
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα 

Τηλ. 2651031168, 2651361396. Φαξ: 2651077805 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
           
Κ.Α :  02.20.7132.004 

CPV:  34110000-1 (επιβατικά αυτοκίνητα) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 22 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2018 

 



  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

(30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), αφορά στην προμήθεια δύο (2) καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων, 

πέντε (5) θέσεων, πετρελαιοκίνητων, κυβισμού 1400 cm3, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις 

ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Τα αυτοκίνητα θα είναι εντελώς 

καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένου τύπου, κατασκευασμένα από τα κατάλληλα υλικά 

με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα τα 

καθιστούν κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές θα 

προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν τα παραπάνω. 

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με στοιχεία ΚΑ: 

02.20.7132.004 και έχει κωδικό CPV 34110000-1.  

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν 3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

και του Ν 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

 
Ο συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  14 /03 / 2018 

 
 
 
 

Καλογήρου Κωνσταντίνος 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 



  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Επιβατικά πετρελαιοκίνητα οχήματα 2 τεμάχια 

 

 

 
Ο συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  14 /03 / 2018 

 
 
 
 

Καλογήρου Κωνσταντίνος 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 



  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Επιβατικά πετρελαιοκίνητα οχήματα 2 15.000,00 30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  30.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.200,00 

 

 

 
Ο συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  14 /03 / 2018 

 
 
 
 

Καλογήρου Κωνσταντίνος 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 



  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
Άρθρο 1   

Για την προμήθεια και σε κανονική λειτουργία παράδοση ενός (1) τεμαχίου καινούριου επιβατικού 

πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές περιγράφεται και 

καθορίζεται, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:     ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (15.000,00 €)  

 

 
Ο συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  14 /03 / 2018 

 
 
 
 

Καλογήρου Κωνσταντίνος 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 



   

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια δύο (2) καινούριων επιβατικών 
αυτοκινήτων, πέντε (5) θέσεων, πετρελαιοκίνητων, κυβισμού 1400 cm3, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Τα αυτοκίνητα θα είναι 
εντελώς καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας και εξελιγμένου τύπου, κατασκευασμένα από τα 
κατάλληλα υλικά με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά που θα τα καθιστούν κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, οι δε υποψήφιοι 
προμηθευτές θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν τα παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% (30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου με στοιχεία ΚΑ: 02.20.7132.004. Έχει κωδικό CPV 34110000-1 (επιβατικά αυτοκίνητα). Η 
προμήθεια εγκρίθηκε με την αριθ. 102/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν 3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
και του Ν 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

  

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

 Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ)» ( ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρων νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες 

λοιπές (πλην των αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
σύμβασης προμήθειας και γενικότερα σε κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λ.π.) που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία της σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος: 
Α) Η σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
Β) Η Διακήρυξη  
Γ) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
Δ) Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
Ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές 
ΣΤ) Το Τιμολόγιο Μελέτης 
Ζ) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 
Η) Η Τεχνική Περιγραφή 



   

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. Όπου 

ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση +10% της αναφερόμενης τιμής. 
1.1. Τα προς προμήθεια επιβατικά οχήματα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, 
νέας σειράς (όχι υπό κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου 
από την ημερομηνία παράδοσης στον Δήμο), από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους στην 
αγορά. 
1.2. Τα οχήματα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητα. 
1.3. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών 
καυσαερίων, θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα. 
1.4. Τα οχήματα θα φέρουν σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Το προς προμήθεια πλαίσιο του κάθε οχήματος θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, 
πρώτης χρήσης, πέντε (5) θέσεων, τουλάχιστον τεσσάρων θυρών, γνωστού και εύφημου 
εργοστασίου, από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους. Θα είναι ισχυρής κατασκευής (από 
χάλυβα υψηλής ποιότητας) με ισχυρό σύστημα ανάρτησης. 

Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 
Ο όγκος του χώρου φόρτωσης αποσκευών θα πρέπει να είναι 320 L περίπου. 
Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με 

κατάλληλο υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με 
κατάλληλο ανθεκτικό υλικό. 

Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να υπάρχει δυνατότητα 
ρύθμισης ώστε να είναι δυνατή η άνετη οδήγηση από τους οδηγούς. 

Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό 
κλείδωμα και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος (ηλεκτροκίνητα τουλάχιστον εμπρός) και θα 
υπάρχει Immobilizer τελευταίας τεχνολογίας. 

Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή 
παρόμοιου τύπου ασφαλείας. 

