησλ πεικάησλ φπσο 

νξίδεη ε νδεγία 

 Οη βξαρίνλεο ζηήξημεο, ζηνπο νπνίνπο πξνζαξκφδνληαη ηα πέικαηα 

έδξαζεο, ζα πξέπεη λα εθηείλνληαη θάζεηα πξνο ην έδαθνο θαη εληνο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηαγψληα επέθηαζε πεικάησλ απνξξίπηεηε 

ιφγν ηνπ φηη  δεκηνπξγνχληαη θζνξέο ζην νδφζηξσκα. 

2.2.5     ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ  –  ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα δηαζέηεη ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη 

νη  αθφινπζεο: 

 Όιν ην ειεθηξηθφ θαη πδξαπιηθφ θχθισκα θαη ε κπνπθάια ηειεζθνπίνπ 

ζα είλαη πξνζηαηεπκέλν κέζα ζηελ ηειεζθνπηθή κπνχκα θαη κέζα 

ζηνπο δνθνχο γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη θζνξψλ απφ 

εμσηεξηθέο αληίμνεο ζπλζήθεο. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ε εκπινθήο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο λα 

αθηλεηνπνηείηαη ν βξαρίνλαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλείηαη κέζσ 

ρεηξνθίλεηεο αληιίαο. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ε εκπινθήο ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο λα 

αθηλεηνπνηείηαη ν βξαρίνλαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλείηαη κέζσ 

ρεηξνθίλεηεο αληιίαο. 

 Παξάιιεια λα ειέγρεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ θαη δελ 

ζα επηηξέπεηαη ε έλαξμε απφ ηνλ ρεηξηζηή εθφζνλ δε παηήζνπλ ζσζηά 

ηα πέικαηα ή είλαη αζηαζήο ε έδξαζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Γηαθφπηεο (emergency stop)κε εηδηθφ ρεηξηζηήξην ηχπνπ 

καληηάξη. 

 Οη πδξνζηαηηθνί θχιηλδξνη ζα θέξνπλ βαιβίδεο δηαθνπήο ξνήο 

ειαίνπ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ νη νπνίεο ζα 

είλαη ελζσκαησκέλεο – θνιιεκέλεο θαη φρη κε βηδψκαηα ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο. 



 Οη ζηαζεξνπνηεηέο – πέικαηα λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο 

κε πξνζβάζηκνπο θαη κε θιεηδηά πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλπςσηηθνχ αλ πξψηα δελ ηνπνζεηεζνχλ θαη δε ζα επηηξέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο φηαλ ην θαιάζη βξίζθεηαη  ςειά. 

 ε θάζε πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί αζηαζήο 

θαηάζηαζε ζα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ζα ππάξρεη 

αλάζρεζε ιεηηνπξγίαο. 

 Όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην ηνπ θαιαζηνχ ην αληίζηνηρν 

ηνπ εδάθνπο ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο κε εηδηθφ κεραληζκφ κε 

επηζθέςηκν θαηά ηελ ψξα έλαξμεο θαη εξγαζίαο 

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο . Σέινο κε ηελ παξάδνζε ζα θαηαηεζεί θαη 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο κε εκεξνκελία έθδνζεο 1 κήλα πξηλ ηελ 

παξάδνζε 

 

2) Πξνκήζεηα  Γπν Καηλνύξγησλ  Μηάκηζεο Κακπίλαο  Ζκηθνξηεγώλ 

Ορεκάησλ Σύπνπ Pickup 4x4 (ηκήκαηα 2 θαη 3) 

Σα ππφ πξνκήζεηα κηθξά αλνηθηά θνξηεγά νρήκαηα (ExtraCab) ηχπνπ PickUp 

4x4 ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,  

ζχγρξνλεο  ηερλνινγίαο  θαη  ζρεδίαζεο  θαη  αληηξξππαληηθήο  ηερλνινγίαο.  

Σν θάζε  φρεκα  δηπιήο  θακπίλαο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  κε  επηκέιεηα  

θαη  ζχκθσλα  κε  ηνπο θαλνληζκνχο  πνπ  ηζρχνπλ  ζηελ  ΔΔ  θαη  δηεζλψο,  

απφ  αλαγλσξηζκέλν  νίθν  ηνπ  εζσηεξηθνχ  ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα 

εμεηδηθεπκέλν ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ.  Σν  ππφ  πξνκήζεηα  

φρεκα  (ExtraCab),  ζα  είλαη  ηχπνπ  εκηθνξηεγνχ  (pickup),  κε  αλνηρηή 

πιαηθφξκα  θαη  ζα  έρεη  θακπίλα  ηεζζάξσλ  (4)  ή  πέληε  (5)  ζέζεσλ  κε  

ηέζζεξηο  (4)  πφξηεο.  Όια ηα κέξε ηνπ θάζε νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο  κε  αζθάιεηα  

θαη  ηε  κέγηζηε  επειημία  θαη  επζηάζεηα,  θάησ  απφ  δπζρεξείο  εδαθνινγηθέο  

θαη θαηξηθέο  ζπλζήθεο. Σν  θέληξν  βάξνπο  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  βξίζθεηαη  ζην  

ρακειφηεξν  δπλαηφ  ζεκείν θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ.  Θα  

δηαζέηεη  πεηξειαηνθηλεηήξα  απφ  2000  έσο  2500  θ.εθ.  πεξίπνπ,  ειάρηζηεο  

θαζαξήο ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 140 hp. Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη 

λα είλαη κηθηήο έκθνξηεο κάδαο άλσ ησλ 1600 kgr θαη έσο 3150kgr κε 

σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 700kgr. 



Σν  πξνο  πξνκήζεηα  φρεκα  ζα  πξέπεη  ,  ζχκθσλα  κε  ηνλ  ηζρχνληα  

Κ.Ο.Κ.,  λα  θέξεη  ηνπο πξνβιεπφκελνπο  θαζξέπηεο,  ερεηηθφ  ζψκα  ,  

θσηηζηηθά  ζψκαηα  γηα  ηελ  νπηζζνπνξεία  θαη  θαηά κήθνο ησλ δχν 

πιεπξψλ ζα αλαγξάθεηαη κε κεγάια γξάκκαηα ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ηνπ  αξ. 7  ηεο  ΚΤΑ  129/2534/2010 (ΦΔΚ  108/Β’ 

),  επίζεο  ζα  ππάξρεη  θίηξηλε  ισξίδα πιάηνπο 10 εθαη.. πεξηκεηξηθά, ζηε 

κέζε, πεξίπνπ, ηνπ νρήκαηνο, παξάιιειε κε ην έδαθνο . 

Σα νρήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηα παξαθάησ πξφζζεηα 

εμαξηήκαηα: 

1.Δξγαιεηνζήθε κε εξγαιεία ζπρλήο ρξήζεο. 

2.Ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηχπν. 

3.Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο . 

4.εηξά εγρεηξηδίσλ ζπληεξήζεσο θαη θάζε άιιν βνήζεκα ζηελ Διιεληθή. 

5.Πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ κεηά ηνπ ειαζηηθνχ  

6. Σξίγσλν βιαβψλ  

Οη θαξφηζεο ζα είλαη αλνηρηνχ  ηχπνπ, κε ζπλέπεηα θαη ηα ελ ιφγσ νρήκαηα λα  

ραξαθηεξίδνληαη σο «αλνηρηφ» ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ηνπ. ηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη φξγαλα 

ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνθηλήησλ  ελψ  ηα  ελ  ιφγσ  νρήκαηα,  ζα  

είλαη  εμνπιηζκέλα  ηνπιάρηζηνλ  κε  εξγνζηαζηαθφ  Air –condition. 

Σα ελ ιφγσ νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. 

ηελ πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα 

ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ 

ππεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

Αλαιπηηθόηεξα γηα Σερληθά ζηνηρεία (θαη γηα ηα δύν νρήκαηα): 

Πιαίζην (αζί).   

Σν πιαίζην ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ (γηα ιεηηνπξγία ζε νδνζηξψκαηα θάζε είδνπο, κε ην 

πξνβιεπφκελν θνξηίν).Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δέρεηαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο  ‐ ρσξίο ζηξέςεηο θαη  κεραληθέο  

παξακνξθψζεηο  ‐  κε  ηθαλνπνηεηηθφ  πεξηζψξην  αζθάιεηαο  θαη  ζα  έρεη  

πιήξε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά 

επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη.  Σν πάρνο ησλ 

δηακεθψλ δνθψλ,  ζα  είλαη ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή θαη ε 



αθακςία ηνπ πιαηζίνπ,   ελψ  ζα  ππάξρνπλ  δηαδνθίδεο  (γέθπξεο)  πνπ  ζα  

εληζρχνπλ  επί  πιένλ  ηελ  αληνρή  ηνπ. Δπίζεο ζα ππάξρεη άγθηζηξν 

ξπκνχιθεζεο νπίζσ. Θα πεξηιακβάλεη ζάιακν θακπίλαο γηα  ηέζζεξα άηνκα  

ηνπιάρηζηνλ θαη ρσξηζηή κεηαιιηθή θαξφηζα, ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο νπνίαο 

ζα θέξεη κεηαιιηθή πφξηα. Σν ακάμσκα ζα είλαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, θαη 

ζα  δηαζέηεη θαιή κφλσζε έλαληη  ηνπ  ζνξχβνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη πιήξε 

ζηεγαλφηεηα.  Θα  έρεη  ηνπνζεηεκέλν  θάιπκκα  θαξφηζαο  γηα  πξνζηαζία  

θαη  αδηαβξνρνπνίεζε  ηνπ  ρψξνπ θφξησζεο.  Θα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο 

ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ.  

Κηλεηήξαο. 

Ο  θηλεηήξαο  ζα  είλαη  πεηξειαηνθίλεηνο  (Diesel),  ηεηξάρξνλνο,  

ηεηξαθχιηλδξνο,  ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ πεξίπνπ απφ  2000 κέρξη 2.500 cm3 , 

πδξφςπθηνο, ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηά ΔΔC  ην ειάρηζην 140 ΗΡ. Θα είλαη 

νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο (λα θαιχπηεη ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη απφ  ηελ  ηζρχνπζα  Κνηλνηηθή  νδεγία, ηνπιάρηζηνλ Euro 

6),  ην  επίπεδν  ζνξχβνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλν  κε  ηελ Κνηλνηηθή  νδεγία  

92/97/ΔΔC  θαη  ζα  δηαζέηεη  ζπζηήκαηα,  πνπ  λα  εγγπψληαη  ηελ  

καθξνβηφηεηα  θαη ηελ απφδνζή  ηνπ, ζε ζπλζήθεο ξππαζκέλεο αηκφζθαηξαο. 

