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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,             
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  7 / 2021 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η          Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  
  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Χ  
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς» 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ: ΥΠΕΣ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
                  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
                  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.  
                  90931 / 23.12.2020 (ΑΔΑ: 952Θ46ΜΤΛ6-3Β0) 
 
Πράξη: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση κτιρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ιωαννιτών-
προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού-σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας» συνολικού 
προϋπολογισμού 362.181,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού-σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας», 
προϋπολογισμού 99.998,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Δήμο 
Ιωαννιτών. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  69.998,00   ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.    
Κ.Α. 69.7132.002 (58.156,00 €) & 69.7135.002 (11.842,00 €) 
CPV: 34131000-4, Ημιφορτηγά 
CPV: 34223300-9, Ρυμουλκούμενα οχήματα 
CPV: 31100000-7, Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 
 
A )ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
B) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Δ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ε) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ              ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
Πράξη: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση κτιρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ιωαννιτών-
προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού-σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας» συνολικού 
προϋπολογισμού 362.181,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού-σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας», 
προϋπολογισμού 99.998,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Δήμο 
Ιωαννιτών. 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Ιωαννιτών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του Καταφυγίου Αδέσποτων 
Ζώων (Κ.Α.Ζ.Ι.) και για την ασφαλή μεταφορά των ζώων συντροφιάς από διάφορα σημεία του Δήμου 
στο υπάρχον καταφύγιο κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 
 
α) ενός ειδικά διαμορφωμένου κλειστού ημιφορτηγού αυτ/του τύπου van που θα φέρει στο εσωτερικό 
του αποσπώμενη ειδική κατασκευή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα (κλουβιά) ώστε να διευκολύνει 
την μεταφορά τουλάχιστον δύο μεγαλόσωμων σκύλων, προϋπολογισμός 1χ19.400,00= 19.400,00 € 
προ ΦΠΑ. Κ.Α. 69.7132.002. CPV 34131000-4, Ημιφορτηγά. 
β) την προμήθεια ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου 4Χ4 (τύπου pick-up),  
προϋπολογισμός 1χ27.500,00= 27.500,00 € προ ΦΠΑ. Κ.Α. 69.7132.002. CPV 34131000-4, 
Ημιφορτηγά. 
γ) την  προμήθεια ενός τρέιλερ (μπαγκαζιέρα) ειδικά διαμορφωμένο για την ασφαλή και άνετη 
μεταφορά έως και δύο μεγαλόσωμων σκύλων προϋπολογισμός 1χ3.800,00= 3.800,00 € προ ΦΠΑ. 
Κ.Α. 69.7135.002. CPV 34223300-9, Ρυμουλκούμενα οχήματα και  
δ) την προμήθεια μιας ηλεκτρογεννήτριας  πετρελαίου 3φασική για τις ανάγκες του καταφυγίου 
προϋπολογισμός 1χ5.750,00= 5.750,00 € προ ΦΠΑ. Κ.Α. 69.7135.002. CPV 31100000-7, 
Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 
 
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  
(συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 του Ν.4412/2016), βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης για το 
κάθε είδος. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:  
 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  
 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
 Π.Δ. 330/83 και Ν. 2503/1997 άρθρο 1 παρ 2 Έγκριση Γ.Γ. της Περιφέρειας (πλέον 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο. 
 



3 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει: 
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 
Ανηγμένη Προσφορά (Α.Π) , από τον τύπο: 
 
Ανηγμένη προσφορά (Α.Π) = οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  /   βαθμολογία U. 
 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης (Α.Π.) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν το Φύλλο Συμμόρφωσης, συμπληρωμένο και με πλήρεις 
παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική 
τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus/ 
manuals κλπ). 
 
Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, 
prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των 
προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια με σήμανση των 
αντίστοιχων στοιχείων. 
 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»: περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να 
δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
 
«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»: ο διαγωνιζόμενος απαντά αναλυτικά συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία. 
 
«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»: καταγράφεται η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική 
τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α  
ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΥΠΟΥ VAN) 

1. Γενικά  
 

To όχημα θα είναι εντελώς καινούριο πετρελαιοκίνητο, με κίνηση 4Χ2, Euro 6 και μεταγενέστερα, θα 
είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., 
ενώ θα φέρει σήμανση CE. 
Θα φέρει  στο εσωτερικό του αποσπώμενη ειδική κατασκευή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα 
(κλουβιά) με δύο ενισχυμένες ανοξείδωτες πόρτες  ώστε να διευκολύνει την μεταφορά τουλάχιστον 
δύο μεγαλόσωμων σκύλων. Επίσης θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού με μοτέρ στην οροφή και 
περσίδες στα πλαϊνά για την ανακύκλωση του αέρα.  
Θα φέρει αποσπώμενο κοτσαδόρο, πλήρη για ρυμούλκηση τρέιλερ με σύστημα πέδησης. 
 
2. Πλαίσιο  
 
To μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.000 Kg. Το ωφέλιμο φορτίο του δε θα είναι 
μικρότερο από 650 Kg. Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα τουλάχιστον 700 Kg  και  βάρος 
ρυμούλκησης με φρένα  τουλάχιστον 1.300 kg (με σύστημα πέδησης).  
 
Θα διαθέτει θέση οδηγού και δύο θέσεις συνοδηγών.  
Θα διαθέτει πόρτα στο πλάι και πόρτα πίσω. Να δοθούν οι διαστάσεις τους (μήκος και πλάτος 
ανοίγματος). 
 
3. Κινητήρας  
 
To όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο 4κύλινδρο, τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα Ο κυβισμός 
του οχήματος  δε θα ξεπερνά τα 1.600 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ έως 100 hp (±5%) και ροπής 
τουλάχιστον 210 Nm.  
 
Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή 
μεταγενέστερος και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα σχετικά 
Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.  
 
Να αναφερθεί η κατανάλωση καυσίμου (lt/100Km) και οι εκπεμπόμενοι ρύποι (CO2, κλπ.) 
 
4. Διαστάσεις – Βάρη  
 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις του οχήματος εξωτερικά θα είναι: 
Ολικό μήκος περίπου                         :   4400 mm 
Ολικό πλάτος το μέγιστο                    :   2000 mm + καθρέπτες 
Ολικό ύψος περίπου                           :  1850 mm 
Μεταξόνιο <= το πολύ έως                 :   2950 mm 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης (καρότσας) θα είναι: 
Μήκος χώρου φόρτωσης περίπου     : 1750 mm 
Πλάτος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον ολικό/θόλοι: 1400/1200 mm 
Ύψος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον : 1200 mm 
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To μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.000 Kg. Το ωφέλιμο φορτίο του δε θα είναι 
μικρότερο από 650 Kg.  Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα τουλάχιστον 700 Kg  και  βάρος 
ρυμούλκησης με φρένα  τουλάχιστον 1.300 kg (με σύστημα πέδησης).  
 
