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Αριθ. μελζτησ: 141/2021 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΩΝ 
ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ 4Χ4  ΜΕ ΛΕΡΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

 
Ρροχπολογιςμοφ 117.800.00 με ΦΡΑ 24% 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΡΑ 

1 
Θμιφορτθγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομζα 
και λεπίδα αποχιονιςμοφ 

2      47.500,00 €  95.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   95.000,00 € 

ΦΡΑ 24% 22.800.00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 117.800,00 € 

 

 

 

 
ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2021 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΣΕΝΤΑΣ ΕΜΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΗΜ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΜΑΚΗ ΔΕΣΡΟΙΝΑ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

  



  
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΤΘΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

 (Συμπλθρϊνεται από τον προμθκευτι) 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ (€) 

1 
Θμιφορτθγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομζα 
και λεπίδα αποχιονιςμοφ 

2 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΡΑ αρικμθτικϊσ : 
 

ΦΡΑ 24% αρικμθτικϊσ : 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ αρικμθτικϊσ : 
  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ' αρ. 141/2021 ΜΕΛΕΤΘΣ 
του Διμου Μυτιλινθσ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
ςιμερα. 
Ραράδοςη: Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Διμο Μυτιλινθσ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ:  
 
 
 

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 

 
  

(Υπογραφι - Σφραγίδα) 
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Αριθ. μελζτησ: 141/2021 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΩΝ 
ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ 4Χ4  ΜΕ ΛΕΡΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

 
Ρροχπολογιςμοφ 117.800.00 με ΦΡΑ 24% 

 

 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια δφο οχθμάτων θμιφορτθγϊν διπλοκάμπινων 4Χ4 

ςυνοδευόμενα με αλατοδιανομζα και λεπίδα αποχιονιςμοφ, το κακζνα για τισ ανάγκεσ του Διμου 
Μυτιλινθσ. Αφοροφν είδθ που κα ςυμβάλουν ςτθν λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Αναλυτικά τα προσ προμικεια είδθ αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 
Θμιφορτθγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομζα και 
λεπίδα αποχιονιςμοφ 

2 34131000-4 
43313100-1 
34144420-8 

 
     Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ προμικειασ ανζρχεται ςε εκατό δεκαεπτά χιλιάδεσ 
και οκτακόςια ευρϊ (117. 800,00 €) μαηί με τον ΦΡΑ 24%.  
Οι προςφορζσ κα αφοροφν το ςφνολο των ειδϊν του πίνακα. 
 
Θ εν λόγω προμικεια κα υλοποιθκεί με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό, με κριτιριο ανάκεςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, εφόςον τα προϊόντα 
τθροφν τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δφναται να υποβάλουν προςφορά για όποια και όςεσ ομάδεσ επικυμοφν, για το 
ςφνολο των ειδϊν και των τεμαχίων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ειδικότερα, ςτθν παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ ςυγγραφζσ 

υποχρεϊςεων (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) και τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ. 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 
✔ ηνπ λ.4412/2016 (Α’ 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

✔ ηνπ λ.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014-2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 

ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 



ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ 

λ.3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013» 

✔ ηνπ λ.4270/2014 (Α’ 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

✔ ηνπ λ.4250/2014 (Α’ 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

✔ ηεο παξ.Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 

ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ 

ζςναλλαγέρ»,  

✔ ηνπ λ.4129/2013 (Α’ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 

✔ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α’ 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και 

οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη» 

✔ ηνπ λ.4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» 

✔ ηνπ λ.3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 

ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 

Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

✔ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

✔ ηνπ λ.3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο νομαπσιακό 

και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» 

✔ ηος ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 

καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” για ηη διαζηαύπυζη ηυν 

ζηοισείυν ηος αναδόσος με ηα ζηοισεία ηος Δ..Ρ., ηος π.δ/ηορ 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ 

ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος 

δημόζιος ηομέα», ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηυν Τποςπγών Ανάπηςξηρ και Δπικπαηείαρ με απ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζσεηικά με ηα „‟Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος 

ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν.3414/2005‟‟, καθώρ και ηηρ απόθαζηρ ηος 

Τθςποςπγού Οικονομίαρ και Οικονομικών με αξηζκ.1108437/2565/ΓΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ” 

✔ ηνπ λ.2859/2000 (Α’ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ» 

✔ ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 

✔ ηνπ λ.2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  

✔ ηνπ π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και 

ζηοισεία” 

✔ ηνπ π.δ.80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 

✔ ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος 

Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ» 

✔ ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..)» 