Ο θηλεηήξαο ζα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην  πεηξέιαην θίλεζεο. Θα  δηαζέηεη  

ζχγρξνλν  ζχζηεκα  ηξνθνδνζίαο  θαπζίκσλ  κε  άκεζν  ςεθαζκφ,  φπσο  

αληιία πεηξειαίνπ ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail). Θα ππάξρνπλ θίιηξα 

αέξνο, μεξνχ ηχπνπ,  θίιηξα πεηξειαίνπ θαη ειαίνπ θηλεηήξνο.   

Γεμακελή θαπζίκσλ ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο (ειάρηζηε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 

400km) 

Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν 

κέζσ ζεξκνζηάηε,ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  εμαλαγθαζκέλεο  θπθινθνξίαο  

ςπθηηθνχ  πγξνχ  θαη  πξφζζεην  δνρείν αλαπιήξσζεο.  Σν  ζχζηεκα  ςχμεσο  

πξέπεη  λα  εμαζθαιίδεη  ζπλερή  ιεηηνπξγία  ηνπ  θηλεηήξα  ρσξίο 

ππεξζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ έσο 48°C. 

ύζηεκα Δμαγσγήο Καπζαεξίσλ  

 Να ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ σο ηηο ηνλ 

ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπεκπφκελσλ  θαπζαεξίσλ  θαη  ηε  κφιπλζε  

ηνπ  πεξηβάιινληνο.  Απαηηείηαη  ε  θάιπςε  ηνπιάρηζηνλ ηηο λνκνζεζίαο Euro 

6 . Σν  ζχζηεκα  εμαγσγήο  θαπζαεξίσλ  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  

πιηθά  πςειήο  πνηφηεηαο  θαη αλζεθηηθά ζηελ νμείδσζε. Θα πεξηιακβάλεη 



ζηγαζηήξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ζα  πξνζηαηεχεηαη  

απφ  βιάβεο  πνπ  κπνξεί  λα  πξνθχςνπλ,  φηαλ  ην  φρεκα  θηλείηαη  ζε  

αλψκαιν έδαθνο.  Δπίζεο  ν  ζσιήλαο  εμαγσγήο  θαπζαεξίσλ  πξέπεη  λα  

είλαη  ζε  ηέηνηα  ζέζε ψζηε  λα  απνθεχγεηαη  ε ηπραία  είζνδνο  θαπζαεξίσλ  

ζην  ζάιακν  νδήγεζεο,  ζε  ζπλζήθεο  νδήγεζεο,  εξγαζίαο  θαη ζηάζκεπζεο  

ΚΤΒΗΜΟ  

Απφ 2000cc ‐ 2500cc πεξίπνπ  

ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ‐ ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  

Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  είλαη  θαηάιιειν  γηα  απηή  ηελ  

θαηεγνξία  ηνπ  νρήκαηνο  θαη  ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο 

ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο επηδφζεηο ηνπ 

νρήκαηνο.Σν  θηβψηην  ηαρπηήησλ  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ,  ζα  είλαη  

ρεηξνθίλεηνπ  επηινγέα  θαη  ζα  δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγρξνληζκνχ κε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο 

νπηζζνπνξείαο. 

Καηά πξνηίκεζε: 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κεραληθφο, μεξφο, θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη 5 

+1 ή 6+1 ζρέζεσλ κε επηινγή γηα κεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο 2 ή 4 ηξνρνχο 

αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα 2νπ επηινγέα. 

ΑΞΟΝΔ 

Όινη νη άμνλεο ζα είλαη θηλεηήξηνη θαη επηπξφζζεηα ν εκπξφζζηνο ζα είλαη θαη 

δηεπζπληήξηνο.   

ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ 

 Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  πεξηιακβάλεη  δηαθνξηθά  κε  

κεραληζκνχο  εκπινθήο,  ψζηε  λα ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  κεηάδνζεο  

θίλεζεο  ζηνλ  νπίζζην  άμνλα  ή  θαη  ζηνπο  δχν  άμνλεο (εκπξφο  –πίζσ) 

θαη’επηινγή.  Σα δηαθνξηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ 

ζηξνθψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο ηξνρνχο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ 

ζηξνθψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα θαη γηα ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο.ε  φιεο  

ηηο  πεξηπηψζεηο (κφληκεο  ε  θαη’  επηινγή  ηεηξαθίλεζεο),  ζα  ππάξρεη  

ζχζηεκα  πεξηνξηζκνχ νιίζζεζεο  (κεραληθφ,  ή  ειεθηξνληθφ,  ή  άιιν)  ην  

νπνίν  κέζσ  κεξηθήο  ή  νιηθήο  αλαζηνιήο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνχ, 

ζα δίλεη ζην φρεκα ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά 

νιηζζεξά νδνζηξψκαηα (ρηφλη, πάγν, ιάζπε, άκκν).   

ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 



Σν  φρεκα  ζα  έρεη  ζχζηεκα  δηεχζπλζεο  θαηάιιειν  γηα  ηελ  αζθαιή  

δηεχζπλζε  ηνπ  ζηα πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα Σν ζχζηεκα ζα είλαη 

πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνπδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο κε δπλαηφηεηα 

κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ.  Η ζέζε ηνπ 

ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.   

ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ 

νρήκαηνο, ζα ζπκθσλεί κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ:   

 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα δηπινχ θπθιψκαηνο γηα ηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην 

άμνλα κε απηφκαηε θαηαλνκή θνξηίνπ πεδήζεσο εμαξηψκελε απφ ηε 

θφξηηζε θαη πιηθά ηξηβήο ρσξίο ακίαλην (Asbestos Free).   

 Γηζθφθξελα  εκπξφο  ππνρξεσηηθά  θαη  ηακπνχξα ή δηζθφθξελα  

πίζσ,  κε  ππνβνήζεζε  ζέξβν,  κε επελέξγεηα  ζε  φινπο  ηνπο  

ηξνρνχο.     

 Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο  ηξνρψλ (ΑBS)  ην νπνίν ζα 

ειέγρεη δηαξθψο  ηελ κε  εκπινθή  ησλ  ηξνρψλ  ζε  φιν  ην  θάζκα  

ιεηηνπξγίαο  –  ηαρπηήησλ  ηνπ  νρήκαηνο ή  λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο ( EBD ή αληίζηνηρν).   

 Μεραληθφ  ζχζηεκα  πέδεζεο  ζηάζκεπζεο  (ρεηξφθξελν),  κε  

επελέξγεηα  ζηνπο  νπίζζηνπο ηξνρνχο.   

ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ  

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο ηνπ κε 

πιήξεο θνξηίν.  Σν εκπξφζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη αλεμάξηεηε 

αλάξηεζε αλά ηξνρφ (π.ρ. δηπιά ςαιίδηα ή Γφλαηα  Μαθ  Φέξζνλ,  ξάβδν  

ζηξέςεο,  ηειεζθνπηθά  ακνξηηζέξ,  ειηθνεηδή  ειαηήξηα),  ηεξκαηηθά ιάζηηρα 

κεηψζεσο θξνχζεσλ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο.  Σν νπίζζην ζχζηεκα 

αλάξηεζεο ελδεηθηηθά ζα έρεη εκηειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο 

(πξννδεπηηθήο  δξάζεο),  επηπιένλ  ηεξκαηηθφ  ειαζηηθφ  θαη  ξάβδν  

ζηαζεξνπνίεζεο.  Απνζβεζηήξεο  (Ammortiseur)  πδξαπιηθνχο  ηειεζθνπηθνχ  

ηχπνπ,  δηπιήο  ελέξγεηαο  ζε  φινπο  ηνπο ηξνρνχο  

ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ  

Οη ηξνρνί  λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αηζάιη, ηζρπξήο θαηαζθεπήο.  To 

φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο θαη ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο θαη έλαλ πιήξε 

(1) εθεδξηθφ ηξνρφ,ηνπνζεηεκέλν ζε ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε κε ειαζηηθφ, 



ίδησλ δηαζηάζεσλ , κε ηα ππφινηπα.  Σα  ειαζηηθά  ζα  είλαη  εηδηθά  

ζρεδηαζκέλα  γηα  θαηαζηάζεηο  ρξήζεο  ηνπ  νρήκαηνο,  φια  ησλ  ίδησλ 

δηαζηάζεσλ.  Σα ειαζηηθά (επίζσηξα) ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), 

αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια γηα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο 

(βάξνο, ηαρχηεηα, θά).  Θα είλαη ακεηαρείξηζηα, ν ρξφλνο θαηαζθεπή ηνπο λα 

κελ είλαη πξηλ απφ έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.   

ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ ‐ ΔΠΗΒΑΣΧΝ  

Ο  ζάιακνο  νδήγεζεο  ζα  είλαη  θιεηζηνχ  ηχπνπ,  κεηαιιηθφο,  βξαρείαο  

θαηαζθεπήο,  πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο  έλαληη  ζπγθξνχζεσλ  ζχκθσλα  κε  

ηε  Ννκνζεζία  ηεο  ΔΔ  κε  αεξφζαθνπο  νδεγνχ, ζπλνδεγνχ  θαη  πιεπξηθνχο  

ηνπιάρηζηνλ,  θαη  κε  δπλαηφηεηα  απελεξγνπνίεζεο  ηνπ  αεξφζαθνπ 

ζπλνδεγνχ. Θα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ 

νδεγφ κηα αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. Θα είλαη πιήξσο ζεξκνκνλσκέλε θαη 

ερνκνλσκέλε.Ο  ζάιακνο  ζα  θέξεη  δχν (2) πφξηεο  ζηηο  πιεπξέο  ηεο  

θακπίλαο  κε  ηα  αλάινγα  ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

θαιή ζηεγαλφηεηα θαη θεληξηθφ θιείδσκα.Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν 

κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη κε αλάινγα θηλεηά πιαζηηθά ή ειαζηηθά 

ηαπέηα.   

 Όια  ηα  θαζίζκαηα  ζα  είλαη  αλαηνκηθνχ  ζρεδηαζκνχ.  Σν  θάζηζκα  ηνπ  

νδεγνχ  ζα  πξέπεη  λα  είλαη ξπζκηδφκελν (εκπξφο – πίζσ, αλάθιεζε 

πιάηεο, επηζπκεηφ θαζ‘ χςνο) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άλεηε νδήγεζε. Η 

επηθάιπςε ησλ θαζηζκάησλ λα γίλεη κε ηαπεηζαξία επηινγήο ζε χθαζκα, 

δέξκα, ή απνκίκεζε δέξκαηνο (ζπλζεηηθνχ) ή πιαζηηθνχ ηχπνπ. Όια ηα 

θαζίζκαηα ζα έρνπλ δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ. Ο  ειεχζεξνο  ρψξνο  

θαη  ε  δηάηαμε  ησλ  θαζηζκάησλ  ζα  είλαη  ηέηνηα ψζηε  λα  παξέρεηαη  άλεζε  

θαη επρέξεηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ νδεγφ θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο.  