Τα βάρη του οχήματος να παρουσιαστούν αναλυτικά στην προσφορά, μικτό βάρος, ωφέλιμο βάρος 
πλαισίου. 
 
Να δοθεί ο κύκλος στροφής στους τροχούς.  
 
5. Σύστημα διεύθυνσης  
 
To σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο.  
  
6. Κιβώτιο ταχυτήτων  
 
Θα είναι μηχανικό με έξι (6) ταχύτητες, κίνηση 4x2.  
 
7. Σύστημα πέδησης  
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό και σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες 
προδιαγραφές της Ε.Ε. To σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 
*2002/78 και θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης.  
To όχημα θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
τροχών A.B.S. με EBD, ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ESC κ.λ.π) και οποιοδήποτε άλλο 
επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα πέδησης, το οποίο θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη 
χρησιμότητα του από την αρμόδια επιτροπή.  
 
8. Σύστημα ανάρτησης  
 
To σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι σχεδιασμένο για να μεταφέρει με ασφάλεια τα φορτία.  
Να δοθεί περιγραφή. 
 
9. Ρυμούλκηση  
To όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης στην 
εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης, καθώς και στο οπίσθιο 
μέρος θα φέρει κουτσαδόρο αποσπώμενο.  
 
10. Τροχοί - Ελαστικά  
 
To όχημα θα φέρει μονούς τροχούς υψηλής αντοχής και εφεδρικό τροχό. Η θέση του δεν θα 
επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή 
επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και 
εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. Τα ελαστικά θα είναι 
ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). To όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και 
ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.  
 
11. Θάλαμος οδήγησης  
 
Η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με 
εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Θα φέρει 
στο εμπρόσθιο μέρος καθίσματα οδηγού – 2 συνοδηγών. Τα καθίσματα θα παρέχουν απόλυτη 
άνεση και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό 
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υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας. 
Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. 
Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και 
μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ) . 
Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά 
κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.  
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα 
για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Να γίνει λεπτομερής καταγραφή των οργάνων, των 
ενδεικτικών λυχνιών και των συστημάτων διάγνωσης βλαβών.  
 
Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα  
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  

• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,.  
• Ποσότητας καυσίμου.  
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα.  
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.  
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή  
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.  
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS  
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων.  

 
12. Εξοπλισμός  
 
Α) Υποχρεωτικά το όχημα θα παραδοθεί με εσωτερική διασκευή αποσπώμενων θυρίδων για την 
μετακίνηση σκύλων. 
Στο όχημα θα τοποθετηθεί ειδική κατασκευή ξύλου θαλάσσης διαστάσεων Μ/Π/Υ  1000χ1000χ700 
περίπου η οποία θα είναι αποσπώμενη για τη δυνατότητα καθαρισμού του χώρου, που θα 
αποτελείται από δύο αυτόνομα διαμερίσματα με δύο πόρτες ανοξείδωτες για τη μεταφορά έως δύο 
μεγαλόσωμων σκύλων. 
 
Β) Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθεί στην οροφή σύστημα εξαερισμού με μοτερ και περσίδες στα 
πλαινά για την ανακύκλωση του αέρα στο χώρο μεταφοράς σκύλων . Να δοθεί η περιγραφή και 
παροχές αέρα. 
 
Γ) Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό :  

• Air condition στον θάλαμο οδήγησης.  
• Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων.  
• Παράθυρα, χειριζόμενα ηλεκτρικά.  
• καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενους και θερμαινόμενους.  
• αερόσακοι 
• Ηχοσύστημα Ραδιο με ηχεία, κεραία, MP3, USB υποδοχή, Bluetooth ανοικτής συνομιλίας 

τηλεφώνου.  
• Φώτα ομίχλης.  
• Άγγιστρα πρόσδεσης φορτίου 
• Χώρισμα επιβατών και χωρου φόρτωσης σε όλο το πλάτος 
• Φωτισμό ανάγνωσης στο χώρο οδηγού. 
• Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας. Επιγραφές που θα ορισθούν από τον Δήμο.  
• Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. Πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλιδο, γρύλος.  
• Ένα Πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.  
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• αλυσίδες χιονιού  
• Εμπρός & πίσω λασπωτήρες  
• Πατάκια στην καμπίνα επιβατών  
• Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης  
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  
• Αντικλεπτική προστασία Immobilizer και συναγερμός (επιθυμητό) 

 
13. Έκδοση πινακίδων  
 
Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων κλπ (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον 
ιδιοκτήτη, και τυχόν δηλώσεις του φορέα) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί- τον Φορέα στην 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί 
πρώτα η άδεια κυκλοφορίας.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη 
από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο προγράμματος χρηματοδότησης, βάρη 
κλπ). Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά από όπου θα προκύπτει ρητά 
η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6 για τα καυσαέρια και θορύβου. Ο 
Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που τυχόν θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

14. Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη 

Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 
όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται  στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 

με δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιολογητικά 
προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα. 

 
 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή  (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή) 
 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας Δύο (2) έτη εργοστασιακή εγγύηση για το πλήρες 
όχημα συμπεριλαμβανομένης της βαφής. Αντισκωριακή εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη.  Η εγγύηση 
να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Κατά την περίοδο της 
εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 
προμήθειας.  

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 
 

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
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κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία 
θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου 
συντήρησης  στην Ελλάδα . 
 

 Υπεύθυνη δήλωση για εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο φορέας επί των εκάστοτε επίσημων 
τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες και να αναφερθούν οι πρώτες δωρεάν 
προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) (εργασία, αναλώσιμα και ανταλλακτικά) καθώς και τα 
χιλιομετρικά ή χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές και το συνολικό κόστος ανά 
συντήρηση/service. 

 
 Να δοθεί το έτος  παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν 

πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου τύπου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων). 
 

 Όσον αφορά στην καταλληλότητα, να δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς και 
αξιόπιστης λειτουργίας των ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης 
(Δήμους, Κοινότητες) και γενικά να δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχημάτων από τους εν 
λόγω φορείς χωρίς προβλήματα.  