✔ ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο,  

θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, 



πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
Τα πξνο πξνκήζεηα είδε λννύληαη παξαδνηέα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζηελ Μπηηιήλε Λέζβνπ. Θα είλαη 
πιήξε κε ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα θαη έηνηκα πξνο ρξήζε, κε όια ηα λόκηκα έγγξαθα, ηελ άδεηα θαη 
ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο όπνπ απαηηείηαη, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. Σηελ 
πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηώλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα ηαμηλόκεζεο, κεηαβίβαζεο, έθδνζεο 
θξαηηθώλ πηλαθίδσλ, ηειώλ θπθινθνξίαο θιπ. 

 
 

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 

 Τα προσ προμικεια είδθ νοοφνται παραδοτζα ςτθν ζδρα του Διμου ςτθν Μυτιλινθ Λζςβου. 
Θα είναι πλιρθ με τα απαραίτθτα παρελκόμενα και ζτοιμα προσ χριςθ, με όλα τα νόμιμα 
ζγγραφα, τθν άδεια και τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ όπου απαιτείται, κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά. Στθν προςφορά των προμθκευτϊν κα ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα 
ταξινόμθςθσ, μεταβίβαςθσ, ζκδοςθσ πινακίδων, τελϊν κυκλοφορίασ κλπ, ενϊ ευκφνθ του 
αναδόχου είναι και θ οιαδιποτε απαιτοφμενθ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των πινακίδων. 

 Τα προςκομιηόμενα είδθ κα φζρουν υποχρεωτικϊσ ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
κα είναι ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα και τα αντίςτοιχα ελλθνικά πρότυπα και 
κανονιςμοφσ (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ πιςτοποιιςεισ καταςκευισ – 
λειτουργίασ και τισ προδιαγραφζσ Ευρωπαϊκϊν Ινςτιτοφτων Ροιότθτασ.  

 Τα βιομθχανικά προϊόντα κα πρζπει να προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που 
εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO9001, από διαπιςτευμζνο 
ευρωπαϊκό φορζα πιςτοποίθςθσ. 

 Πλα τα υλικά πρζπει να είναι καινοφρια, άριςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα 
ςφμφωνα και με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, 
τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τισ.  

 Οι αναφερόμενεσ διαςτάςεισ είναι ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ και αναφζρονται για να 
δϊςουν τθν τάξθ μεγζκουσ του εκάςτοτε είδουσ. Ομοίωσ, όπου υπάρχει αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνο τφπο, νοείται ωσ ενδεικτικόσ και αφορά μόνο τα απαιτοφμενα λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά που πρζπει να πλθροφνται. 

 Σε περίπτωςθ ανακολουκίασ μεταξφ των προδιαγραφϊν των τευχϊν, τότε ιςχυρότερθ 
κακίςταται θ περιεχόμενθ ςτο τεφχοσ, που βάςει τθσ Διακιρυξθσ, είναι ιςχυρότερο. Εάν θ 
ανακολουκία βρίςκεται εντόσ του ιδίου τεφχουσ, τότε ιςχυρότερθ κακίςταται θ πλζον 
εξειδικευμζνθ. 

 Αποδεκτι γίνεται προςφορά θ οποία προςφζρει είδοσ με πιο ςφγχρονα από τα ηθτοφμενα 
χαρακτθριςτικά. 