Θα εμαζθαιίδεη θαιή νξαηφηεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε.  Σν  αιεμήλεκν  θαη  

ηα  πιεπξηθά  παξάζπξα  ζα  έρνπλ  θξχζηαιια  αζθαιείαο (triplex).  Σν  

αιεμήλεκν εηδηθφηεξα  ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  παξνρήο  λεξνχ,  κε  ειεθηξηθή  

αληιία,  αθξνθχζηα  θαη  ηνπο αληίζηνηρνπο παινθαζαξηζηήξεο.  Σα πιεπξηθά 

παξάζπξα εκπξφο ζα είλαη ειεθηξηθά.   

Ο ζάιακνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε :   

 Δζσηεξηθφ  θαζξέπηε,  θαζψο  θαη  εμσηεξηθνχο,  δεμηά  θαη  αξηζηεξά  

ηεο  θακπίλαο,αλαδηπινχκελνπο.  Οη  εμσηεξηθνί  θαζξέπηεο  ζα  



ξπζκίδνληαη  ειεθηξηθά  θαη  ζα  έρνπλ ζχζηεκα απνζάκβσζεο 

(ζεξκαηλφκελνη).   

 θηάδηα αλεκνζψξαθα.   

 Θα  ππάξρεη ςεθηαθφ  ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα «ξάδην‐CD/MP3», 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) ερεία ηνπιάρηζηνλ. 

 χζηεκα ζέξκαλζεο.   

 χζηεκα αεξηζκνχ, 3 ηαρπηήησλ θαη άλσ, κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν 

απφ ηνλ νδεγφ.   

 Θα  ππάξρεη  ζχζηεκα  aircontidion  ή  θιηκαηηζκνχ  ζην  εζσηεξηθφ  

ηνπ  απηνθηλήηνπηνπνζεηεκέλν  θαη  πηζηνπνηεκέλν‐εγθεθξηκέλν  σο  

εμνπιηζκφο  ηνπ  νρήκαηνο  απφ  ηνλ θαηαζθεπαζηή  ηνπ  νρήκαηνο.   

 Κφξλα. 

 Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη 

δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαιήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  θηλεηήξα  θαη  γεληθά  

ηεο  πνξείαο  ηνπ,  θαηάιιεινπ  θσηηζκνχ,  κε εξγνλνκηθή  δηεπζέηεζε  

ζην  ζάιακν  νδήγεζεο  (π.ρ.  ζηξνθφκεηξν,  ηαρχκεηξν,  φξγαλν 

έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο ειαίνπ, δείθηεο 

θαπζίκνπ).   

 Κεληξηθφ θιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ θαη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζπξψλ 

απφ ην εζσηεξηθφ.   

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Σα  απη/ηα  ζα  έρνπλ  πιήξε  ειεθηξηθή  εγθαηάζηαζε  θσηηζκνχ  θαη  

ζεκάησλ  ζχκθσλα  κε  ηνλ ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ.,  δειαδή  ζα  είλαη  

εθνδηαζκέλα  κε  ηνπο  απαξαίηεηνπο  πξνβνιείο,  θσηηζηηθά ζψκαηα, 

παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θψηα νκίριεο θιπ 

Αλαιπηηθφηεξα  

Σν  ειεθηξηθφ  ζχζηεκα  ζα  απνηειείηαη  απφ  ελαιιάθηε  12 V,  πεξίπνπ  60  

Α  θαη  κπαηαξία  12 V.  Οη θαισδηψζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ζπζηήκαηνο  ζα  

είλαη  άξηζηα  κνλσκέλεο  θαη  ζα θέξνπλ  ηελ  αλάινγε ζήκαλζε.   

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα δηαζέηεη :   

1. Ηιεθηξηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ :   

 Φψηα εκέξαο   

 Γπν (2) πξνβνιείο κε ξπζκηδφκελν χςνο δέζκεο.   



 Έλα (1) θσο νπηζζνπνξείαο θαη έλα (1) θσο νκίριεο πίζσ 

ηνπιάρηζηνλ.   

 Φψηα Stop, έλδεημεο θαηεχζπλζεο (θιαο).   

2. ηελ θακπίλα ησλ επηβαηψλ ζα ππάξρνπλ έλα (1) ή δχν (2) θσηηζηηθά 

ζψκαηα ζηελ νξνθή ή ζηηο πιεπξέο  ηνπ  ακαμψκαηνο,  πνπ  ζα  

εμαζθαιίδνπλ  ηθαλνπνηεηηθφ  θσηηζκφ.  Δπίζεο  ζα  δηαζέηεη θσηηδφκελα 

επαξθψο φξγαλα ειέγρνπ. 

Βάξνο – Γηαζηάζεηο  

Σν  κέγηζην  επηηξεπφκελν  κηθηφ  βάξνο  λα  είλαη  3.150  θηιά ψζηε  λα  

θαιχπηεη  ηηο  απαηηήζεηο  γηα  ηελ αζθαιή κεηαθνξά ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ 

θνξηίνπ πάλσ απφ 700 θηιά.  Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.   

Υξσκαηηζκόο  

Όια  ηα  ηκήκαηα  ησλ  νρεκάησλ,  ζα  έρνπλ  πιήξε  αληηζθσξηαθή  θαη  

αληηδηαβξσηηθή  πξνζηαζία  κε πιηθά  θαη  πάρε  βαθήο  πνπ  ζα  είλαη  

ζχκθσλα  κε  ηηο  ζχγρξνλεο  ηερληθέο  βαθήο  θαη  ηα  πνηνηηθά πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Σν ρξψκα ησλ νρεκάησλ (εθηφο απφ 

ηα ηκήκαηα ηα  νπνία  θαιχπηνληαη  απφ  ιακαξίλα  αινπκηλίνπ  ή  άιινπ  

αλνμείδσηνπ  κεηάιινπ)  ζα  είλαη  ιεπθά  ή άιιεο επηινγήο  ηεο Τπεξεζίαο, 

πνπ  ζα θαζνξηζηεί θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο (ζχκθσλα  κε  ην  

δηαζέζηκν  ρξσκαηνιφγην  ηεο  θαηαζθεπάζηξηαο  εηαηξείαο).  Αλεμάξηεηα  απφ  

ηελ απφρξσζε,  είλαη  ππνρξεσηηθή  ε  χπαξμε  πεξηκεηξηθήο  θίηξηλεο  

ισξίδαο  πιάηνπο  10  εθ.  θαη  ε αλαγξαθή κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζηηο 

δχν (2) πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ,(ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - 

ΟΛΤΜΠΟΤ), κε ππνρξέσζε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  Οπνηαδήπνηε  κηθξή  

αιιαγή  ζηηο  επηγξαθέο  κπνξεί  λα  γίλεη  κεηά  απφ  αίηεζε  ηεο  αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο  ηνπ  Γήκνπ  θαη  ν  αλάδνρνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα  εθηειέζεη  

πξηλ  ηελ  παξαιαβή  ηνπ νρήκαηνο.   

Παξειθφκελα  

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ παξειθφκελα :   

Μεηαιιηθφ εξγαιεηνθφξν θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ φζσλ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηα παξαθάησ :   

 Έλα (1) πδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ.   



 Γπν (2) θνριηνζηξφθηα (κηθξφ‐κεγάιν).   

 Έλαλ  (1)  ππξνζβεζηήξα  κε  θαηάιιειν  πιηθφ  εμνπδεηέξσζεο  

ππξθαγηάο,  πνπ  πξνέξρεηαη απφ  θαχζηκα,  ειαηνιηπαληηθά,  ή  

ειεθηξηθφ  ξεχκα.  Σν  πιηθφ  ππξφζβεζεο  ζα  είλαη  θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (νδεγία ΔΔ).   

 Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.   

 Φαξκαθείν κε ζπιινγή Α’ Βνεζεηψλ, γηα πέληε (5) άηνκα ζχκθσλα κε 

ηνλ ΚΟΚ   

 Αιπζίδεο αληηνιηζζεηηθέο  

Όια  ηα  εξγαιεία  πξέπεη  λα  είλαη  ηζρπξήο  θαηαζθεπήο,  επηρξσκησκέλα  ή  

λα  έρνπλ  ππνζηεί αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε. 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

 Σν  φρεκα  ζα  πιεξνί  ηνπο  θαλφλεο  αζθάιεηαο  ζχκθσλα  κε  ηηο  

Δπξσπατθέο  Οδεγίεο  πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφςε νρήκαηα.   

 Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ γηα ηελ θπθινθνξία 

ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Υξφλνο θαη ηφπνο Παξάδνζεο  

Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ 

νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Ληηνρψξνπ) . 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ  

Δγγπήζεηο  

Ο πξνκεζεπηήο (θαη φρη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ), 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα εγγπεζεί  ηελ  νκαιή  –  αλεκπφδηζηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  

νρήκαηνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  ηνπ θηλεηήξα  ηνπ, γηα  ηξία  (3)  ρξφληα  

(36  κήλεο)  ηνπιάρηζηνλ,  ζε  θαλνληθέο  ζπλζήθεο  ρξήζεο  θαη ζπληήξεζεο. 

Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 1.495,50€ γηα θάζε φρεκα. Ο 

ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 3 έηε. Καηά  ην  παξαπάλσ  

ρξνληθφ  δηάζηεκα,  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  αληηθαζηζηά  ή  

ζα επηζθεπάδεη  εμαξηήκαηα  ή  θαη  νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  

θζνξά  πνπ  δελ  πξνέξρεηαη  απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ή  

αληηθαλνληθή  ζπληήξεζε.  ην  δηάζηεκα  ηεο  εγγχεζεο  νη βιάβεο ζα 

απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθφ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία εθ’ φζνλ ην 

φρεκα είλαη δπλαηφ  λα  θηλεζεί  αζθαιψο,  αιιηψο  ζα  κεηαθέξεηαη  κε  έμνδα  

ηεο  πξνκεζεχηξηαο  εηαηξείαο.     



Με ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζζνύλ  ηα θάησζη :  

Βηβιηνγξαθία  

Η Βηβιηνγξαθία ζα πεξηέρεη :   

1. Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο.   

2. Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ   

3. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ   

Ο Σειηθφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ ζεηξψλ 

βηβιηνγξαθίαο ζηα Αγγιηθά θαη  Διιεληθά  κε  εμαίξεζε  ην  Δγρεηξίδην  

Αληαιιαθηηθψλ,  πνπ  πξέπεη  λα  είλαη  απαξαηηήησο  ζηελ Διιεληθή.  Η  

αλσηέξσ  Βηβιηνγξαθία  δχλαηαη  λα  είλαη  είηε  ζε  έληππε  είηε  ζε  

ειεθηξνληθή  κνξθή  ζε  νπηηθφ δίζθν (CD – DVD). 

Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο  

Οη  νδεγίεο  ιεηηνπξγίαο  ζα  πεξηιακβάλνπλ  φιεο  ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ  

είλαη  απαξαίηεηεο  γηα  ην ρεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη 

ζα είλαη ζηελ Διιεληθή θαηά πξνηίκεζε ήΑγγιηθή γιψζζα.   

Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο .  

 

 

3) Γύν Μεηαρεηξηζκέλνη Απηνθηλνύκελνη Δθζθαθείο Σύπνπ JCB (ηκήκαηα 

4 θαη 5) 

Σα κεραλήκαηα ζα είλαη ηχπνπ JCB (θνξησηήο-εθζθαθέαο). Θα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, εηνηκνπαξάδνην, θαη έηνηκα πξνο ρξήζε. Όινο ν εμνπιηζκφο θαη 

φια ηα ζπζηήκαηα  ησλ κεραλεκάησλ φπσο ηα πξνζθέξεη ν θαηαζθεπαζηήο 

ηνπ κνληέινπ πξέπεη λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

Έθαζηνο θνξησηήο-Δθζθαθέαο ζα δηαζέηεη ηεηξαθίλεζε θαη θηλεηήξα 

πεηξειαηνθίλεην ηνχξκπν. 

ην κπξνζηηλφ ηνπ κέξνο ζα βξίζθεηαη ν θάδνο ηνπ θνξησηή ελψ ζην πίζσ 

κέξνο ζα ππάξρεη ην ζχζηεκα ηνπ εθζθαθέα. Η ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ 

ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή (θαη ε δηεχζπλζε) ζα είλαη πδξαπιηθέο  

Ο κεραληζκφο εθζθαθήο ζα είλαη ηειεζθνπηθφο, ηχπνπ πιεπξηθήο 

κεηαηνπίζεσο, θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ  θάδν  εθζθαθήο πιάηνπο πεξίπνπ 60 

εθαηνζηψλ . 



Η κπνχκα ζα αλαδηπιψλεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζα αζθαιίδεη 

πδξαπιηθά ή κεραληθά απφ ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή, εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο. 

Η κπνχκα ζα είλαη ηειεζθνπηθή θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά 

πεξίπνπ 180 κνίξεο θαη νιηζζήζεσο δεμηά-αξηζηεξά. Σν κεράλεκα ζα δηαζέηεη 

θαηαθφξπθα πέδηια ζηαζεξνπνηήζεσο. 

Σα κεραλήκαηα ζα θέξνπλ ζχζηεκα νκαιήο πνξείαο (SRS). 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο, κε αλεμάξηεην 

κεραληθφ θξέλν γηα ηελ ζηάζκεπζε. 

Θα πεξηιακβάλνπλ πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιείο) εξγαζίαο 

θαη πνξείαο (δχν κπξνζηά θαη δχν πίζσ) θαη πεξηζηξεθφκελν θάξν νξνθήο. 

Ο ρξσκαηηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο 

ζνβαξέο νμεηδψζεηο. 

Όινη νη ηξνρνί ησλ κεραλεκάησλ ζα θέξνπλ πλεπζηά ειαζηηθά, ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, θαηάιιεια γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα. 

Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

(Διιεληθά ή Αγγιηθά) 

Σν θάζε πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα θαιχπηεηαη κε 1 έηνο εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο. Η εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε  2.820,00€ αλά 

κεράλεκα. 

Σα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα ζα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ 

θαηαζθεπαζηή πνπ λα αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδεη 

αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλφ απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Η θακπίλα 

ηνπ ρεηξηζηή ζα είλαη κεηαιιηθή θιεηζηνχ ηχπνπ. Η θακπίλα ζα είλαη επαξθψο 

αεξηδφκελε, ζεξκαηλφκελε κε δχν πφξηεο δηέιεπζεο, ηζρπξήο θαηαζθεπήο. Σα 

πιατλά παξάζπξα φπσο θαη ηα πίζσ ζα αλνίγνπλ είηε κεξηθψο είηε πιήξσο 

αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή.  

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην 

θάζηζκα πνπ ζα είλαη ξπζκηδφκελν είηε κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ ή κε 

θνκπξεζέξ αέξα, γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε 

θάζε επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. Σν θάζε κεράλεκα ζα δηαζέηεη φια ηα 

απαηηνχκελα νπηηθά θαη ερεηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

Θα δηαζέηνπλ πιήξε ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ. 

Σν θάζε κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα: 



Έλα (1) ππξνζβεζηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ 

Έλα (1) ηξίγσλν αθηλεηνπνίεζεο θαη έλα (1) βξαδππνξίαο 

Έλα (1) θαξκαθείν 

Οδεγίεο ρξήζεο – ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

• Βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 7,5 tn 

• Υσξεηηθφηεηα θάδνπ:0.90-1m3  

• Ιζρχο θηλεηήξα: ηνπιάρηζηνλ 80 ίππνη 

• θίλεζε ζηνπο 4 ηξνρνχο 

• Κηβψηην: 4 ηαρχηεηεο εκπξφο-4 ηαρχηεηεο πίζσ 

• Ώξεο ιεηηνπξγίαο: <7000h 

• Έηνο θαηαζθεπήο: ≥2002  

• Αλνηγφκελνο θνπβάο 

• Γηαζηάζεηο πεξίπνπ : 5,80 x 2,40 x 3,70 (κήθνο x πιάηνο x χςνο) 

Η πξνζεζκία παξάδνζεο, νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ελψ σο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην 

Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 

 Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο . 

 
4) ΔΝΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ ΓΑΗΧΝ ΑΡΘΡΧΣΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 
(ηκήκα 6) 
Α. ΠΡΟΟΡΗΜΟ 
Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα Grader ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο 
ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, γλσζηνχ θαη αλεγλσξηζκέλνπ ηχπνπ. Πξέπεη 
λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ζε ζπληεξήζεηο αγξνηηθήο 
νδνπνηίαο, δηακνξθψζεηο ρψξσλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (πνηνηηθά θαη 
πνζνηηθά) θαη θαζαξηζκφ νδψλ απφ ρηφληα. 
Β. ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 
 Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο (κε ηππηθή δηακφξθσζε) ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 15.800 θηιά. 
 Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

12 κ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αλακνριεπηή θαη ηεο εκπξφζζηαο 
ιεπίδαο. 

 Σν ζπλνιηθφ κήθνο απφ ηνλ άμνλα ησλ εκπξνζζίσλ νδεγεηεξίσλ ηξνρψλ 
κέρξη ην θέληξν ηνπ δεχγνπο ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ ζα είλαη πεξίπνπ 6 κ. 

 Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3,5 κ. 
 
 
 ΚIΝΖΣΖΡΑ 



 
 Ο θηλεηήξαο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, vα είvαη ζρεδηαζκέvoο θαη 

θαηαζθεπαζκέvoο απφ ηov ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο σο 
ζχλνιν. 

 Πεηξειαηνθηλεηήξαο, θπβηζκνχ πεξίπνπ 7lt, θαηά πξνηίκεζε 6-θχιηλδξνο, 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πδξφςπθηνο, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κέγηζηεο 
θαζαξήο ηππνδπλάκεσο ηνπιάρηζηνλ 160hp (120kW) θαη ξνπήο ζηξέςεσο 
ηνπιάρηζηνλ 800 Nm. Ο θηλεηήξαο ζα ηθαλνπνηεί ηηο Δπξσπατθέο 
πξνδηαγξαθέο 97/68/EC γηα εθπνκπή θαπζαεξίσλ Stage V. 

 Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά γηα βέιηηζηε απφδνζε θαη 
νηθνλνκία θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Να δηαζέηεη ECO Mode θαη λα δχλαηαη λα 
ιεηηνπξγεί ζε αλψηεξε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ 50o C. 

 
 Σo ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, δελ πξέπεη vα κεηψλεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ ηππνδχλακε θάησ απφ 134hp (100kW) ζηηο 
ρακειέο ηαρχηεηεο, γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο έιμεο. 

 Δάλ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ θέξεη θίιηξν ζσκαηηδίσλ 
(DPF) λα αλαθεξζεί εάλ απαηηείηαη παχζε εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
«αλαγέλλεζε» ή εάλ ε αλαγέλλεζε γίλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εξγαζία. 

 Η ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200lt. 
 
 
 ΚIΒΧΣIΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ 
 
 Σo θηβψηηo ηαρπηήησv, ζα πξέπεη vα είvαη ζρεδηαζκέvo θαη 

θαηαζθεπαζκέvo απφ ηov θαηαζθεπαζηή ηoπ κερ/ηoο. 
 Σo θηβψηην ηαρπηήησλ , πξέπεη vα είvαη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν ην νπνίν 

λα πξνζθέξεη εχθνιεο θαη νκαιέο αιιαγέο ηαρπηήησv, ρσξίο κεηαηξνπέα 
ξνπήο (DIRECT  DRIVE POWERSHIFT TRANSMISSION). 

 Σo θηβψηηo ηαρπηήησv, πξέπεη vα πξoζθέξεη,ηoπιάρηζηov 8 ηαρχηεηεο 
εκπξφο θαη 6 ηαρχηεηεο φπηζζελ. 

 Μέγηζηε ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ηνπιάρηζηνλ 40km/hr. 
 Σo κεράλεκα πξέπεη vα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα πξφιεςεο 

ππεξζηξνθίαο ηνπ θηλεηήξα. 
 
 
 
 

 ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ / ΣΔΛΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ / ΕΔΤΓΟ ΣΡΟΥΧΝ ( TANDEM 
DRIVE ) 

 
 Να ππάξρεη κπιoθέ δηαθoξηθφ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 
 Οη ηειηθέο θηvήζεηο πξέπεη vα είvαη πιαvεηηθoχ ηχπoπ. 
  Να δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηα δεχγε ησλ δηδχκσλ ηξνρψλ (Tandem Drive) . 
 
 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 
 
 Σα θξέvα εξγαζίαο ζα πξέπεη vα είvαη πoιιαπιψv δίζθσv, 

ειαηoςπρφκεvα, ζηεγαvά θαη απηoξπζκηδφκεvα ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 
νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. 



 Σo ζχζηεκα θξέvσv, πξέπεη vα εvεξγoπoηείηαη ζε πεξίπησζε κε 
ιεηηoπξγίαο ηoπ θηvεηήξα επηηξέπovηαο ηεv πέδεζε ζε πεξίπησζε 
δπζιεηηoπξγίαο θάπoηoπ ζπζηήκαηoο. 

 Σo φιo ζχζηεκα πέδεζεο vα αvηαπoθξίvεηαη ζηηο πξoδηαγξαθέο θαηά ISO 
3450. 

 Καηά πξνηίκεζε ε επηθάλεηα πέδεζεο λα είλαη άλσ ησλ 14.000cm2.  
 