 
 Να γίνει σχετική αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω πληροφορία, που αφορά 

σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους 
εξαρτημάτων του οχήματος 

 
15. Δείγμα 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του 
προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
 
16. Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

17. Παράδοση Οχημάτων 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον 
ιδιοκτήτη, και τυχόν δηλώσεις του φορέα) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί- τον Φορέα στην 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν 
εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας.  
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Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο 
χρόνο παράδοσης. 

18. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων και του εξοπλισμού. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Θα αναφερθούν οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Ν. 3982/2011) (οι 
μικρότερες επιπτώσεις θα ληφθούν θετικά υπ΄όψιν) όπως : 

 Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίμου) 
 Εκπομπές CO2 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν όπως παραπάνω, εκτός εάν εξειδικευτούν περισσότερο στη 
διακήρυξη. 

 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΥΠΟΥ VAN) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Γενικά 

Όχημα 4χ2, euro 6 ή μετά 
Κατασκευαστής 
CE 
Κλουβί δύο σκύλων 
Εξαερισμός  
κοτσαδόρος 

 
ΝΑΙ 
…………. 
ΝΑΙ  
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

2 Πλαίσιο 
Μικτό βάρος Κgr 
Ωφέλιμο βάρος Kgr 
βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα Κgr 
βάρος ρυμούλκησης με φρένα Κgr  
2 συνοδηγοί 
Διαστάσεις πλαϊνής πόρτας 
Διαστάσεις πίσω πόρτας 

 
>= 2.000 
>= 650 
>= 700  
>=1.300 
ΝΑΙ  
……….. 
……….. 

  

3 Κινητήρας 
Κυβισμός cc EURO 6 
Ισχύς  PS 
Ροπή  Nm 
Κατανάλωση lt/100Km 
Ρύποι CO2 

 
<= 1.600 
100  (+-5%) 
>= 210  
………….. 
………….. 

  

4 Διαστάσεις 
Ολικό μήκος  
Ολικό πλάτος 
Ολικό ύψος 
Μεταξόνιο  
Μήκος φόρτωσης περίπου:  
Πλάτος φόρτωσης ολικό/θόλοι: mm 
Ύψος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον  
Κύκλος στροφής 

 
................. 
................. 
................. 
<=2950 mm 
1750 mm 
> 1400/1200 
>1200 mm 
…………. 

  

5 Σύστημα διεύθυνσης περιγραφή 
 
Κιβώτιο ταχυτήτων  
 
Σύστημα ανάρτησης περιγραφή 
 

…………… 
 
6 μηχανικό 
 
…………… 
…………… 

  

6 Σύστημα πέδησης  
Υδραυλικά δισκόφρενα χ4 
ABS 
EBD/ESP/ESC 
 

 
ΝΑΙ 
NAI 
................... 

  

7 Τροχοί διαστάσεις 
Ελαστικά Radial, 
                Tubeless 
                ETRTO, E 
Διαστάσεις ελαστικών 

…………… 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
……………. 

  

8 Θάλαμος οδήγησης  
Περιγραφή παραγρ 11 

 
……………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

9 Εξοπλισμός 
Διαστάσεις κατασκευής 2 σκύλων 
Περιγραφή αερισμού 
Παροχή αερισμού (m3/h) 
Air condition 
Δεξαμενή καυσίμου λιτ 
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού 
Ηλ. Παράθυρα, κλειδαριές 
Ηλ. Καθρέπτες 
Ραδιο CD, ηχεία 
Φώτα ομίχλης μπρος / πίσω 
Εργαλεία / πυροσβεστήρας 
Φαρμακείο / τρίγωνο 
ρεζερβα 
αλυσίδες  
λασπωτήρες 
πατάκια 
βιβλίο συντήρησης 
Immobilizer 
συναγερμός 
Άλλος εξοπλισμός παραγ. 12 

 
………….. 
………….. 
………….. 
NAI 
................. 
................. 

  

10 Χρόνος παράδοσης 
Εγγύηση 
Αντισκωριακή 

<= 4 μήνες 
2 έτη 
5 έτη 

  

15 Ανταλλακτικά για 
Πλησιέστερο συνεργείο 

10 ετη 
Ιωάννινα 

  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΥΠΟΥ VAN) 

 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

 % 100-1201   

1. Γενικά, πλαίσιο 
    Παρ. 1,2 
 

10% 100-120 
  

2 2.  Κινητήρας 
     παρ. 3 
 

10% 100-120 
  

3  Διατάσεις , Βάρη 
    Παρ. 4 
 

15% 100-120 
  

4 Σύστημα 
διεύθυνσης,   

 Συμπλέκτης, 
   παρ. 5 
 

5% 100-120 

  

5 Σύστημα πέδησης 
   Ανάρτησης 
   Ρυμούλκησης 
   ελαστικά 
   Παρ. 6-10 

15% 100-120 

  

6 Θάλαμος οδήγησης 
   Παρ. 11 

10% 100-120 
  

7. Χρώμα 
παρελκόμενα 
εξοπλισμός 
    Παρ. 12,13  
 

5% 100-120 

  

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄=    
 

                                                           
1 Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος 
παράδοσης. 
Εγγύησης καλής 
λειτουργίας.  

 
10  % 

 
100-120 

  

2.Παροχή 
ανταλλακτικών, 
Κοστολόγιο, 
Αποδεδειγμένη 
επάρκεια 
ανταλλακτικών του 
συγκεκριμένου 
μοντέλου.  

 
10 % 

 
100-120 

  

3.Παροχή service: 
Τεχνική βοήθεια εκ 
μέρους του 
προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, 
εντυπα) 

 
10% 

 
100-120 

  

 

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄= 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =   
 
      

 
 

 
 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΟΜΑΔΑ Β 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 (ΤΥΠΟΥ pick-Up) 

1. Γενικά  
 

To όχημα θα είναι εντελώς καινούριο πετρελαιοκίνητο, τετρακύλινδρο, με κίνηση 4Χ4, Euro 6 και 
μεταγενέστερα, 6τάχυτο- μηχανικό,  θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου 
τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει σήμανση CE. 
 
Θα μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον τέσσερα άτομα στην καμπίνα του (μπρος- πίσω- 
διπλοκάμπινο) και θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ικανό να κινείται με ευκολία εντός 
και εκτός δρόμου και η μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 150 Km/h. 
 
Ο κυβισμός του οχήματος  δε θα ξεπερνά τα 2400 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ έως 170 hp, μεταξόνιο που 
δε θα ξεπερνά τα 3.220 (mm). 
 