 Γενικϊσ, όταν ηθτείται ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι ι δυνατότθτα, είναι δυνατόν και κατόπιν 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ του μελετθτι, να γίνει αποδεκτι από τθν επιτροπι προςφορά με 
διαφοροποιθμζνα ι μειωμζνα χαρακτθριςτικά. Θ ανωτζρω δυνατότθτα καταλαμβάνει 
περιπτϊςεισ όπου:  
α) Θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι ι δυνατότθτα παραπζμπει ςε μονοπωλιακό είδοσ.  
β) Θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι ι δυνατότθτα περιλαμβάνεται ςτθν γραμμι παραγωγισ ενόσ και 
μόνο προμθκευτι και θ προςκικθ τθσ από του λοιποφσ ανταγωνιςτζσ κρίνεται ότι απαιτεί 
δυςανάλογο κόςτοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κα πρζπει θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι ι 
δυνατότθτα να καλφπτεται ζςτω και με διαφορετικό τρόπο ζτςι ϊςτε το είδοσ να μθν 
υπολείπεται λειτουργικά. 



γ)  Κανείσ δεν μπορεί να προςφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι, οπότε και τα είδθ 
γίνονται δεκτά με μειωμζνα ι διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά. 

 Ππου αναφζρεται θ λζξθ ‘περίπου’ νοείται επιτρεπτι απόκλιςθ 10%. 

 Πλα τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνονται ςτα κάκε είδουσ ζντυπα (βιβλία, 
prospectus κλπ), κα είναι τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα και ςε καμία 
περίπτωςθ το πλικοσ και θ ζκταςθ των ςτοιχείων και των πλθροφοριϊν δεν κα είναι 
μικρότερα από αυτά που ηθτοφνται από το παρόν τεφχοσ. Σε περίπτωςθ ογκωδϊν φυλλαδίων, 
κα πρζπει να υπάρχει μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, μζροσ αυτϊν, ικανό 
ϊςτε να είναι δυνατι θ διαπίςτωςθ όλων των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν. Για τισ 
ηθτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ είναι δυνατόν να προςκομίηονται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα 
τα αποδεικτικά ζντυπα. Πλα τα παραπάνω απαιτοφμενα ςτοιχεία κα περιλαμβάνονται ςτα 
ςχετικά ζντυπα των εργοςταςίων καταςκευισ, από τα οποία κατά ςαφι τρόπο κα 
προςδιορίηονται τα ςτοιχεία αυτά, κακϊσ και οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ 
και τον ζλεγχο των υλικϊν γενικά. 

 Θ απόδειξθ για τθν φπαρξθ των ηθτοφμενων πιςτοποιιςεων, μπορεί να γίνει και με τθν ςαφι 
αναφορά τουσ ςε επίςθμο φυλλάδιο του καταςκευαςτι και υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί μειοδότθσ, τότε κα προςκομίςει και τα 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

 Τα τεχνικά φυλλάδια κα είναι αρικμθμζνα και κα ςυνοδεφονται από πίνακα με αντιςτοίχθςθ 
του κάκε υλικοφ και τθσ αντίςτοιχθσ προδιαγραφισ. Επίςθσ κα ςυμπλθρωκεί ο ςυνθμμζνοσ 
πίνακασ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Σε κάκε γραμμι του πίνακα, κα 
ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ ΝΑΙ/ΟΧΙ, και το ηθτοφμενο τεχνικό/ά χαρακτθριςτικό/ά. Επίςθσ κα 
ςυμπλθρϊνονται οι τυχόν παρεκκλίςεισ. Στθν πρϊτθ γραμμι του πίνακα που φζρει τον τίτλο 
«Γενικά», κα ςυμπλθρϊνονται τα ακόλουκα ςτοιχεία του προςφερόμενου είδουσ: α) τφποσ-
μοντζλο, β) Ζκδοςθ τφπου – ζκδοςθ εξοπλιςμοφ και γ) χϊρα καταςκευισ. 
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Γενικά:  Καινοφριο όχθμα  τφπου θμιφορτθγοφ, ελαφροφ τφπου, διπλοκάμπινο, με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντόσ και εκτόσ δρόμου.  Θα είναι γνωςτοφ 

καταςκευαςτι, διεκνοφσ και αναγνωριςμζνου τφπου με εκτεταμζνο δίκτυο εγκαταςτάςεων για 

επιςκευζσ και ανταλλακτικά. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, 

ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ 

κυκλοφορίασ. 