 

 ΑΞΟΝΔ / ΔΛΑΣIΚΑ 
 
 Η ηαιάvησζε ηoπ εκπξoζζίoπ άμovα vα είvαη θαη' ειάρηζηo 30ν. 
 Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ρσξίο αεξνζαιάκνπο, 

ηξαθηεξσηνχ ηχπνπ. 
Να δνζνχλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 

 
 ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 
 Η γσvία δηεχζπvζεο ησv εκπξoζζίσv ηξoρψv, λα είλαη άλσ ησλ 45ν 

αξηζηεξά/δεμηά. 
 Η αθηίλα ζηξνθήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 8 m. 
 Απαξαίηεηε ε χπαξμε δεπηεξεχνληνο ζπζηήκαηνο νδήγεζεο (secondary 

steering). 
 
 ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΤΝΓΔΜΟ ΑΡΘΡΧΖ 
 
 Πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα εξγαζίεο ηζνπέδσζεο θαη 

αλακφριεπζεο. Να δνζεί πεξηγξαθή. 
 Σo ζεκείo ιίπαvζεο ηoπ ζπvδέζκoπ άξζξσζεο πξέπεη vα πξoζεγγίδεηαη 

εχθoια. 
 Η γσλία άξζξσζεο λα είλαη 20ν αξηζηεξά/δεμηά. 
 Ο ζχvδεζκoο άξζξσζεο πξέπεη vα έρεη κεραvηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο γηα 

θιείδσκα ηεο άξζξσζεο ηoπ πιαηζίoπ, φηαv γίvεηαη ζπvηήξεζε ή φηαv 
κεηαθέξεηαη ηo κεράvεκα. 

 Ο ζάιακνο ρεηξηζηή λα βξίζθεηαη απαξαίηεηα κπξνζηά απφ ηελ άξζξσζε 
ηνπ πιαηζίνπ ψζηε ε νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή πξνο ηε ιεπίδα λα κελ 
πεξηνξίδεηαη ζε θακία γσλία άξζξσζεο. 
 

 ΛΔΠIΓΑ 
 
 Η ιεπίδα ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4200mm, χςνο 600mm 

θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 20mm. 
 Θα πξέπεη vα είvαη απφ ηζρπξάο θαηαζθεπήο ράιπβα θαη αvζεθηηθή ζηηο 

θζoξέο. 
 Η ιεπίδα ζα πξέπεη vα έρεη κέγηζηε γσλία ζέζεο πεξίπνπ 90ν, δπλαηφηεηα 

θιίζεο ηνπιάρηζηνλ 40ν κπξνζηά θαη 5ν πίζσ. 
 Να δηαζέηεη πδξαπιηθή πιάγηα κεηαηφπηζε. 
 Δηδηθά αληηθαζηζηψκελα θζεηξφκελα κέξε ζα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ 

επηθαλεηψλ ηξηβήο. 
 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα «πιεχζεσο» ηεο ιεπίδαο. 
 
 ΣΔΦΑΝΖ ΚΑI ΡΑΒΓΟ ΕΔΤΞΖ. 
 
 Η ξάβδoο δεχμεο πξέπεη vα είvαη ζπκπαγoχο θαηαζθεπήο. 



 Η ζηεθάλε ζα πξέπεη vα ζηεξίδεηαη ζηε ξάβδo δεχμεο κε ηoπιάρηζηov 
ηέζζεξα πέδηια ζηήξημεο. 

 Σα ζεκεία θζoξάο ηεο ζηεθάλεο θαη ηεο ξάβδoπ δεχμεο πξέπεη vα είvαη 
αvηηθαζηζηψκεvα. 

 Η πεξηζηξoθή ηεο ζηεθάλεο θαηά 360°, ζα πξέπεη vα επηηπγράλεηαη κε 
πδξαπιηθφ θηλεηήξα. 

 
 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. 
 
 Σo πδξαπιηθφ ζχζηεκα vα είλαη κε αίζζεζε θνξηίνπ, κε κεηαβιεηήο 

παξνρήο αvηιία. 
 Η πδξαπιηθή αvηιία ζα πξέπεη vα έρεη παξνρή ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξα / 

ιεπηφ  
 
 
 
 ΖΛΔΚΣΡIΚΟ ΤΣΖΜΑ 
 
 Σo ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη vα είλαη 24V θαη λα δηαζέηεη θεληξηθφ 

δηαθφπηε απνκφλσζεο ηνπ. 
 Δλαιιαθηήξαο, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 140 Α 
 Σα θψηα λα είλαη ηχπνπ LED. 

 
 
 

 ΘΑΛΑΜΟ ΥΔIΡIΣΟΤ 
 
 Ο ζάιακνο ρεηξηζηνχ πξέπεη vα είλαη αζθαιείαο ROPS / FOPS θαηά ISO 

3471/ISO 3499 κε ζέξκαλζε θαη AC. Θα βξίζθεηαη ζε ππεξπίεζε. 
 Σα επίπεδα εζσηεξηθνχ ζνξχβνπ δελ ζα πξέπεη vα ππεξβαίλνπλ ηα 75 

dB(A). 
 Ο ρεηξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ κνριψλ θαη 

ηηκνληνχ. Να δνζεί πεξηγξαθή  
 Θα δηαζέηεη θάκεξα νπηζζνπνξείαο. 

 
 
 ΠΡΟΘΔΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
 Αvακoριεπηήο 3 oδφvησv ζηo oπίζζηo κέξoο. Να δνζνχλ ηα πιήξε ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλακνριεπηή. 
 Δκπξφζζηα ιεπίδα. 
 χζηεκα ηειεκεηξίαο. 
 
 
Γ. ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ - ΠΑΡΑΓΟΖ. 
 
 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 12.400,00€. Ο ρξφλνο εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 3 έηε. Καηά  ην  παξαπάλσ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  
ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  αληηθαζηζηά  ή  ζα επηζθεπάδεη  
εμαξηήκαηα  ή  θαη  νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  θζνξά  πνπ  δελ  
πξνέξρεηαη  απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ή  αληηθαλνληθή  
ζπληήξεζε.  ην  δηάζηεκα  ηεο  εγγχεζεο  νη βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη ζην 



θεληξηθφ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία εθ’ φζνλ ην φρεκα είλαη δπλαηφ  λα  
θηλεζεί  αζθαιψο,  αιιηψο  ζα  κεηαθέξεηαη  κε  έμνδα  ηεο  πξνκεζεχηξηαο  
εηαηξείαο. 
 πληήξεζε - Αληαιιαθηηθά. 
 Να δεισζεί ππνρξεσηηθά, ζηελ πξνζθνξά φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα ηξηεηία  
 
 
 Υξόλνο παξάδνζεο. 
 
Η πξνζεζκία παξάδνζεο, νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ελψ σο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην 

Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 

 Σν κεράλεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 
Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 
  

 Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη 
ζπληεξεηψλ ζα γίλεη επαξθψο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο ηνπ 
νρήκαηνο θαη κε βάζε ηα ηερληθά έληππα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. 

 
 Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην φρεκα είλαη : 

Α. Βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 
Β. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ εηθνλνγξαθεκέλν ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή. 

 

 

5) Έλα  Μεηαρεηξηζκέλν Ζκηθνξηεγό Όρεκα  Σύπνπ Pickup 4x4 ( ηκήκα 

7) 

 

Σν ππφ πξνκήζεηα κηθξφ αλνηθηφ θνξηεγφ φρεκα ηχπνπ PickUp 4x4 ζα είλαη 

κεηαρεηξηζκέλν κε έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ην 2013 θαη κεηαγελέζηεξν κε 

δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα κέρξη 200.000.   Σν   φρεκα  δηπιήο  θακπίλαο  ζα  

είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  κε  επηκέιεηα  θαη  ζχκθσλα  κε  ηνπο θαλνληζκνχο  

πνπ  ηζρχνπλ  ζηελ  ΔΔ  θαη  δηεζλψο,  απφ  αλαγλσξηζκέλν  νίθν  ηνπ  

εζσηεξηθνχ  ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλν ζ’ απηή ηελ 

θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ.  Σν  ππφ  πξνκήζεηα  φρεκα  ,  ζα  είλαη  ηχπνπ  

εκηθνξηεγνχ  (pickup),  κε  αλνηρηή πιαηθφξκα  θαη  ζα  έρεη  θακπίλα  

ηεζζάξσλ  (4)  ή  πέληε  (5)  ζέζεσλ  κε  ηέζζεξηο  (4)  πφξηεο.  Όια ηα κέξε 

ηνπ θάζε νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα 

κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο  κε  αζθάιεηα  θαη  ηε  κέγηζηε  επειημία  θαη  

επζηάζεηα,  θάησ  απφ  δπζρεξείο  εδαθνινγηθέο  θαη θαηξηθέο  ζπλζήθεο. Σν  

θέληξν  βάξνπο  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  βξίζθεηαη  ζην  ρακειφηεξν  δπλαηφ  



ζεκείν θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ.  Η  ελ  γέλεη  θαηαζθεπή  ηνπ 

θάζε  νρήκαηνο,  θαζψο  θαη  ε  θαηαζθεπή  ηνπ  πξνζθεξφκελνπ  εμνπιηζκνχ 

(ζάιακνο  επηβαηψλ,  θιηκαηηζκφο,  θ.α.)  ζα  γίλεη  απφ  εξγνζηάζηα  κε  

πνιπεηή  πείξα  ζε  ελ  ιφγσ θαηαζθεπέο  πνπ  απνδεδεηγκέλα  παξέρνπλ  ηε  

δπλαηφηεηα  παξνρήο  άκεζεο  ηερληθήο  ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα. 

Θα  δηαζέηεη  πεηξειαηνθηλεηήξα  απφ  2300  έσο  3000  θ.εθ.  πεξίπνπ,  

ειάρηζηεο  θαζαξήο ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 120 hp. Σν βάξνο ηνπ 

νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη κηθηήο κάδαο πεξίπνπ απφ 3000 έσο 3250 kgr κε 

σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 700kgr. 

Η θαξφηζα ζα είλαη αλνηρηνχ  ηχπνπ, κε ζπλέπεηα θαη ην ελ ιφγσ φρεκα λα  

ραξαθηεξίδεηαη σο «αλνηρηφ» ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ηνπ. 

Σν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ 

πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, 

πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ 

ππεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα Σερληθά ζηνηρεία: 

Πιαίζην (αζί).   

Σν πιαίζην ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ (γηα ιεηηνπξγία ζε νδνζηξψκαηα θάζε είδνπο, κε ην 

πξνβιεπφκελν θνξηίν).Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά επέιηθην, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη 

ψζηε λα δέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο, ρσξίο ζηξέςεηο θαη 

κεραληθέο παξακνξθψζεηο.   Σν πάρνο ησλ δηακεθψλ δνθψλ,  ζα  είλαη ηέηνην 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή θαη ε αθακςία ηνπ πιαηζίνπ,   ελψ  ζα  

ππάξρνπλ  δηαδνθίδεο  (γέθπξεο)  πνπ  ζα  εληζρχνπλ  επί  πιένλ  ηελ  αληνρή  

ηνπ. Θα πεξηιακβάλεη ζάιακν θακπίλαο γηα  ηέζζεξα άηνκα  ηνπιάρηζηνλ θαη 

ρσξηζηή κεηαιιηθή θαξφηζα, ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο νπνίαο ζα θέξεη 

κεηαιιηθή πφξηα. Σν ακάμσκα ζα είλαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, θαη ζα  

δηαζέηεη θαιή κφλσζε έλαληη  ηνπ  ζνξχβνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη πιήξε 

ζηεγαλφηεηα.   Θα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ.  