Το ωφέλιμο φορτίο του δε θα είναι μικρότερο από 1.000 Kg.  Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς 
φρένα τουλάχιστον 750 Kg  και  βάρος ρυμούλκησης με φρένα  τουλάχιστον 2.500 kg (με σύστημα 
πέδησης).  
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν 
αναφέρονται ως προτίμηση ή επιθυμία. Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της 
προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ±5% της 
αναφερόμενης τιμής. 
 
2. Πλαίσιο  
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι μεταλλικό ισχυρής κατασκευής και υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου 
τουλάχιστον 1.000kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός 
οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
3. Κινητήρας  
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο, τετράχρονο, τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα 
αμέσου ψεκασμού (Direct Injection), συνολικού κυβισμού που δε θα ξεπερνά τα 2.400cc, από τους 
πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 
να είναι εξασφαλισμένη η οικονομική και εύκολη εύρεση ανταλλακτικών. Η μέγιστη ιπποδύναμη του 
κινητήρα θα είναι 170Hp. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας EURO 6 ή νεώτερης και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και 
τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. Το σύστημα 
παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο τουλάχιστον με μία κύρια αντλία, η οποία θα διατηρεί το 
σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Να δοθούν στοιχεία κινητήρα, ροπή κλπ. 
 
4. Συμπλέκτης  
 
Θα φέρει συμπλέκτη, ισχυρής κατασκευής ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες 
λειτουργίας του οχήματος. 
 
5. Διαστάσεις – Βάρη  
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Οι κάτωθι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβάλλονται ανάλογα με τον 
προσφερόμενο τύπο οχήματος: 
Ολικό μήκος περίπου                         :   5350 mm 
Ολικό πλάτος το μέγιστο                    :   2165 mm 
Ολικό ύψος περίπου                           :  1800 mm 
Μεταξόνιο έως                                    :   3220 mm 
 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης (καρότσας) θα είναι: 
Μήκος καρότσας περίπου  :                     1500 mm 
Πλάτος καρότσα περίπου   :                    1500 mm 
Ύψος καρότσας περίπου    :                       50 mm 
 
Θα βαθμολογηθούν ιδιαίτερα οι βέλτιστες τιμές των παρακάτω διαστάσεων:  
• Γωνία προσέγγισης (approach angle)  
• Γωνία αποχώρησης (departure angle)  
• Γωνία κλίσης (angle of slope)  
• Εδαφική ανοχή (απόσταση από το έδαφος) (ground clearance)  
 
Τα βάρη και οι μέγιστες φορτίσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ΚΟΚ και να εξασφαλίζουν την 
ασφαλή λειτουργία του οχήματος κάτω από σκληρές συνθήκες εργασίας. Το όχημα θα είναι 
επαγγελματικού τύπου δυνάμενο να μεταφέρει 4 άτομα με τον οδηγό. Τα βάρη του οχήματος να 
παρουσιαστούν αναλυτικά στην προσφορά, μικτό βάρος, ωφέλιμο βάρος πλαισίου, καθαρό ωφέλιμο 
βάρος, η μέγιστη φόρτιση κάθε άξονα, κατανομή του συνολικού απόβαρου στους άξονες και η 
κατανομή του μικτού φορτίου στους άξονες.  
 
6. Σύστημα διεύθυνσης  
 
To σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την οδηγία 70/311 * 
1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτρουδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα. Θα διαθέτει τη 
μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το τοπικό οδικό δίκτυο . 
  
7. Κιβώτιο ταχυτήτων - Διαφορικό  
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον έξι (6). Όλες οι 
ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα έχουν συστήματα συγχρονισμού. 
 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα φέρει διπλό διαφορικό με δυνατότητα αποσύμπλεξης ώστε να 
εξασφαλίζεται κίνηση στους δύο (2) ή και στους τέσσερις (4) τροχούς του οχήματος (4Χ4). Θα είναι 
εφοδιασμένο κατά προτίμηση με βοηθητικό κιβώτιο υποβιβασμού (Transfer Case) 2 σχέσεων (αργό - 
γρήγορο), το οποίο στην κατάσταση 4Χ4 και κατ’ επιλογή του χρήστη μέσω ηλεκτρονικού 
συστήματος θα δύναται να υποβιβάζει τις σχέσεις. Η επιλογή της μετάδοσης κίνησης από 4x2 σε 4x4 
και της αντίστοιχης σχέσεως μετάδοσης θα γίνεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά από τον χρήστη με 
κουμπιά τα οποία θα βρίσκονται στο ταμπλό της καμπίνας οδήγησης τα οποία θα ενεργοποιούν το 
κιβώτιο υποβιβασμού (Transfer Case) 2 σχέσεων (αργό - γρήγορο). Η αλλαγή της σχέσης από 4Χ2 
σε 4Χ4 θα γίνεται κατά προτίμηση και εν κινήσει μέχρι 100 KM/h Ο οπίσθιος άξονας κατά προτίμηση 
να είναι εξοπλισμένος με σύστημα αναστολής του διαφορισμού των τροχών (DIFFERENTIAL LOCK) 
ή με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ή άλλο κατάλληλο σύστημα που να επιτυγχάνει τον 
περιορισμό του διαφορισμού των τροχών. 
 
8. Ηλεκτρικό σύστημα  
 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή 
οδήγηση του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V. Το όχημα θα είναι 
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εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν δεν χρησιμοποιείται το 
εργοστασιακό κλειδί του οχήματος. 
 
9. Σύστημα πέδησης  
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης υδραυλικής επενέργειας σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και 
τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. To σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της 
οδηγίας 71/320 *2002/78 και θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών 
(σύστημα A.B.S.) με EBD, ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, 
υποβοήθηση πέδησης (ΒΑ). Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό 
σύστημα πέδησης, το οποίο θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη χρησιμότητα του από την αρμόδια 
επιτροπή.  
Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί 
θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο ενώ οι πίσω τροχοί θα φέρουν από ένα ταμπούρο ή 
δισκόφρενο. Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (πέδη στάθμευσης) θα επενεργεί μηχανικά στους 
οπίσθιους τροχούς του οχήματος. 
 
10. Σύστημα ανάρτησης  
 
Το σύστημα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συνεχούς 
φόρτωσης του οχήματος και κίνησής του σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. 
Ενδεικτικά προτείνεται: Η εμπρόσθια ανάρτηση να διαθέτει ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και 
αντιστρεπτική ράβδο, η οπίσθια ανάρτηση να αποτελείται από ελλειπτικά φύλλα σούστας. 
 
11. Ρυμούλκηση  
 
To όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης στην 
εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης, καθώς και στο οπίσθιο 
μέρος θα φέρει κουτσαδόρο.  
 