Ρλαίςιο: Το προσ προμικεια πλαίςιο κα είναι καινοφργιο αμεταχείριςτο, πρόςφατθσ καταςκευισ, 

τελευταίου τφπου και ςχεδιαςμοφ του καταςκευαςτι. Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι χαλφβδινο 

τφπου ςκάλασ υψθλισ ςτρεπτικισ ακαμψίασ. Ο προςφερόμενοσ τφποσ πλαιςίου κα είναι 

καταςκευαςμζνοσ για τθν μεταφορά ωφζλιμου φορτίου τουλάχιςτον 1.000 kg και κα παρζχει τθν 

δυνατότθτα  για άνετθ και αςφαλι κίνθςθ εντόσ και εκτόσ οδοςτρϊματοσ ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ. Το προςφερόμενο όχθμα κα είναι λευκοφ χρϊματοσ, με χαρακτθριςτικά που φζρουν όλα 

τα οχιματα του Διμου (κίτρινεσ λωρίδεσ και λογότυπο). 

Μικτό φορτίο : Το ςυνολικό μικτό  φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 3tn. 

Ωφζλιμο φορτίο : Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο  κα είναι  τουλάχιςτον 1tn. 

Κινητήρασ: Το όχθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με ζναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακφλινδρο 

πετρελαιοκινθτιρα αμζςου ψεκαςμοφ Direct Injection, τεχνολογίασ Common Rail και ςυνολικοφ 

κυβιςμοφ τουλάχιςτον 1.900cc εξοπλιςμζνο με ςτροβιλοςυμπιεςτι (TURBOCHARGER) μεταβλθτισ 

γεωμετρίασ (VNT) και intercooler. Θ μζγιςτθ ιπποδφναμθ του κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον 150Hp. Θ 

απόδοςθ του κινθτιρα κα αφορά τθν εργοςταςιακι απόδοςθ, χωρίσ επιπλζον μετατροπζσ. Ο κινθτιρασ 

του οχιματοσ κα είναι ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ προδιαγραφϊν και κα πλθροί τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ και τα ςχετικά ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα, ςτάκμθσ 

κορφβου και λοιπά χαρακτθριςτικά. Το ςφςτθμα παροχισ καυςίμου κα είναι εφοδιαςμζνο με κφρια και 

βοθκθτικι αντλία οι οποίεσ κα  διατθροφν το ςφςτθμα παροχισ καυςίμου υπό πίεςθ. Το ςφςτθμα αυτό, 

μαηί με τον ςφγχρονο ςχεδιαςμό του φίλτρου καυςίμου και των ςωλθνϊςεων κα αποτρζπουν τον 

κίνδυνο παγϊματοσ του καυςίμου. 

Σφςτημα μετάδοςησ : Θα φζρει ςυμπλζκτθ μονόδιςκο, ξθροφ τφπου υδραυλικισ επενζργειασ. Το όχθμα 

κα είναι εφοδιαςμζνο με μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων  ζξι (6) ςχζςεων εμπροςκοπορείασ (πλιρωσ 

ςυγχρονιςμζνεσ) και μίασ (1) ςχζςθσ οπιςκοπορείασ. Πλεσ οι ταχφτθτεσ εκτόσ τθσ όπιςκεν κα ζχουν 



ςυςτιματα ςυγχρονιςμοφ. Θα φζρει διπλό διαφορικό (4Χ4). Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι 

εφοδιαςμζνο  κατά προτίμθςθσ με βοθκθτικό κιβϊτιο (transfer case), το οποίο ςτθν κατάςταςθ 4Χ4 και 

κατ’ επιλογι του χριςτθ μζςο θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κα δφναται να υποβιβάηει τισ ςχζςεισ. Το 