Κηλεηήξαο. 

Ο  θηλεηήξαο  ζα  είλαη  πεηξειαηνθίλεηνο  (Diesel),  ηεηξάρξνλνο,  

ηεηξαθχιηλδξνο,  ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ 2300 κέρξη 3000 cm3 πεξίπνπ, 



πδξφςπθηνο, ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηά ΔΔC  ην ειάρηζην 120 ΗΡ. Θα είλαη 

νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο (λα θαιχπηεη ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη απφ  ηελ  ηζρχνπζα  Κνηλνηηθή  νδεγία, ηνπιάρηζηνλ Euro 

5),  ην  επίπεδν  ζνξχβνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλν  κε  ηελ Κνηλνηηθή  νδεγία  

92/97/ΔΔC  θαη  ζα  δηαζέηεη  ζπζηήκαηα,  πνπ  λα  εγγπψληαη  ηελ  

καθξνβηφηεηα  θαη ηελ απφδνζή  ηνπ, ζε ζπλζήθεο ξππαζκέλεο αηκφζθαηξαο. 

Ο θηλεηήξαο ζα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην  πεηξέιαην θίλεζεο. Θα  δηαζέηεη  

ζχγρξνλν  ζχζηεκα  ηξνθνδνζίαο  θαπζίκσλ  κε  άκεζν  ςεθαζκφ,  φπσο  

αληιία πεηξειαίνπ ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail).Δπίζεο  ζα  είλαη  

άξηζηεο  θήκεο  θαη  επξείαο  θπθινθνξίαο  ζηελ  Διιάδα  ψζηε  λα  

εμαζθαιίδεηαη εχθνια θαη νηθνλνκηθά ε εχξεζε αληαιιαθηηθψλ.   

Γεμακελή θαπζίκσλ ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο (ειάρηζηε απηνλνκία  ηνπιάρηζηνλ 

400km) 

Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν 

κέζσ ζεξκνζηάηε,ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  εμαλαγθαζκέλεο  θπθινθνξίαο  

ςπθηηθνχ  πγξνχ  θαη  πξφζζεην  δνρείν αλαπιήξσζεο.  Σν  ζχζηεκα  ςχμεσο  

πξέπεη  λα  εμαζθαιίδεη  ζπλερή  ιεηηνπξγία  ηνπ  θηλεηήξα  ρσξίο 

ππεξζέξκαλζε. 

ύζηεκα Δμαγσγήο Καπζαεξίσλ  

 Να ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ σο ηηο ηνλ 

ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπεκπφκελσλ  θαπζαεξίσλ  θαη  ηε  κφιπλζε  

ηνπ  πεξηβάιινληνο.  Απαηηείηαη  ε  θάιπςε  ηνπιάρηζηνλ ηηο λνκνζεζίαο 

ηνπιάρηζηνλ Euro 5 .  

ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ‐ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  

Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  είλαη  θαηάιιειν  γηα  απηή  ηελ  

θαηεγνξία  ηνπ  νρήκαηνο  θαη  ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο 

ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο επηδφζεηο ηνπ 

νρήκαηνο.Σν  θηβψηην  ηαρπηήησλ  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ,  ζα  είλαη  

ρεηξνθίλεηνπ  επηινγέα  θαη  ζα  δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγρξνληζκνχ κε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο 

νπηζζνπνξείαο. 

Καηά πξνηίκεζε: 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κεραληθφο, μεξφο, θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη 5 

+1 ή 6+1 ζρέζεσλ κε επηινγή γηα κεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο 2 ή 4 ηξνρνχο 

αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα 2νπ επηινγέα ή απηφκαην.  



ΑΞΟΝΔ 

Όινη νη άμνλεο ζα είλαη θηλεηήξηνη θαη επηπξφζζεηα ν εκπξφζζηνο ζα είλαη θαη 

δηεπζπληήξηνο.   

ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ 

 Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  πεξηιακβάλεη  δηαθνξηθά  κε  

κεραληζκνχο  εκπινθήο,  ψζηε  λα ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  κεηάδνζεο  

θίλεζεο  ζηνλ  νπίζζην  άμνλα  ή  θαη  ζηνπο  δχν  άμνλεο (εκπξφο  –πίζσ) 

θαη’επηινγή.  Σα δηαθνξηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ 

ζηξνθψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο ηξνρνχο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ 

ζηξνθψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα θαη γηα ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο.ε  φιεο  

ηηο  πεξηπηψζεηο (κφληκεο  ε  θαη’  επηινγή  ηεηξαθίλεζεο),  ζα  ππάξρεη  

ζχζηεκα  πεξηνξηζκνχ νιίζζεζεο  (κεραληθφ,  ή  ειεθηξνληθφ,  ή  άιιν)  ην  

νπνίν  κέζσ  κεξηθήο  ή  νιηθήο  αλαζηνιήο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνχ, 

ζα δίλεη ζην φρεκα ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά 

νιηζζεξά νδνζηξψκαηα (ρηφλη, πάγν, ιάζπε, άκκν).   

ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Σν  φρεκα  ζα  έρεη  ζχζηεκα  δηεχζπλζεο  θαηάιιειν  γηα  ηελ  αζθαιή  

δηεχζπλζε  ηνπ  ζηα πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα Σν ζχζηεκα ζα είλαη 

πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνπδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο κε δπλαηφηεηα 

κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ.  Η ζέζε ηνπ 

ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.   

ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ 

νρήκαηνο, ζα ζπκθσλεί κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ:   

 Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο  ηξνρψλ (ΑBS)  ην νπνίν ζα 

ειέγρεη δηαξθψο  ηελ κε  εκπινθή  ησλ  ηξνρψλ  ζε  φιν  ην  θάζκα  

ιεηηνπξγίαο  –  ηαρπηήησλ  ηνπ  νρήκαηνο ή  λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο ( EBD ή αληίζηνηρν).   

 Μεραληθφ  ζχζηεκα  πέδεζεο  ζηάζκεπζεο  (ρεηξφθξελν),  κε  

επελέξγεηα  ζηνπο  νπίζζηνπο ηξνρνχο.   

ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ  

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο ηνπ κε 

πιήξεο θνξηίν.  Σν εκπξφζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη αλεμάξηεηε 

αλάξηεζε αλά ηξνρφ (π.ρ. δηπιά ςαιίδηα ή Γφλαηα  Μαθ  Φέξζνλ,  ξάβδν  



ζηξέςεο,  ηειεζθνπηθά  ακνξηηζέξ,  ειηθνεηδή  ειαηήξηα),  ηεξκαηηθά ιάζηηρα 

κεηψζεσο θξνχζεσλ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο.  Σν νπίζζην ζχζηεκα 

αλάξηεζεο ελδεηθηηθά ζα έρεη εκηειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο 

(πξννδεπηηθήο  δξάζεο). 

ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ  

Οη ηξνρνί  λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αηζάιη, ηζρπξήο θαηαζθεπήο.  To 

φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο θαη ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο θαη έλαλ πιήξε 

(1) εθεδξηθφ ηξνρφ,ηνπνζεηεκέλν ζε ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε κε ειαζηηθφ, 

ίδησλ δηαζηάζεσλ , κε ηα ππφινηπα.  Σα  ειαζηηθά  ζα  είλαη  εηδηθά  

ζρεδηαζκέλα  γηα  θαηαζηάζεηο  ρξήζεο  ηνπ  νρήκαηνο,  φια  ησλ  ίδησλ 

δηαζηάζεσλ.  Σα ειαζηηθά (επίζσηξα) ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), 

αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια γηα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο 

(βάξνο, ηαρχηεηα, θά).  Θα είλαη ακεηαρείξηζηα, ν ρξφλνο θαηαζθεπή ηνπο λα 

κελ είλαη πξηλ απφ έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.   

ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ ‐ ΔΠΗΒΑΣΧΝ  

Ο  ζάιακνο  νδήγεζεο  ζα  είλαη  θιεηζηνχ  ηχπνπ,  κεηαιιηθφο,  βξαρείαο  

θαηαζθεπήο,  πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο  έλαληη  ζπγθξνχζεσλ  ζχκθσλα  κε  

ηε  Ννκνζεζία  ηεο  ΔΔ  κε  αεξφζαθνπο ηνπιάρηζηνλ νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ    

. Θα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ κηα 

αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. Θα είλαη πιήξσο ζεξκνκνλσκέλε θαη 

ερνκνλσκέλε.Ο  ζάιακνο  ζα  θέξεη  δχν (2) πφξηεο  ζηηο  πιεπξέο  ηεο  

θακπίλαο  κε  ηα  αλάινγα  ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

θαιή ζηεγαλφηεηα θαη θεληξηθφ θιείδσκα.Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν 

κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη κε αλάινγα θηλεηά πιαζηηθά ή ειαζηηθά 

ηαπέηα.   

 Όια  ηα  θαζίζκαηα  ζα  είλαη  αλαηνκηθνχ  ζρεδηαζκνχ.   Η επηθάιπςε ησλ 

θαζηζκάησλ λα γίλεη κε ηαπεηζαξία επηινγήο ζε χθαζκα, δέξκα, ή απνκίκεζε 

δέξκαηνο (ζπλζεηηθνχ) ή πιαζηηθνχ ηχπνπ. Όια ηα θαζίζκαηα ζα έρνπλ δψλεο 

αζθαιείαο. Σν  αιεμήλεκν  θαη  ηα  πιεπξηθά  παξάζπξα  ζα  έρνπλ  

θξχζηαιια  αζθαιείαο (triplex).  Σν  αιεμήλεκν εηδηθφηεξα  ζα  δηαζέηεη  

ζχζηεκα  παξνρήο  λεξνχ,  κε  ειεθηξηθή  αληιία,  αθξνθχζηα  θαη  ηνπο 

αληίζηνηρνπο παινθαζαξηζηήξεο.  Σα πιεπξηθά παξάζπξα εκπξφο ζα είλαη 

ειεθηξηθά.   

Ο ζάιακνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε :   



 Δζσηεξηθφ  θαζξέπηε,  θαζψο  θαη  εμσηεξηθνχο,  δεμηά  θαη  αξηζηεξά  

ηεο  θακπίλαο.     

 θηάδηα αλεκνζψξαθα.   

 χζηεκα ζέξκαλζεο.   

 χζηεκα αεξηζκνχ, κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν απφ ηνλ νδεγφ.   