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά (ρυθμιζόμενα τα εμπρός), θα είναι επενδυμένα με 
ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. δερμάτινη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται. 

Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με ενεργά 
προσκέφαλα εμπρός και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. 

Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά 
ή ελαστικά ταπέτα. 

Θα υπάρχουν αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού μετωπικοί, 2 πλευρικοί και 2 τύπου κουρτίνας 
τουλάχιστον. 

Θα πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 
διακοπτόμενης) και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, εσωτερικό 
καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 

Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) 
για τυχόν βλάβη σε συστήματά του. 

Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 
θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύστημα ψύξης (A/C air-condition) ή 
σύστημα αυτόματου κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη-αερισμός), με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού 
του αέρα, εσωτερικό φωτισμό, ψηφιακό ράδιο-Cd-ΜP3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο 
για χρήση) με τηλεχειριστήριο στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου 
αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην 
παρούσα μελέτη προμήθειας). 
 Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα :  
α)  Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με 
όλα τα εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού),  
β) Σειρά συνήθων εργαλείων. 
γ) Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 



   

ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
στ)  Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση. συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
οχήματος (κινητήρα, πλαίσιο κλπ), μεταφρασμένα στην Ελληνική και επίσης εύχρηστο κατάλογο 
ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ.  
ζ)  Ράδιο - CD με ηχεία και κεραία (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2) 

Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των 
χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις 
που διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα. 
τα τεχνικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται για το πλαίσιο, όπου υποχρεωτικά θα 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. 

 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. 

 Διαστάσεις πλαισίου. 

 Μεταξόνιο-μετατρόχιο. 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος. 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 
 

3.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, ισχύος τουλάχιστον 90 HP 

(μπορεί να γίνει δεκτή προσφορά με ισχύ μικρότερη έως -5% από την ζητούμενη, αλλά και με 
μεγαλύτερη ισχύ από την ζητούμενη χωρίς άνω όριο, η οποία θα αξιολογηθεί θετικά), μετρούμενη κατά 
DIN, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ που ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 200 Nm. Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή 
στρέψης είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα και παραμένει 
σταθερή στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών (να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής 
ισχύος και της ροπής στρέψης σε συνάρτηση με τις στροφές του κινητήρα καθώς και οι καμπύλες 
οικονομίας καυσίμου). 

Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. Κυβισμός: έως 1.400 cm3 (θα γίνει δεκτό μέχρι μείον 5%, δηλαδή δεκτός κυβισμός από 1.330 

cm3 έως 1.400 cm3) 
2. Εκπομπή CO2: μέχρι 120 gr/ 100 Km 
3. Κατανάλωση: μέχρι 6,0 Lt/100 Km (κύκλος πόλης) 

Θα πρέπει να είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της 
Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας, για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του 
θορύβου, όπως ισχύουν. Τονίζεται ότι το κάθε όχημα πρέπει να παραδοθεί με κινητήρα που θα 
πληροί την νομοθεσία που θα ισχύει κατά την παράδοση του οχήματος (πχ. EURO 6) και η έγκριση 
τύπου και η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εκπομπών CO2, ΝΟΧ. NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και η 
χαμηλή κατανάλωση στον κύκλο πόλης. 

Η δεξαμενή καυσίμου θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 45 Lt. 
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται 

σε προσιτό για τους τεχνίτες σημείο. 
Το σύστημα ψύξης κινητήρα θα χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό με βεβιασμένη κυκλοφορία, θα 

είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει τη συνεχή ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. 
Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι μειωμένου θορύβου και να είναι 

κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά στην οξείδωση. 
Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του 

κινητήρα θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, δηλαδή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 Τύπος / κατασκευαστής. 

 Ισχύς / αριθμός στροφών λειτουργίας. 

  Ροπή στρέψεως (max) / αριθμός στροφών. 

  Καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των 
στροφών. 

 Αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισμός. 

 Κατανάλωση καυσίμου (Lit/100Km) 
 
 



   

4.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  -  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ  
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι μηχανοκίνητο, τουλάχιστον (6) ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας, με καλαίσθητο μοχλό ταχυτήτων τοποθετημένο στο 
δάπεδο του οχήματος. 

Ο συμπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, χωρίς αμίαντο. 
Επίσης το κάθε όχημα θα φέρει διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια εγκεκριμένα από το 

εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής 
και δοκιμασμένης κατασκευής, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων ώστε να εγγυώνται 
την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. 

Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος που προσφέρεται (ταχύτητες- σχέση μετάδοσης- 
συμπλέκτη κλπ). 

 
5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, 
προσφέροντας ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με 
υποβοήθηση σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο 
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε όλους τους τροχούς (ABS) σε συνδυασμό με σύστημα 
ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο) για διατήρηση του ελέγχου διεύθυνσης σε 
απότομο φρενάρισμα καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς (ESP ή VSC 
ή αντίστοιχο) για έλεγχο της πέδησης σε κάθε τροχό ανεξάρτητα, σε περίπτωση απότομης αλλαγής 
πορείας και διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος. 

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα 
διαθέτει δισκόφρενα τουλάχιστον στους εμπρός τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά 
εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την 
μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Θα υπάρχει μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να 
ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και 
νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το 
κάθε όχημα θα πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι 
υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Να περιγράφει το σύστημα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
 

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, θα διαθέτει οπωσδήποτε υδραυλική 
(ή ισοδύναμη) υποβοήθηση, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και θα είναι ρυθμιζόμενο. 

 
7.  ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και 
ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, 
εργαλείων κλπ), δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο. 

Τόσο οι άξονες όσο και τα ημιαξόνια, μειωτήρες κλπ θα πρέπει να είναι γνήσια του 
εργοστασίου κατασκευής (όχι απομιμήσεις). 

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του 
οχήματος υπό δυσμενείς συνθήκες με πλήρες φορτίο. 

Το κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, 
με ελαστικά επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας 
(tubeless), παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος 
σταθερά σε κατάλληλη θέση στο πλαίσιο του οχήματος. 

Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, 
διαστάσεις κλπ) των αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών. 

 
 
 
 



   

8.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, 

τους απαραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό 
σύστημα όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. 

Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με επαρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την 
ομαλή εκκίνηση και λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς 
απαιτήσεις συντήρησης (Maintenance Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη 
υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο - συντήρηση. Ο 
συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες 
μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις του οχήματος. 

Στην καμπίνα των επιβατών, θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα στην οροφή ή 
στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα διαθέτει 
επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 

 
9.  ΒΑΦΗ 

Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη 
βαφής που θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της 
Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο 
χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας). Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμματα και στις 
δύο (2) πλευρές του κάθε οχήματος του ονόματος του Δήμου, (ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) και της 
επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε 
μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη 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: 

- Ελεύθερο ύψος από το έδαφος. 

- Συντελεστής αεροδυναμικής Cw. 

- Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. 

- Οικονομία στη συντήρηση. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα 

περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το 
πλήρες όχημα, χωρίς τα ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά 
όρια. 

Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω 
έντυπο δεν χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

- Μεγάλη ροπή/χαμηλές στροφές. 

- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 

- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 

- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 

- Ικανότητα φόρτωσης. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 

- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 

- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 
Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 

Επίσης απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού. 
Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που αφορούν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα 
τις βασικές απαιτήσεις θορύβου, ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα 
ισχύοντα πρότυπα, όπως θα ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού. 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την 
ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης 
ή ειδικών συνθηκών. 



   

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

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 
Να αναφερθεί και να περιγράφει ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον 

χρόνο εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και 
επισκευής που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, που θα γίνουν στην 
περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 

Στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε 
ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη (Υπεύθυνη 
Δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση στη σύμβαση θα μπορεί να ορίζεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
ακινητοποίησης του οχήματος (περίπου όσο είναι το ημερήσιο μίσθωμα παρόμοιου οχήματος στην 
ελεύθερη αγορά). 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήματος και της 
υπερκατασκευής, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του 
διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι 
μεγαλύτερος των 10 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο 
Δήμος θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του οχήματος όπως αναφέρεται 
παραπάνω. 

Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι 
αναλαμβάνει, χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, για την λειτουργία και 
την συντήρηση των οχημάτων, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την 
ημερομηνία παραλαβής, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. Η εκπαίδευση του προσωπικού και 
συντηρητών, θα γίνει επαρκώς και κατά την ημερομηνία της παράδοσης των οχημάτων και με βάση τα 
σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί 
των οχημάτων). 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Όλα τα στοιχεία του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών φυλλαδίων, θα 
υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Όπου στο παρόν άρθρο ζητείται 
Δήλωση, νοείται υπεύθυνη δήλωση κατά το νόμο. Απαιτείται η υποβολή όλων των ακόλουθων 
στοιχείων υποχρεωτικά, εκτός αν ρητά αναφέρονται ως προαιρετικά ή επιθυμητά.  