όχθμα κα διακζτει ζτςι τθ δυνατότθτα αποςφμπλεξθσ του μθχανιςμοφ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ προσ τον 

εμπρόςκιο. Θ επιλογι τθσ μετάδοςθσ κίνθςθσ κατά προτίμθςθ από 4x2 ςε 4x4 και τθσ αντίςτοιχθσ 

ςχζςεωσ μετάδοςθσ κα γίνεται θλεκτρονικά από τον χριςτθ με κουμπιά τα οποία κα βρίςκονται ςτο 

ταμπλό τθσ καμπίνασ οδιγθςθσ τα οποία κα ενεργοποιοφν το κιβϊτιο υποβιβαςμοφ (Transfer Case) 2 

ςχζςεων (αργό - γριγορο). Θ αλλαγι τθσ ςχζςθσ από 4Χ2 ςε 4Χ4 (μόνο γριγορο) κα γίνεται κατά 

προτίμθςθ και εν κινιςει μζχρι 100 KM/h. 

Σφςτημα πζδηςησ : Το όχθμα κα φζρει ςφςτθμα πζδθςθσ υδραυλικισ επενζργειασ με υποβοικθςθ 

Servo και κα διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (ςφςτθμα ABS). Το κφριο 

ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ του οχιματοσ. Οι μπροςτινοί τροχοί κα  φζρουν 

από ζνα αεριηόμενο διςκόφρενο  ενϊ οι πίςω τροχοί κα φζρουν από ζνα ταμποφρο ι διςκόφρενο. Το 

βοθκθτικό ςφςτθμα πζδθςθσ (πζδθ ςτάκμευςθσ) κα επενεργεί μθχανικά ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ του 

οχιματοσ. 

Σφςτημα διεφθυνςησ : Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ του οχιματοσ κα είναι αριςτερισ διάταξθσ ςφμφωνο με 
τθν οδθγία 70/311 * 1999/7 και κα φζρει υδραυλικά υποβοθκουμζνθ κρεμαγιζρα (ι θλεκτρικι). 
Άξονεσ - Αναρτήςεισ –Ελαςτικά : Το όχθμα κα φζρει μονοφσ  τροχοφσ  17 ιντςϊν, υψθλισ αντοχισ ίδιων 
διαςτάςεων ςτον εμπρόσ και ςτον πίςω άξονα.  Ζνασ πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ 
υπόλοιπουσ του οχιματοσ κα βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε ειδικι βάςθ κατά προτίμθςθ ςτο πίςω μζροσ 
του οχιματοσ κάτω από τον χϊρο φόρτωςθσ. Θ κζςθ του δεν κα επθρεάηει τισ απαιτιςεισ διαςτάςεων 
και επιδόςεων του οχιματοσ και κα  επιτρζπει τθν αφαίρεςθ ι επανατοποκζτθςι του από ζνα άτομο. 
Στον εξοπλιςμό του οχιματοσ κα περιλαμβάνεται γρφλλοσ και εργαλεία αλλαγισ τροχοφ τα οποία κα 
διατίκενται από τον καταςκευαςτι. Τα ελαςτικά κα είναι ακτινωτοφ τφπου (Radial), χωρίσ 
αεροκαλάμουσ (tubeless), θμιτρακτερωτά ςφμφωνα με ETRTO και τθν οδθγία 92/23 * 2005/11 επί των 
οποίων κα αναγράφεται το χαρακτθριςτικό ζγκριςθσ (Ε).  Το όχθμα κα επιτρζπει τθν εφκολθ και 
αςφαλι τοποκζτθςθ όλων των τφπων αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων. Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ του οχιματοσ 
κα είναι βαρζωσ τφπου και ςχεδιαςμζνο για να  μεταφζρει ωφζλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιςτον. Θ 
εμπρόςκια ανάρτθςθ κα  διακζτει ψαλίδια με ςπειροειδι ελατιρια και αντιςτρεπτικι ράβδο.Θ οπίςκια 
ανάρτθςθ κα αποτελείται από ελλειπτικά φφλλα ςοφςτασ. 
Καμπίνα : Ο χϊροσ επιβατϊν (καμπίνα) κα είναι εξ’ ολοκλιρου χαλφβδινοσ. Θα φζρει 4 πόρτεσ, 2 ςε 