12. Άξονες - Τροχοί - Ελαστικά  
 
Οι άξονες του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν φορτία που να καλύπτουν 
τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του 
πλαισίου να είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ασφαλή 
κυκλοφορία του οχήματος. Το όχημα θα φέρει μονούς κατά προτίμηση αλουμινένιους τροχούς 17 
ιντσών, υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης 
εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος θα βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδική 
βάση κατά προτίμηση στο πίσω μέρος του οχήματος κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του δεν 
θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση 
ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος 
και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. Τα ελαστικά θα είναι 
ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και 
την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). Το 
όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων. 
 
13. Θάλαμος οδήγησης  
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικός και θα φέρει 4 πόρτες, 2 σε κάθε 
πλευρά του οχήματος. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες κτλ) να 
ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας 
και θα κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί από την κλειδαριά της πόρτας του 
οδηγού ή του συνοδηγού. 
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Επίσης οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικά ανοιγόμενους υαλοπίνακες (παράθυρα) ασφαλείας 
προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Η 
καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική 
επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
 
Θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. 
 
Θα φέρει σύστημα ψύξης – θέρμανσης και αερισμού με παροχή ψυχρού αέρα από σύγχρονο 
σύστημα air condition ικανά να εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική 
θερμοκρασία.  
 
Θα φέρει ηχητικό σύστημα Ράδιο/CD με τουλάχιστον 2 ηχεία. Θα φέρει Πρίζα 12V  
 
Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα φέρει δύο (2) ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καθίσματα (οδηγού - 
συνοδηγού) και στο πίσω μέρος, θα υπάρχει ένα ενιαίο κάθισμα. Το όχημα θα παρέχει την 
δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιβατών (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). 
Τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Η επένδυση των 
καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και 
πλύσιμο. Όλα τα καθίσματα θα παρέχουν απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές και θα είναι 
εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού 
θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω), θα φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους και 
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι εμπρόσθιες ζώνες θα είναι 
εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Ζώνες ασφαλείας 
για τους πίσω επιβάτες (τριών σημείων για τους επιβάτες στις πόρτες και δυο σημείων για την 
περίπτωση επιβάτη στο κέντρο).  
 
Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δυο 
ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού 
στο παρμπριζ). Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό ρυθμιζόμενο καθρέπτη τοποθετημένο στο κέντρο 
του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες (ένα σε κάθε εμπρόσθια πόρτα). 
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να 
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα εξής:  
 Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km).  
 Στροφόμετρο κινητήρα.  
 Χειριστήρια συστήματος ψύξης – θέρμανσης - αερισμού  
 Ένδειξη θερμοκρασίας κινητήρα.  
 Ποσότητας καυσίμου.  
 Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή.  
 Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
 Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.  
 Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS  
 Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων.  
 Προειδοποιητική λυχνία ζώνης.  
Να γίνει λεπτομερής καταγραφή των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των συστημάτων 
διάγνωσης βλαβών.  

 
Η καμπίνα επίσης θα φέρει πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια). Γενικά η καμπίνα να φέρει 
κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
 
14. Κιβωτάμαξα  
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Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική ισχυρής κατασκευής ικανή για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου 
τουλάχιστον 1.000kg και θα είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα πρόσδεσης του φορτίου. Η πόρτα στο 
πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα μπορεί να συγκρατείται οριζοντίως στο ύψος του δαπέδου με 
μεταλλικά στελέχη 
 
15. Χρωματισμός  
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την προστασία τους 
από οξειδώσεις. Το όχημα θα είναι λευκού χρώματος ή χρώματος που θα καθοριστεί κατά την 
υπογραφή της σύμβασης με τα διακριτικά του Δήμου και του προγράμματος χρηματοδότησης. 

 
16. Εξοπλισμός  
 
Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό :  

• Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού. 
• Air condition στον θάλαμο οδήγησης.  
• Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 60 λίτρων.  
• Παράθυρα, χειριζόμενα ηλεκτρικά.  
• καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενους και θερμαινόμενους.  
• Ηχοσύστημα Ραδιο/CD με δυνάτοτητα MP3 και WMA, ηχεία (εμπρός –πίσω), Θύρες 

σύνδεσης Aux-in & USB, Σύστημα Bluetooth hands-free 
• Προβολείς ομίχλης εμπρός.  
• Φάρο οροφής χρώματος πορτοκαλί  
• Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας. Κίτρινη λωρίδα στα πλαϊνά. Επιγραφές που θα ορισθούν 

από τον Δήμο.  
• Πλήρη εφεδρικό τροχό.  
• Ένα Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.  
• Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, κ.λ.π.).  
• Ζάντες κατά προτίμηση αλουμινίου  
• αλυσίδες χιονιού  
• Εμπρός & πίσω λασπωτήρες  
• Πατάκια στην καμπίνα επιβατών  
• Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης. 
• Immobilizer   
• Συναγερμος (επιθυμητό) 
• οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών (επιθυμητό) 
• Cruise control (επιθυμητό) 
• Εσωτερικοί γάντζοι καρότσας 

 
17. Έκδοση πινακίδων  
 
Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων κλπ (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον 
ιδιοκτήτη, και τυχόν δηλώσεις του φορέα) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί- τον Φορέα στην 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί 
πρώτα η άδεια κυκλοφορίας.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη 
από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο προγράμματος χρηματοδότησης, βάρη 
κλπ).  
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Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά από όπου θα προκύπτει ρητά η 
συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6 για τα καυσαέρια και θορύβου. Ο 
Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που τυχόν θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

18.Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη  

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει:  

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου προκειμένου να είναι 
εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με 
δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιολογητικά 
προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα.  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα. 
Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Κατά 
την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση - σέρβις (λάδια, φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού κτλ) και 
την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη .  

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι:  
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.  
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό 
κριθεί σκόπιμο.  

 
 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

19. Δείγμα  

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του 
προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
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20. Εκπαίδευση Προσωπικού  

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

21. Παράδοση Οχημάτων  

Η τελική παράδοση του προσφερόμενου είδους θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Να 
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης.  

22. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς  

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. Ο οικονομικός φορέας 
αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που 
θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες 
λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και 
εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 

 

 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 (ΤΥΠΟΥ pick-ap) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Όχημα 4χ4 pickup, euro 6, 2κάμπινο 

Κατασκευαστής 
CE 
Μικτό βάρος Kgr 
Ωφέλιμο βάρος Κgr 
Τελική Ταχύτητα χλμ/ω 
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα kgr 
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα kgr 
Μεταξόνιο mm 
Μεταφορά 4 άτομα 

ΝΑΙ 
……….. 
ΝΑΙ  
……….. 
>= 1.000 
>= 150 
>= 750 
>=2.500 
<=3.220 
ΝΑΙ 

  

2 Κινητήρας 
Κυβισμός cc 
Ισχύς  PS 
Ροπή  Nm 

EURO 6 turbo 
<= 2400 
Έως 170 hp  
……….. 

  

3 Μήκος περίπου m 
πλάτος έως m 
ύψος περίπου m 
Μεταξόνιο m 
Διαστάσεις καρότσας ΜχΠχΥ m περιπου 
Γωνία προσέγγισης 
Γωνία αποχώρησης 
Γωνία κλίσης 
Εδαφική ανοχη 

5,350 
2,165 
1,800 
< = 3,22  
1,5/1,5 /0,5 
………… 
………… 
………… 
………… 

  

4 Υδραυλικό τιμόνι 
Ακτίνα στροφής 

ΝΑΙ 
………… 

  

5 Ταχύτητες 6 
4χ4  
Κλείδωμα διαφορικού 

………… 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

6 Πέδηση ABS 
Πέδηση άλλο πρόσθετο EBD κλπ 
Φρένα μπροστά / δισκόφρενα 
Φρένα πίσω δισκόφρενα/ταμπούρα 

ΝΑΙ 
……….. 
ΝΑΙ 
……….. 

  

7 Ανάρτηση μπρος/πίσω ……… 
……… 

  

8 Άγγιστρο μπρός 
Κοτσαδόρος πίσω 
Διαστάσεις ελαστικών 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
………. 

  

9 Θάλαμος Οδήγησης 
4 πόρτες 
Ηλεκτρικές κλειδαριές 
Αερόσακοι 2 οδηγός & συνοδηγός 
Air condition 
Ηχοσύστημα Ραδιο/CD ΜP3 και WMA, 
ηχεία Aux-in & USB, Bluetooth hands-free 
Ρυθμ καθίσματα 

 
ΝΑΙ 
………. 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
………. 
………. 
………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
10 Δεξαμενή καυσίμου >= 60 λίτρων.  

Παράθυρα, χειριζόμενα ηλεκτρικά.  
καθρέπτες, ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι.  
Προβολείς ομίχλης εμπρός.  
Φάρο οροφής χρώματος πορτοκαλί  
Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας.   
Πλήρη εφεδρικό τροχό.  
Πυροσβεστήρα 
φαρμακείο,  
τρίγωνο  
Σετ εργαλείων  
Ζάντες κατά προτίμηση αλουμινίου  
αλυσίδες χιονιού  
Εμπρός & πίσω λασπωτήρες  
Πατάκια στην καμπίνα επιβατών  
Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης. 
Immobilizer   
Συναγερμος (επιθυμητό) 
οθόνη LCD (επιθυμητό) 
Cruise control (επιθυμητό) 
Εσωτερικοί γάντζοι καρότσας 
 

……….. 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
………… 
ΝΑΙ 
……….... 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

  

11 Δείγμα 
Εκπαίδευση 

………… 
………… 

  

12 Χρόνος παράδοσης 
Εγγύηση 
Αντισκωριακή 
 

4 ΜΗΝΕΣ 
>= 2 έτη 
>= 3 έτη 

  

13 Ανταλλακτικά για 
Πλησιέστερο συνεργείο 

10 ετη 
Ιωάννινα 

  

     
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 (ΤΥΠΟΥ pick-up) 

 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

 % 100-1202   

1. Γενικά, πλαίσιο 
    Παρ. 1,2 
 

10% 100-120 
  

2 2.  Κινητήρας,  
     παρ. 3 
 

10% 100-120 
  

3  Διατάσεις , Βάρη 
    Παρ. 5 
 

15% 100-120 
  

4 Σύστημα   
   διεύθυνσης,   

 Συμπλέκτης,   
 κιβώτιο ταχυτήτων  
 Μετάδοση κίνησης   
 διαφορικά 

   παρ. 4,6,7, 
 

5% 100-120 

  

5 Σύστημα πέδησης 
   Ανάρτησης 
   Ρυμούλκησης 
   ελαστικά 
   Παρ. 9,10,11,12 

15% 100-120 

  

6 Θάλαμος οδήγησης  
   Κιβωτάμαξα 
   Παρ. 13,14 

10% 100-120 
  

7. Χρώμα εξοπλισμός  
    Παρ. 15,16  
 

5% 100-120 
  

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄=    
 

                                                           
2 Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος 
παράδοσης. 
Εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 
αντισκωριακή 
προστασία 

 
10  % 

 
100-120 

  

2.Παροχή 
ανταλλακτικών, 
Κοστολόγιο, 
Αποδεδειγμένη 
επάρκεια 
ανταλλακτικών του 
συγκεκριμένου 
μοντέλου.  

 
10 % 

 
100-120 

  

3.Παροχή service: 
Τεχνική βοήθεια εκ 
μέρους του 
προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, 
εντυπα) 

 
10% 

 
100-120 

  

 

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄= 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        

 

 

 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΟΜΑΔΑ Γ 
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ 
 
Μπαγκαζιέρα μεταφοράς έως και δύο μεγαλόσωμων σκύλων τοποθετημένη σε αυτόνομο πλαίσιο 
(τρέιλερ). 

Το υλικό κατασκευής του να είναι από πάνελ 2.1 cm με γωνίες συγκράτησης αλουμινίου και με δύο 
ανοξείδωτες πόρτες.  

Οι διαστάσεις του κουτιού θα είναι περίπου 1200 mm (Μ) Χ 1060 mm (Π) Χ 800 mm (Υ). 

Η απόσταση του πλαισίου από το έδαφος θα είναι περίπου 500 mm. 

Επίσης το τρέιλερ θα φέρει αμορτισέρ στον άξονα για την ασφαλή και άνετη μεταφορά. 