Σημειώνεται ότι : 
- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά ανά είδος. Σε περίπτωση που 
κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές ανά είδος τότε όλες θα απορρίπτονται. 
- Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για 
την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 
Β. Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως 
(όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 
Β.1.  Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 
(άρθρο 4, Παρ. 1 έως 9, ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν. Προδιαγραφών), όπου θα 
παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 
Β.2.  Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Παράρτημα 1). 
Β.3.  Έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4 παρ. 10. της συγγραφής υποχρεώσεων (Τεχνική αξία-Ασφάλεια-λειτουργικότητα-
αποδοτικότητα). 
Β.4.  Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος, όπου 
θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 
Β.5.  Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( άρθρο 7 συγγραφής υποχρεώσεων). 
Β.6. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε 
χρόνο που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην παρ. 
11 του άρθρου 4 – τεχνικές προδιαγραφές). 
Β.7. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει 
να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν 



   

ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με 
ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 
φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 
επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή (παρ. 11 του άρθρου 4 – τεχνικές 
προδιαγραφές). 
Β.8. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών σε 
χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 10 ημερών παρ. 11 του άρθρου 4 – τεχνικές 
προδιαγραφές). 
Β.9. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης, (άρθρο 6 Συγγραφής υποχρεώσεων) 
Β.10. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και 
συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. 11 του άρθρου 4 – τεχνικές 
προδιαγραφές). 
Β.11. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις 
παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές. 
πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία : 
Β.12.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται 
χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 
διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει 
μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 
Β.13.  Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι : θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 
α). Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό 
προμήθεια οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο  
β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) 
και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 
Β.14.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 
ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 
ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο 
ισοδύναμο για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο 
ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους. 
Β.15.  Δήλωση συμμόρφωσης / σήμανση CE του κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο 
σαρώθρου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Β.16.  Έγκριση τύπου για το προσφερόμενο όχημα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η παράδοση των προς προμήθεια επιβατικών οχημάτων δεν μπορεί να υπερβεί τις 
ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης. Ευνοϊκά θα αξιολογηθεί 
μικρότερος χρόνος παράδοσης (όλων των οχημάτων) και συγκεκριμένα για κάθε 15 ημερολογιακές 
ημέρες λιγότερες των 90 η βαθμολογία θα αυξάνεται κατά 2 βαθμούς της βασικής. Η υπέρβαση του 
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο 
συμβατικός χρόνος και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το Εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, οδός 
Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα.  

Ο προσφέρων θα καταθέτει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει 
συναρμολογημένα, επί εδάφους και σε πλήρη λειτουργία τα οχήματα στον προαναφερόμενο τόπο 
παράδοσης. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται ρητώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 



   

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προς προμήθεια επιβατικών οχημάτων δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών για το σύνολο του οχήματος (γενική εγγύηση), χωρίς 
περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών χρήσης. Απαιτείται και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών συνολικά. Μικρότερος χρόνος προσφερόμενης 
εγγύησης καλής λειτουργίας (γενική και αντισκωριακής προστασίας) συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. Ευνοϊκότερα θα αξιολογηθεί μεγαλύτερος προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής 
λειτουργίας και συγκεκριμένα για κάθε έτος επιπλέον της υποχρεωτικής η βαθμολογία θα 
αυξάνεται κατά 4 βαθμούς της βασικής. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα 
επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max). 

Ο προσφέρων θα καταθέτει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή (όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 11). Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω 
βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του 
χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων ανά ομάδα ειδών, που παρατίθενται ακολούθως (Παράρτημα 2, πίνακες συντελεστών 
βαρύτητας – βαθμολόγησης για επιβατικά πετρελαιοκίνητα οχήματα).  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο 
αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 
U = σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 +……+σν Χ Κν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = (Προσφερθείσα τιμή) / (Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς).  
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του προμηθευτή και της αναθέτουσας 

αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και 
προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον προμηθευτή και με κόστος που θα βαρύνει τον 
ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 

 
Ο συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  14 /03 / 2018 

 
 
 
 

Καλογήρου Κωνσταντίνος 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 



   

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Π ΑΡ ΑΡΤΗΜ Α 1  -  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Α. Πλαίσιο -αμάξωμα- σύστημα μετάδοσης κίνησης -

πέδηση κ.λ.π 

 

1 Χώρα προέλευσης/Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος / Έτος 

κατασκευής. 