κάκε πλευρά του οχιματοσ. Πλεσ οι πόρτεσ κα φζρουν κλειδαριζσ αςφαλείασ και κα  κλειδϊνουν 

κεντρικά από τθλεχειριςτιριο ι με κλειδί από τθν κλειδαριά τθσ πόρτασ του οδθγοφ ι του ςυνοδθγοφ. 

Επίςθσ οι κφρεσ κα φζρουν θλεκτρικοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ  ανοιγόμενουσ, προςφζροντασ ευρφ 

οπτικό πεδίο προσ όλεσ τισ πλευρζσ. Επίςθσ θ καμπίνα κα προςφζρει άριςτθ κερμικι και ακουςτικι 

μόνωςθ και κα  είναι εξοπλιςμζνθ με εςωτερικι  επζνδυςθ αρίςτθσ ποιότθτασ παρζχοντασ άνεςθ,  

αςφάλεια και  ανκεκτικότθτα. Θ καμπίνα ςτο εμπρόσ μζροσ κα  φζρει 2 ανεξάρτθτα ρυκμιηόμενα 

κακίςματα (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ). Στο πίςω μζροσ κα υπάρχει ζνα ενιαίο κάκιςμα. Το όχθμα  κα παρζχει 

τθν δυνατότθτα μεταφοράσ τεςςάρων (4) επιβατϊν τουλάχιςτον (ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ). 

Τα υλικά καταςκευισ των κακιςμάτων κα είναι υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ. Πλα τα κακίςματα κα 

παρζχουν απόλυτθ άνεςθ και εργονομικζσ προδιαγραφζσ και κα  είναι εξοπλιςμζνα με προςκζφαλα και 

ηϊνεσ αςφαλείασ. Τα κακίςματα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ κα είναι ρυκμιηόμενθσ κζςθσ (εμπρόσ-

πίςω) και κλίςθσ πλάτθσ και φζρουν προςκζφαλα ρυκμιηόμενου φψουσ.  Ρροςκζφαλα και ηϊνεσ 



αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό. Ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τουσ 

πίςω επιβάτεσ. Οι εμπρόςκιεσ ηϊνεσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ με προεντατιρεσ οι οποίοι κα επενεργοφν 

ςτα κλείςτρα των ηωνϊν. Οι ηϊνεσ αςφαλείασ κα είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 77/541 * 2005/40. Θ 

καμπίνα κα  φζρει ζνα ςτρεπτό αλεξιλιο ςε κάκε πλευρά, υαλοκακαριςτιρεσ δυο ταχυτιτων και μιασ 

διακοπτόμενθσ, όπωσ και ςυςκευι πλυςίματοσ αλεξινεμου (εκτόξευςθσ νεροφ ςτο παρμπρίη) . Επίςθσ 

κα φζρει ζνα (1) εςωτερικό τοποκετθμζνο ςτο κζντρο του αλεξινεμου και δφο (2) εξωτερικά κάτοπτρα 

(κακρζπτεσ). Θα φζρει επίςθσ πρόςκετα καλφμματα δαπζδου (πατάκια). 