 Θα  ππάξρεη  ζχζηεκα  aircontidion  ή  θιηκαηηζκνχ   

 Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη 

δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαιήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  θηλεηήξα  θαη  γεληθά  

ηεο  πνξείαο  ηνπ,  θαηάιιεινπ  θσηηζκνχ,  κε εξγνλνκηθή  δηεπζέηεζε  

ζην  ζάιακν  νδήγεζεο  (π.ρ.  ζηξνθφκεηξν,  ηαρχκεηξν,  φξγαλν 

έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο ειαίνπ, δείθηεο 

θαπζίκνπ).   

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Σν  απη/ην  ζα  έρεη  πιήξε  ειεθηξηθή  εγθαηάζηαζε  θσηηζκνχ  θαη  ζεκάησλ  

ζχκθσλα  κε  ηνλ ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ.,  δειαδή  ζα  είλαη  εθνδηαζκέλν  κε  ηνπο  

απαξαίηεηνπο  πξνβνιείο,  θσηηζηηθά ζψκαηα, παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, 

κπαηαξία, θψηα νκίριεο θιπ 

Βάξνο – Γηαζηάζεηο  

Σν  κέγηζην  επηηξεπφκελν  κηθηφ  βάξνο  λα  είλαη πεξίπνπ  3.250  ψζηε  λα  

θαιχπηεη  ηηο  απαηηήζεηο  γηα  ηελ αζθαιή κεηαθνξά ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ 

θνξηίνπ πάλσ απφ 700 θηιά.  Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.   

Υξσκαηηζκόο  

Όια ηα  ηκήκαηα  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  έρνπλ  πιήξε  αληηζθσξηαθή  θαη  

αληηδηαβξσηηθή  πξνζηαζία  κε πιηθά  θαη  πάρε  βαθήο  πνπ  ζα  είλαη  

ζχκθσλα  κε  ηηο  ζχγρξνλεο  ηερληθέο  βαθήο  θαη  ηα  πνηνηηθά πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο  ζα  είλαη  

ιεπθφ  ή άιιεο επηινγήο  ηεο Τπεξεζίαο.  Αλεμάξηεηα  απφ  ηελ απφρξσζε,  

είλαη  ππνρξεσηηθή  ε  χπαξμε  πεξηκεηξηθήο  θίηξηλεο  ισξίδαο  πιάηνπο  10  

εθ.  θαη  ε αλαγξαθή κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζηηο δχν (2) πιεπξέο ηνπ 

νρήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ,(ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ), κε 

ππνρξέσζε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  Οπνηαδήπνηε  κηθξή  αιιαγή  ζηηο  

επηγξαθέο  κπνξεί  λα  γίλεη  κεηά  απφ  αίηεζε  ηεο  αξκφδηαο Τπεξεζίαο  ηνπ  



Γήκνπ  θαη  ν  αλάδνρνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα  εθηειέζεη  πξηλ  ηελ  

παξαιαβή  ηνπ νρήκαηνο.   

Παξειθόκελα  

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ παξειθφκελα :   

Μεηαιιηθφ εξγαιεηνθφξν θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ φζσλ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηα παξαθάησ :   

 Έλα (1) πδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ.   

 Έλαλ  (1)  ππξνζβεζηήξα   

 Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.   

 Φαξκαθείν κε ζπιινγή Α’ Βνεζεηψλ, γηα πέληε (5) άηνκα ζχκθσλα κε 

ηνλ ΚΟΚ   

 

Υξόλνο θαη ηόπνο Παξάδνζεο  

Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα 

πέληε  (45) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Ληηνρψξνπ) . 

Δγγπήζεηο  

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα εγγπεζεί  ηελ  νκαιή  –  αλεκπφδηζηε  

ιεηηνπξγία  ηνπ  νρήκαηνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  ηνπ θηλεηήξα  ηνπ, γηα  

έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ,  ζε  θαλνληθέο  ζπλζήθεο  ρξήζεο  θαη ζπληήξεζεο. 

Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 1.000,00€. Ο ρξφλνο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο. Καηά  ην  παξαπάλσ  

ρξνληθφ  δηάζηεκα,  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  αληηθαζηζηά  ή  

ζα επηζθεπάδεη  εμαξηήκαηα  ή  θαη  νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  

θζνξά  πνπ  δελ  πξνέξρεηαη  απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ή  

αληηθαλνληθή  ζπληήξεζε.   

Με ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζζνύλ  ηα θάησζη :  

Βηβιηνγξαθία  

Η Βηβιηνγξαθία ζα πεξηέρεη :   

1. Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο.   

2. Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ   

3. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ   

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο .  



 
 
 
 
 

                                                    ΛΙΣΟΥΩΡΟ 16-6-2021 

Ο πληάμαο 
 

 
 

Ενξκπάο Φώηηνο 

ΠΔ Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο 

(ζρεη. ε από 20-5-2021 

δηαδεκνηηθή ζύκβαζε 

κεηαμύ δήκνπ Καηεξίλεο 

θαη Γίνπ – Οιύκπνπ) ) 

Διέγρζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο 

ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 
 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Θεσξήζεθε 
Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο 
Α/Α 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ 

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 
Ππομήθεια  Μησανημάηων – οσημάηων  για ηιρ ανάγκερ ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηος  

Γήμος  Γίος – Ολύμπος 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ                     

 

ΣΜΗΜΑ 1 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΥΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

90.000,00 90.000,00 

 ΤΝΟΛΟ   90.000,00 

 ΦΠΑ   21.600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.600,00 

Υπημαηοδόηηζη : Ππόγπαμμα Φιλόδημορ  



ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΜΗΑΜΗΖ ΚΑΜΠΗΝΑ  

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

29.910,00 29.910,00 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Υπημαηοδόηηζη : Γάνειο από Σαμείο Παπακαηαθηκών & Γανείων 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 3 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΜΗΑΜΗΖ ΚΑΜΠΗΝΑ  

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

29.910,00 29.910,00 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Υπημαηοδόηηζη : Γάνειο από Σαμείο Παπακαηαθηκών & Γανείων 



 

ΣΜΗΜΑ 4 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΤΠΟΤ  JCB Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

56.400,00 56.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 

 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Υπημαηοδόηηζη : Ππόγπαμμα Φιλόδημορ  και Ίδιοι Πόποι  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΤΠΟΤ  JCB Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

56.400,00 56.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 



 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Υπημαηοδόηηζη : Γάνειο από Σαμείο Παπακαηαθηκών & Γανείων 

 

 

ΣΜΗΜΑ 6 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ ΓΑΗΩΝ ΑΡΘΡΩΣΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

 

 

 

1 

248.000,0

0 

248.000,00 

 ΤΝΟΛΟ   248.000,00 

 ΦΠΑ   59.520,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    307.520,00 

Υπημαηοδόηηζη : Ππόγπαμμα Φιλόδημορ  και Ίδιοι Πόποι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 7 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000,00 20.000,00 



1 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

1 

 ΤΝΟΛΟ   20.000,00 

 ΦΠΑ   4.800,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    24.800,00 

Υπημαηοδόηηζη : Ίδιοι Πόποι 

Γενικό σύνολο 530.620,00€ +127.348,80€ ( ΦΠΑ 24%) = 657.968,80€ 

 

Ωο ηόπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ.  

 

Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνέθπςαλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. 

 

                                                    ΛΙΣΟΥΩΡΟ 16-6-2021 

Ο πληάμαο 

 
 

 

Ενξκπάο Φώηηνο 

ΠΔ Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο 

(ζρεη. ε από 20-5-2021 

δηαδεκνηηθή ζύκβαζε 

κεηαμύ δήκνπ Καηεξίλεο 

θαη Γίνπ – Οιύκπνπ) ) 

Διέγρζεθε 

Ο Πξντζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Θεσξήζεθε 

Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 
Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο 

Α/Α 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ     

 

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

                                                   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 
ΓΔΝΙΚΗ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο 1 - Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 



Σν παξόλ ηεύρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ αθνξά ηνπο εηδηθνύο ζπκβαηηθνύο 

όξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ ηεπρώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζα εθηειεζηεί από ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ε αλαηηζεκέλε πξνκήζεηα 

ήηνη : 

α/α Πεξηγξαθή  

1 Δλόο (1) θαηλνύξγηνπ Καιαζνθόξνπ 

2 Γύν (2) θαηλνύξγησλ  εκηθνξηεγώλ νρεκάησλ ηύπνπ pickup 4x4 κηάκηζεο 

θακπίλαο   

3 Γύν (2) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλνύκελσλ εθζθαθέσλ ηύπνπ jcb 

4 Δλόο (1) θαηλνύξγηνπ δηακνξθσηή γαηώλ αξζξσηνύ πιαηζίνπ. 

5 Δλόο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ εκηθνξηεγνύ νρήκαηνο ηύπνπ pickup 4x4 

κηάκηζεο θακπίλαο   

 

 

 

Άξζξν 2 – Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Ν.3463/06, ηνπ Ν.3548/2007, ηνπ Ν.3731/08, ηνπ 

Ν.3852/10, ηνπ Ν.3861/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, νη ζε εθηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ λόκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ 

δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Άξζξν 3 – Κξηηήξηα αλάζεζεο 

 

 Κπιηήπια καηακύπωζηρ ηηρ ππομήθειαρ είναι ηα εξήρ :  

 

Α) ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ην ηκήκα 1 ε νπνία ζα εθηηκεζεί ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, θξηηήξηα αλάζεζεο. 

 

 Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ (Κ) αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 

βαζκνύο. Οη 100 βαζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη 

όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη έσο 120 βαζκνύο όηαλ 

ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Η βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 



(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν 

ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  

ΑΝΑΘΔΗ  

(Καλαθοθόπος) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

 Π Λ Α Ι  Ι Ο    

1 Μηθηό θνξηίν  100 ~ 120 10,00 

2 Κηλεηήξαο, εθπνκπή θαπζαεξίσλ  100 ~ 120 10,00 

3 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100 ~ 120 10,00 

4 ύζηεκα πεδήζεσο 100 ~ 120 10,00 

5 ύζηεκα αλάξηεζεο 100 ~ 120 5,00 

6 Θάιακνο νδήγεζεο (θακπίλα) 100 ~ 120 5,00 

7 Λνηπόο θαη πξόζζεηνο εμνπιηζκόο  100 ~ 120 2,00 

 Τ Π Δ Ρ Κ Α Σ Α  Κ Δ Τ Η    

8 Αλπςσηηθόο κεραληζκόο 100 ~ 120 10,00 

9 

Υεηξηζηήξην θαιαζηνύ , ρεηξηζηήξην βξαρηόλσλ 

ζηήξημεο (πνδαξηθώλ) 
100 ~ 120 10,00 

10 Καιάζη εξγαζίαο 100 ~ 120 10,00 

11 Τδξαπιηθό ζύζηεκα 100 ~ 120 5,00 

12 Πέικαηα εδξαζεο 100 ~ 120 8,00 



13 πζηήκαηα αζθαιείαο   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
 

 

Β) ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ηα ηκήκαηα 2 θαη 3 ε νπνία ζα εθηηκεζεί ζύκθσλα κε ηα 

αλαγξαθόκελα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θξηηήξηα αλάζεζεο. 