 

2 Απόσταση αξόνων: μεταξόνιο (mm)  

3 Εμπρόσθιο μετατρόχιο (mm)  

4 Οπίσθιο μετατρόχιο (mm)  

5 Ολικό Μήκος Μέγιστο πλάτος Μέγιστο Ύψος (άφορτο)  

6 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος (χωρίς 

φορτίο και με πλήρες φορτίο) 

 

7 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό βάρος  

8 Ίδιο βάρος οχήματος όπως καθορίζεται από τα Διεθνή 

standards (το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, 

τα εργαλεία συντήρησης κλπ) 

 

9 Καθαρό ωφέλιμο Φορτίο  

10 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει ο θάλαμος επιβατών  

11 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου  

12 Τύπος συμπλέκτη  

13 Τύπος Κιβωτίου ταχυτήτων /αρ. ταχυτ. / σχέσεις  

14 Διαφορικό: Τύπος / Σχέση μετάδοσης  

15 Συντελεστής αεροδυναμικής Cw  

16 Σύστημα Πέδησης (περιγραφή) ABS και ABD ESP ή VSC 

ή αντίστοιχο 

 

17 Σύστημα διεύθυνσης, τύπος, περιγραφή  

18 Υπάρχουν τα παρακάτω (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ?  

  Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω  

  Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, 2 πλευρικοί και 2 τύπου 

κουρτίνας 

 

  Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό Immobilizer  

  Air Condition ή αυτόματος κλιματισμός  

  Πλήρες ηχοσύστημα 4 ηχείων με ράδιο CD και MP3  

  Καθρέπτες ηλεκτρικοί  

19 Αριθμός-Τύπος-διαστάσεις ελαστικών  

20 Παρελκόμενα  



   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

   

 Β. Κινητήρας  

1 Εργοστάσιο Κατασκευής  

2 Τύπος/ έτος κατασκευής  

  Αριθμός - διάταξη κυλίνδρων / κύκλος λειτουργίας 

Κυλινδρισμός (cm3) 

 

  Σχέση συμπίεσης  

3 Ιπποδύναμη (HP/στροφές μηχανής)  

4 Μεγίστη ροπή στρέψης (Nm/στροφές μηχανής) κατά DIN 

(να υποβληθούν οι καμπύλες -διαγράμματα) 

 

5 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Lit)  

6 Σύστημα εκκίνησης  

7 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου  

8 Σύστημα ψύξης του κινητήρα  

9 Κατανάλωση κινητήρα (Lit / 100 Km)  

10 Στάθμη θορύβου  

11 Στοιχεία συσσωρευτή (V, Ah, διαστάσεις)  

12 Εκπομπές C02 ΝΟΧ NMHC και αιωρούμενων 

σωματιδίων (gr/Km) 

 

13 Κινητήρας νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (να γραφεί η 

νομοθεσία που πληροί και οι αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.) 

 

 



   

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Π ΑΡ ΑΡΤΗΜ Α 2  -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤ ΑΣ -  
Β ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Α.  ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
70%) 

 

 
 
 
α/α 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 120) 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 
κριτηρίου επί 
συντελεστή 
βαρύτητας) 

1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

  40   

         

  Ανάλυση Βαθμολογίας:      

  Πλαίσιο-αμάξωμα-θάλαμος επιβατών   11   

  Κινητήρας   9   

  Σύστημα μετάδοσης κίνησης   5   

  Σύστημα πέδησης   5   

  Σύστημα διεύθυνσης   5   

  Αξονες-αναρτήσεις, ελαστικά   5   

2 Τεχνική αξία (ασφάλεια-λειτουργικότητα-
αποδοτικότητα) 

  30   

  Ανάλυση Βαθμολογίας:      

  Οικονομία στη Συντήρηση   6   

  Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου   6   

  Ροπή σε χαμηλές στροφές   5   

  Ακτίνα στροφής   2   

  Αεροδυναμική-σχεδιασμός   3   

  Προστασία-αερόσακοι-συστήματα alarm   4   

  Έξτρα παρελκόμενα   4   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ   70   

 
 
 



   

 
Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

 

 
 
 
α/α 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
(Min: 100 - 
Max: 120) 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
(Βαθμός 
κριτηρίου επί 
συντελεστή 
βαρύτητας) 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας   12   

2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια -
συντήρηση- ανταλλακτικά) 

  10   

3 Χρόνος παράδοσης   8   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ   30   

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β) = (Συνολική Τελική 
Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής 
προσφοράς (Ο.Π) προς το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.). Άρα: 
Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β. 