Η άδεια έλξης θα είναι 350 με 450 (Kg), ανάλογα με το όχημα στο οποίο θα δηλωθεί.   
Ο χρόνος παράδοσης είναι 3 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η μπαγκαζιέρα θα φέρει τις αναγκαίες θύρες και παράθυρα αερισμού καθώς επίσης φώτα και 
πινακίδες προειδοποίησης σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
 

ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Για δύο μεγαλόσωμους σκύλους 

Αυτόνομο πλαίσιο τρειλερ 
Υλικό κατασκευής 
Ανοξείδωτες πόρτες 2 
Διαστάσεις  
Απόσταση πλαισίου από έδαφος 50 εκ. 
Αμορτισερ 
Βάρος έλξης 
Χρόνος παράδοσης 3 μήνες 
 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
………….  
ΝΑΙ 
………… 
………… 
ΝΑΙ 
………… 
………… 

  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ 

 
  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

 % 100-1203   

1. Γενικά, υλικά 
κατασκευής, 
αμορτισέρ 

40% 100-120 
  

2 2.  Διαστάσεις Βάρη 
 

30% 100-120 
  

3  Χρόνος 
παράδοσης, 
εγγυήσεις, 
ανταλλακτικά, 
υποστήριξη 
 

30% 100-120 

  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 
 
 

 
 

 

                                                           
3 Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΟΜΑΔΑ Δ 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

 
Ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου 3φασική, ισχύος συνεχούς λειτουργίας (ονομαστική ισχύς) 12,0 
kVA/50Hz/, με συντ. απόδοσης cosΦ>= 80%, με ηλεκτρική εκκίνηση και χειροκίνητο πίνακα ελέγχου 
με ισομετρική προστασία (IPP).  
Η γεννήτρια θα πρέπει να έχει δεξαμενή καυσίμου τέτοια που να εξασφαλίζει αδιάκοπη λειτουργία 
στο 75% της ονομαστικής ισχύος για τουλάχιστον 6 ώρες.  
Η γεννήτρια να διαθέτει προστασία υπερφόρτωσης, σταθεροποιητή τάσης και όλα τα απαραίτητα 
όργανα ενδείξεων (βολτόμετρο, αμπερόμετρο, στάθμη καυσίμων κλπ). 
Θα έχει ρόδες με λάστιχα και μεταλλικά χερούλια για μεταφορά και κατάλληλα ποδαρικά για την 
σταθερή και ασφαλή στήριξη της (κατά τη λειτουργία ή απόθεση) σε οριζόντια θέση.  
Ο κινητήρας θα είναι με ηλεκτρική εκκίνηση μπαταρίας. 
Να δοθούν απαραίτητα στοιχεία για: 
 Ισχύς συνεχούς λετουργίας (Ονομαστική) >=12 KVA και μέγιστη ισχύς. 
 διαστάσεις  
 βάρος  
 χωρητικότητα καυσίμων  
 κατανάλωση καυσίμου στο 75% και 100% ισχύος. 
 διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας στο 75% και 100% της ισχύος. 
 θόρυβο <= 71 db στα 10μ 
 χειριστήρια, όργανα (βολτόμετρο, αμπερόμερο κλπ), λήψεις 230/400V και προειδοποιητικές 

ενδείξεις του πίνακα (λάδια, στάθμη καυσίμου, υπερφόρτωση κλπ).  
  εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.  
 Ποιότητα υλικών (π.χ. άξονες, πάχος, υλικό και βαφή περιβλήματος κλπ.) 
 Τεχνικά φυλλάδια, Πιστοποιήσεις. 
 
 

 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου 3φασική, 
ισχύος συνεχούς λειτουργίας  
(ονομαστική ισχύς) 12,0 kVA/50Hz/ 
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας 
Μέγιστη ισχύς 
συντ. απόδοσης cosΦ>= 80% 
με ηλεκτρική εκκίνηση 
χειροκίνητο πίνακα ελέγχου  
με ισομετρική προστασία (IPP) 

ΝΑΙ 
 
ΝΑΙ  
>=12 KVA 
..........KVA 
>=80% 
NAI 
NAI 
NAI 

  

2 Τύπος κινητήρα 
.................................. 
Στάθμη θορύβου στα 10 μ 
δεξαμενή καυσίμου λιτρα 
Κατανάλωση καυσίμου 75% της ον.ισχύος 
Κατανάλωση καυσίμου 100% της ον.ισχύος 
αδιάκοπη λειτουργία 75% της ον.ισχύος  
αδιάκοπη λειτουργία 100% της ον.ισχύος  

................... 

................... 
Ι<= 71 db 
……. Λίτρα 
……..λιτ/ωρα 
……..λιτ/ωρα 
>=6 ωρες 
……ωρες 

  

3 προστασία υπερφόρτωσης 
σταθεροποιητή τάσης  
όργανα ενδείξεων 
βολτόμετρο,  
αμπερόμετρο,  
στάθμη καυσίμων 
Άλλο 
……………….. 
……………….. 
 
 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
…………… 
…………… 
…………… 

  

4 ρόδες με λάστιχα  
μεταλλικά χερούλια για μεταφορά  
ποδαρικά 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

5 Διαστάσεις 
Μήκος mm 
πλάτος mm 
ύψος mm 
Βάρος Kgr 

   

6 Τεχνικά φυλλάδια 
Πιστοποιήσεις CE, ISO κλπ 
 

ΝΑΙ   

7 Εγγύήση 2 έτη 
Χρόνος παράδοσης 45 ημέρες 
Υποστήριξη 

…………… 
…………… 

  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 
Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

 % 100-1204   

1.  
ονομαστική ισχύς 
συνεχούς λειτουργίας 
Μέγιστη ισχύς 
συντ. απόδοσης 
cosΦ 
ηλεκτρική εκκίνηση 
χειροκίνητο πίνακα 
ελέγχου  
με ισομετρική 
προστασία (IPP) 

15% 100-120 

  

2. 
Κινητήρας, 
Στάθμη θορύβου  
Κατανάλωση  
αδιάκοπη λειτουργία 
αυτονομία  

15% 100-120 

  

3. 
προστασία 
υπερφόρτωσης 
όργανα ενδείξεων 

15% 100-120 

  

4. 
Διαστάσεις Βάρος 
μεταφορά ασφαλής 
στήριξη (χερούλια,  
ποδαρικά) 

10% 100-120 

  

5. 
Τεχνικά φυλλάδια 
Πιστοποιήσεις 
 

15% 100-120 

  

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄=    
 

                                                           
4 Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

Εγγύηση 10  % 100-120   

Χρόνος παράδοσης 10 % 100-120   

Υποστήριξη 10% 100-120   

 

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄= 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        
 

 

 

 

 
 
 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Κατηγορία οχήματος Τεμάχια Τιμή Τεμαχίου Δαπάνη σε € 
1η Κλειστό ημιφορτηγό 

αυτοκίνητο (τύπου Van)   
1 19.400,00 19.400,00 

2η Ημιφορτηγό αυτοκίνητο 
διπλοκάμπινο 4Χ4 (τύπου 
pick-ap) 