Χρωματιςμόσ : Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο 

τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των 

επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 

εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. Θ 

απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   

κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

Αερόςακοι : Θα διακζτει τουλάχιςτον 6 αερόςακουσ για τθν προςταςία των εμπρόσ και πίςω επιβατϊν. 
Σφςτημα θζρμανςησ, αεριςμοφ : Το όχθμα κα  ζχει ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και παροχισ 
ψυχροφ αζρα με ςφγχρονο ςφςτθμα air condition τα οποία εξαςφαλίηουν ςτουσ επιβαίνοντεσ ιδανικι 
και άνετθ εςωτερικι κερμοκραςία. 
Κιβωτάμαξα : Θ κιβωτάμαξα κα είναι μεταλλικι ιςχυρισ καταςκευισ ικανι για τθν μεταφορά ωφζλιμου 
φορτίου τουλάχιςτον 1.000kg και κα είναι εξοπλιςμζνθ με ςτθρίγματα πρόςδεςθσ του φορτίου. Θ 
πόρτα ςτο πίςω μζροσ τθσ κιβωτάμαξασ κα μπορεί να ςυγκρατείται οριηοντίωσ ςτο φψοσ του δαπζδου 
με μεταλλικά ςτελζχθ. 
Διαςτάςεισ - Αποςτάςεισ : Οι διαςτάςεισ κα είναι περίπου :  

Αμάξωμα : Μικοσ Χ Ρλάτοσ με κακρζπτεσ (cm) : 5300 Χ 2100 
Απόςταςθ από ζδαφοσ : τουλάχιςτον 21cm 
Κακαροφ χϊρου φόρτωςθσ (cm) : 1500 X 1500 

    Γωνία προςζγγιςθσ - φυγισ : τουλάχιςτον 280  - 26 με 27 0  

Ηλεκτρικό ςφςτημα : Tο θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ κα είναι κατάλλθλο για τθ λειτουργία, 
κυκλοφορία και αςφαλι οδιγθςθ του αυτοκινιτου. Θ τάςθ του θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ κα είναι 12V. 
Το όχθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ του κινθτιρα (immobilizer) όταν  δεν 
χρθςιμοποιείται το εργοςταςιακό κλειδί του οχιματοσ. 
υμοφλκηςη : Το όχθμα κα φζρει ςφμφωνα με τθν οδθγία 77/389 * 96/64 ζνα άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ 
ςτθν εμπρόςκια πλευρά κατάλλθλο για τθ ρυμοφλκθςθσ του ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 
Αςφάλεια : 

ABS με Κατανομθ Ρζδθςθσ EBD 
Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Ρζδθςθσ (BA) 
Φϊτα Ρζδθςθσ Αμεςθσ Ανάγκθσ (EBS) 
Ρίςω φωσ Ρζδθςθσ   
Ρίςω φϊτα τφπου λαμπτιρα 
Εμπρόσ προβολείσ αλογόνου τφπου reflector 
Φϊτα θμζρασ τφπου λαμπτιρα 
Χειροκίνθτθ ι αυτόματθ ρφκμιςθ φψουσ εμπρόσ φϊτων 
Ρροβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ 
Ενςωματωμζνα φλασ ςτουσ κακρζπτεσ ι κάτω από αυτοφσ 



Cruise Control  
Σφςτθμα Αποφυγισ Ρρόςκρουςθσ με ανίχνευςθ πεηϊν 
Σφςτθμα Ειδοποίθςθσ Αλλαγισ Λωρίδασ  
Σφςτθμα Ελζγχου Ευςτάκειασ οχιματοσ (VSC) 
Σφςτθμα Ελζγχου Ταλάντωςθσ κατά τθ ρυμοφλκθςθ (TSC) 
Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Εκκίνθςθσ ςε Ανθφόρα (HAC) 
Immobiliser 
Υπενκφμιςθ πρόςδεςθσ εμπρόσ ηωνϊν αςφαλείασ 
Ζνδειξθ πρόςδεςθσ πίςω ηωνϊν αςφαλείασ 
Ρροεντατιρεσ και ρυκμιςτζσ ζνταςθσ 
Κακίςματα οδθγοφ - ςυνοδθγοφ υψθλισ αςφαλείασ 

    Ρίςω προςκζφαλα (3) 