 

 Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ (Κ) αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 

βαζκνύο. Οη 100 βαζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη 

όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη έσο 120 βαζκνύο όηαλ 

ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Η βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν 

ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
- ΑΝΑΘΔΖ  
(Ζκηθνξηεγώλ 

Μηάκηζεο 
Κακπίλαο  Σύπνπ 

Pickup 4x4) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ  

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 Κηλεηήξαο, ύζηεκα Δμαγσγήο Καπζαεξίσλ  100 ~ 120 25,00 

2 ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο - θηβώηην ηαρπηήησλ 100 ~ 120 20,00 

3 Γηαθνξηθά 100 ~ 120 15,00 



4 ύζηεκα δηεύζπλζεο , ζύζηεκα πέδεζεο  100 ~ 120 15,00 

5 ύζηεκα αλαξηήζεσλ,  ηξνρνί – ειαζηηθά  100 ~ 120 10,00 

6 Κακπίλα νδήγεζεο   100 ~ 120 5,00 

7 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε βάξνο – δηαζηάζεηο  100 ~ 120 5,00 

8 Γηάθνξα , Λνηπόο πξόζζεηνο εμνπιηζκόο   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 

 

 

Γ) ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ηα ηκήκαηα 4 θαη 5 ε νπνία ζα εθηηκεζεί ζύκθσλα κε ηα 

αλαγξαθόκελα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θξηηήξηα αλάζεζεο 

 Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ (Κ) αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 

βαζκνύο. Οη 100 βαζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη 

όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη έσο 120 βαζκνύο όηαλ 

ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Η βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν 

ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  

ΑΝΑΘΔΗ  

(Αςηοκινούμενοι 

Δκζκαθείρ Σύπος 

JCB) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 



1 Έηνο θαηαζθεπήο  100 ~ 120 35,00 

2 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 100 ~ 120 25,00 

3 Κηλεηήξαο , Κηβώηην ηαρπηήησλ  100 ~ 120 10,00 

4 Μεραληζκόο θώξηνζεο – εθζθαθήο   100 ~ 120 10,00 

5 Τδξαπιηθό ύζηεκα  100 ~ 120 10,00 

6 ύζηεκα πέδεζεο , ηξνρνί 100 ~ 120 5,00 

7 Κακπίλα – όξγαλα θαη ινηπά ζηνηρεία  100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
 
 
Γ)           ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ην ηκήκα 6 ε νπνία ζα εθηηκεζεί ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, θξηηήξηα αλάζεζεο. 

 

 Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ (Κ) αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 

βαζκνύο. Οη 100 βαζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη 

όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη έσο 120 βαζκνύο όηαλ 

ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Η βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν 

ζύγθξηζεο ι. 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  

ΑΝΑΘΔΗ   

(Γιαμοπθωηήρ 

γαιών ) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α  

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 Βάξνο Γηαζηάζεηο  100 ~ 120 15,00 

2 Κηλεηήξαο  100 ~ 120 15,00 

3 
Κηβώηην ηαρπηήησλ 

 
100 ~ 120 10,00 

4 Γηαθνξηθά / ηειηθέο θηλήζεηο / δεύγνο ηξνρώλ 100 ~ 120 10,00 

5 
ύζηεκα πέδεζεο 

 
100 ~ 120 10,00 

6 
Άμνλεο / ειαζηηθά 

 
100 ~ 120 5,00 

7 
ύζηεκα δηεύζπλζεο 

 
100 ~ 120 5,00 

8 
Πιαίζην θαη ζύλδεζκνο άξζξσζεο 

 
100 ~ 120 5,00 

9 
Λεπίδα 

 
100 ~ 120 5,00 

10 ηεθάλε θαη ξάβδνο δεύμεο 100 ~ 120 5,00 

11 Τδξαπιηθό ζύζηεκα 100 ~ 120 5,00 

12 
Ζιεθηξηθό ζύζηεκα 

 
100 ~ 120 3,00 

13 
Θάιακνο ρεηξηζηνύ 

 
100 ~ 120 2,00 

14 
Πξόζζεηνο εμνπιηζκόο ζπληήξεζε - αληαιιαθηηθά. 

 
100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
 
 
 



Δ) ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ, γηα 

ην ηκήκα 7 

 

Άπθπο 4 – Πποθεζμίερ – Υπόνοι  

 Ο κέγηζηνο ρξόλνο παξάδνζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ νξίδεηαη 180 εκέξεο 

γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5 θαη 6 θαη 45 εκέξεο γηα ην ηκήκα  7 από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

   

Άπθπο 5 – Παπάδοζη και παπαλαβή 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα παξαδώζεη, ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, 

ην θάζε κεράλεκα - όρεκα άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. Σν κεράλεκα - όρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο 

απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. Σν όρεκα ζα πξέπεη επίζεο 

λα θέξεη ηηο απαηηνύκελεο επηγξαθέο  ρξώκαηνο επηινγήο ηνπ Γήκνπ (ζα αλαγξάθεηαη θαη από 

ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θάζε νρήκαηνο «ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 2021») θαη πεξηθεξεηαθά 

ζα θέξεη θίηξηλε ισξίδα. 

  Ζ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη από αξκόδηα επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί εηδηθά γηα 

ην ζθνπό απηό από ην Γήκν ,θαη ζα αθνξά ηνλ πνζνηηθό θαη πνηνηηθό έιεγρν. Ο πνηνηηθόο 

έιεγρνο ζα γίλεη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 

δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ή ηελ απόξξηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππό πξνκήζεηα νρήκαηνο ή ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ ηνπ. 

 Δάλ ην ππό πξνκήζεηα όρεκα δελ εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή εκθαλίδεη 

ειαηηώκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο). 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο (πξόγξακκα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, αξηζκόο εθπαηδεπηώλ, ρξεζηκνπνηνύκελα εγρεηξίδηα, άιια επνπηηθά 

κέζα, θιπ) γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ην ρεηξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

νρήκαηνο. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, νδεγώλ θαη ηερληθώλ, ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ην 

Ληηόρσξν ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιύκπνπ. 

 

 

Άπθπο 6 – Έκπηωζη αναδόσος 

 Αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ή όηαλ ν Αλάδνρνο 

δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεώζεηο ή ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο 

πξνθαιεί ηελ έθπησζε ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 



Άπθπο 7 – Σπόπορ πληπωμήρ , θόποι, ηέλη 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε 

εμνθιεηηθνύ ινγαξηαζκνύ (ηηκνιόγην).  

 Ο Αλάδνρνο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, βαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο θαη 

θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα εμόθιεζεο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 8 – Δγγπήζεηο - Τπεύζπλεο δειώζεηο 

   

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη επίζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα 

ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 πνζνζηνύ 5% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ην 

ΦΠΑ 24%, δηάξθεηαο 3 εηώλ  γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3 θαη 6 θαη 1 έηνπο γηα ηα ηκήκαηα 4,5 θαη 7  

 

   

 

Δπί ποινή αποκλειζμού ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαηεζνύλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο : 

 Τπεύζπλε Γήισζε εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, ε νπνία εγγύεζε 

λα είλαη αλεμάξηεηε από ηα πξνβιεπόκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγύεζε θαη 

λα θαιύπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηόξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιόκελεο ζε θαθό 

ρεηξηζκό. (για ηα ημήμαηα 1, 2, 3 και 6) 

 Τπεύζπλε Γήισζε εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο, ε νπνία 

εγγύεζε λα είλαη αλεμάξηεηε από ηα πξνβιεπόκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή 

εγγύεζε θαη λα θαιύπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιόκελεο 

ζε θαθό ρεηξηζκό. (για ηα ημήμαηα 4, 5 και 7) 

 Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ νξίδεηαη ζε 

180 εκέξεο  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 θαη 

45εκεξεο γηα ην ηκήκα 7   

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ε ηειηθή παξάδνζε ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα λα 

βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ( για ηα ημήμαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην  όρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο . (για ηα ημήμαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη όια ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο, 

Πξόηππα θαη Καλνληζκνύο όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ. ( για ηα ημήμαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ, ρεηξηζηώλ θαη ζπληεξεηώλ, θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ζηελ έδξα 

ηνπ Γήκνπ. (για ηα ημήμαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 



 Τπεύζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ: α) ηεο κε αξ. πξση. 

………./…-…-2021 δηαθήξπμεο, β) ηεο κε αξηζκό 36/2021 Μειέηεο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. ( για ηα ημήμαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δεισζνύλ ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα θαζώο θαη ην 

έηνο  πξώηεο θπθινθνξίαο (για ηο ημήμα 7) 

 Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δεισζνύλ νη ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ην έηνο  

πξώηεο θπθινθνξίαο (γηα ηα ηκήκαηα 4 θαη 5) 

 

 

Άξζξν 9 – πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηόο ησλ αλαθεξόκελα ζην άξζξν 8 ηεο 

παξνύζεο, πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ζρεδηαγξάκκαηα, 

ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θιπ, από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ ζαθώο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη 

δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο.  
 

 

                                                    ΛΙΣΟΥΩΡΟ 16-6-2021 

Ο πληάμαο 

 
 

 

Ενξκπάο Φώηηνο 

ΠΔ Μεραλνιόγνο 

Μεραληθόο 

(ζρεη. ε από 20-5-2021 

δηαδεκνηηθή ζύκβαζε 

κεηαμύ δήκνπ Καηεξίλεο 

θαη Γίνπ – Οιύκπνπ) ) 

Διέγρζεθε 

Ο Πξντζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Θεσξήζεθε 

Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ 
Πεξηβάιινληνο θαη  

Πνιενδνκίαο 

Α/Α 

 

 

 

Υαηδεκήηξνο Ζξαθιήο 

Π.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΜΗΜΑ 1   



Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΥΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

    

 

 

 

 

 

  Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 



ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΣΜΗΜΑ 2   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΜΗΑΜΗΖ ΚΑΜΠΗΝΑ  

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

 

 

 

 

 

 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 3   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ 

ΜΗΑΜΗΖ ΚΑΜΠΗΝΑ  

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΜΗΜΑ 4   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΤΠΟΤ  JCB Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    



 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 5   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΤΠΟΤ  JCB Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

 

 

 

 

 

1 

  



ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

 

 

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΜΗΜΑ 6  



Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ ΓΑΗΩΝ ΑΡΘΡΩΣΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ                                                                  

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15  

60200 ΛΗΣΟΥΩΡΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 36/2021 

 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 7 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟΤ 

HMIΦΟΡΣΖΓΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

Ληηόρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 
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