 
1 

 
27.500,00 

 
27.500,00 

3η Μπαγκαζιέρα (τρέιλερ) 
μεταφοράς σκύλων 

1   3.800,00 3.800,00 

4η Ηλεκτρογεννήτρια 
πετρελαίου 3φασική 

1    5.750,00 5.750,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 56.450,00 

Φ.Π.Α. 24% 13.548,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  69.998,00 

  

Οι υποψήφιoι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές και να γίνουν αποδεκτές:  
o είτε για το σύνολο των ομάδων προς προμήθεια του προηγούμενου πίνακα,  
o είτε για μία μεμονωμένη ομάδα αλλά για το σύνολο της ομάδας. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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Δ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η 
ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στα 
Ιωάννινα και θα πληροί τους όρους πού θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως 
ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών κλπ, όπως 
επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, πού απαιτείται για την ανωτέρω 
προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας, των 
εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, 
όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή την προσφορά του προμηθευτή.  
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του 
οχήματος στα Ιωάννινα, ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους 
επιπλέον όρους της προσφοράς.  
 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (προ ΦΠΑ) 
 
Άρθρο 1 
Ειδικά διαμορφωμένο κλειστό ημιφορτηγό αυτ/το τύπου van που θα φέρει στο εσωτερικό του 
αποσπώμενη ειδική κατασκευή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα (κλουβιά), ώστε να διευκολύνει την 
μεταφορά τουλάχιστον δύο μεγαλόσωμων σκύλων, όπως τεχνικές προδιαγραφές. 
Τιμή τεμαχίου: Δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (19.400,00 €) 
 
Άρθρο 2 
Ημιφορτηγό αυτοκίνητο διπλοκάμπινο 4Χ4 (τύπου pick-up), όπως τεχνικές προδιαγραφές. 
Τιμή τεμαχίου: Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (27.500,00 €) 
 
Άρθρο 3 
Τρέιλερ (μπαγκαζιέρα) ειδικά διαμορφωμένο για την ασφαλή και άνετη μεταφορά έως και δύο 
μεγαλόσωμων σκύλων, όπως τεχνικές προδιαγραφές. 
Τιμή τεμαχίου: Τρείς χιλιάδες οκτακόσια (3.800,00 €) 
 
Άρθρο 4 
Ηλεκτρογεννήτρια  πετρελαίου 3φασική 12 KVA, όπως τεχνικές προδιαγραφές. 
Τιμή τεμαχίου: πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (5.750,00 €) 
 

 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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Ε) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Κατηγορία οχήματος Τεμάχια Τιμή Τεμαχίου Δαπάνη σε € 
1η Κλειστό ημιφορτηγό 

αυτοκίνητο (τύπου Van)   
1   

2η Ημιφορτηγό αυτοκίνητο 
διπλοκάμπινο 4Χ4 (τύπου 
pick-ap) 

 
1 

  

3η Μπαγκαζιέρα (τρέιλερ) 
μεταφοράς σκύλων 

1   

4η Ηλεκτρογεννήτρια 
πετρελαίου 3φασική 

1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

  

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΣΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με 
βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα 
εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθέμενη προμήθεια. 
 
Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 
209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει. 

3. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

4. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 
 
Άρθρο 3  - Συμβατικά τεύχη 
 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας 
β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 
γ) Η Τεχνική έκθεση 
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Προϋπολογισμός της μελέτης. 
στ) Έντυπο προσφοράς. 
 
Αρθρο 4 - Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας – Συντήρηση 
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας.  Οι χρόνοι εγγύησης ισχύουν από την ημερομηνία της παραλαβής.  
Η εγγύηση θα είναι πλήρης, θα καλύπτει κάθε είδους βλάβη (μηχανική – ηλεκτρική κλπ) που δεν 
οφείλεται σε κακή χρήση. Η εγγύηση για τα οχήματα και τα άλλα είδη θα είναι όπως περιγράφεται 
στις επιμέρους προδιαγραφές. 
 
Συντήρηση – Ανταλλακτικά  
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης. Θα ληφθεί υπόψη επίσης 
και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των συντηρήσεων – service (να αναφερθεί στην προσφορά) ο 
οποίος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερος. Να αναφερθούν στην προσφορά τα τυχόν 
δωρεάν σέρβις.  
Να προσκομιστεί αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και 
αποθηκών ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το πλήρες όχημα.  
                                                                                                                                          
Άρθρο 5  - Έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 6  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 
θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας εκτός των τελών 
κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον δήμο. 
 
Άρθρο 7  Διάρκεια σύμβασης  
 
Η χρονική διάρκεια σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα,  που αναφέρεται ως χρόνος 
παράδοσης σε κάθε  ομάδα ειδών της μελέτης  (από την υπογραφή της σύμβασης): 
 
Άρθρο 8  – Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα στοιχεία 
του φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη της Οικ. Υπηρεσίας του 
Δήμου (είδος, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του 
προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης 
(ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του φορέα ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού 
παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου. 
Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις 
διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.   
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 
 
Άρθρο 9- Παραλαβή  
 
Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν ποιοτικά με βάση τις 
ισχύουσες προδιαγραφές.  
 Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν 4412/2016. 
Τα υπό προμήθεια οχήματα θα παραδοθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή όπου επιθυμεί η 
υπηρεσία, με ευθύνη του προμηθευτή για τη μεταφορά και ασφάλειά τους. Η τελική παράδοση του 
οχήματος θα γίνει με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, ώστε τα οχήματα να είναι έτοιμα για κυκλοφορία. Όλα τα οχήματα 
θα διαθέτουν έγκριση τύπου για την ταξινόμησή τους στην Ελλάδα 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύμβαση. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το όχημα ή παρατηρούμενων 
καθυστερήσεων παραδόσεως αυτών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να 
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον 
προμηθευτή τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρα 74, 105, 206, 207 του ν 4412/2016).  
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές, οριζόμενες κατά 
περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   
 
Άρθρο 10 – Προκαταβολή 
 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
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Άρθρο 11 – Λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές  του πλαισίου 
και της υπερκατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία 
να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
Την ημέρα της παράδοσης θα γίνει επίδειξη όλων των λειτουργιών. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στον χειρισμό και συντήρηση του 
οχήματος.  
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει τις 
προβλεπόμενες ΥΔ όπως προβλέπεται για κάθε είδος στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους 
αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ιωάννινα,     /     / 2021                
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

Ιωάννινα,       /     / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων 
 
 
 
Κων/νος Καλογήρου 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων  
 
 

Ιωάννινα,       /      / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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