    Αποςπόμενοσ φάροσ 

Άνεςη : 
ΕΞΩΤΕΙΚO - ΑΝΕΣΘ 
Φωτιςτικά ςϊματα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
Αιςκθτιρεσ φϊτων 
Θλεκτρικοί κακρζπτεσ 
Θερμαινόμενοι κακρζπτεσ 
Κλείδωμα με τθλεχειριςμό 
Λαβι ςτθ κφρα καρότςασ 
ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΑΝΕΣΘ 
Αναλογικό ταχφμετρο 
Τιμόνι ρυκμιηόμενο κακ' φψοσ 
Θλεκτρικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ (EPS) 
Χειροκίνθτοσ εςωτερικόσ κακρζπτθσ (θμζρα/νφχτα) 
Air-condition 
Εμπρόσ θλεκτρικά παράκυρα 
Ρίςω θλεκτρικά παράκυρα 
Αυτόματθ λειτουργία παρακφρου οδθγοφ 
Λειτουργία αντι-μπλοκαρίςματοσ ςτο παράκυρο οδθγοφ 
Φίλτρο UV ςτα παράκυρα 
Ρρίηα 12V 
Οκόνθ LCD πολλαπλϊν πλθροφοριϊν 
Διακόπτθσ τετρακίνθςθσ 
Cruise control 
Χειριςτιρια θχοςυςτιματοσ ςτο τιμόνι 
Χειριςτιρια Συςτιματοσ Ρολυμζςων ςτο τιμόνι 
Χειριςτιρια τθλεφϊνου ςτο τιμόνι 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ 
Θχοςφςτθμα άδιο με δυνατότθτα MP3 και WMA 
Τουλάχιςτον 4 θχεία 
Θφρεσ ςφνδεςθσ Aux-in & USB 
Σφςτθμα Bluetooth hands-free 

Επιδόςεισ, μεταφορά & προςταςία : 
Άνετθ ανάρτθςθ 
Σφςτθμα Ελζγχου Ευςτάκειασ ςε επικλινζσ ζδαφοσ 



Κλείδωμα πίςω διαφορικοφ  
Λειτουργία κζρμανςθσ και ανάφλεξθσ κινθτιρα 
Εςωτερικοί γάντηοι καρότςασ 
Αποκαμβωτισ πίςω παρμπρίη 
Εμπρόσ και πίςω λαςπωτιρεσ 

Εξοπλιςμόσ : Ο εξοπλιςμόσ κα τοποκετθκεί από τον προμθκευτι. Θα φζρει πιςτοποίθςθ CE και 1ετι 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και 10ετι παροχισ ανταλλακτικϊν, βεβαιοφμενθ με υπεφκυνθ διλωςθ. Θ 
προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ περιγραφικά φυλλάδια και κατάλογο ανταλλακτικϊν. 
α) Αλατοδιανομζασ :Ο αλατοδιανομζασ κα είναι κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςτο οπίςκιο μζροσ 
θμιφορτθγοφ οχιματοσ pick up, επί τθσ κιβωτάμαξασ και κα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 500 λίτρων. 
Ο αλατοδιανομζασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ο 
καλφτεροσ ςυνδυαςμόσ βάρουσ και αντοχισ. Το βάροσ του αλατοδιανομζα ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 
δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 150 κιλά. 

Στο πάνω μζροσ κα διακζτει ςιτα ςτιβαρισ καταςκευισ για τον επιτυχι διαμεριςμό του άλατοσ 
αποχιονιςμοφ κατά τθν εναπόκεςι του και τθν αποφυγι φπαρξθσ ςυςςωρευμζνων μαηϊν μεγάλθσ 
διαμζτρου. Για τθν προςταςία του αλατιοφ κατά τον διαςκορπιςμό από τθν υγραςία κα πρζπει να είναι 
εξοπλιςμζνθ με κάλυμμα ανοιγόμενο. Θ μεταφορά του αλατιοφ προσ τον δίςκο διαςκορπιςμό κα 
επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίοσ κα διατρζχει όλο το μικοσ του πατϊματοσ, διαμζτρου τουλάχιςτον 
60mm, ο δε δίςκοσ διαςκορπιςμοφ κα είναι διαμζτρου περίπου 30cm. 

Ο αλατοδιανομζασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με δονθτι για τθν αποφυγι επικόλλθςθσ αλατιοφ ςτα 
τοιχϊματα.  

Εντόσ τθσ καμπίνασ κα υπάρχει χειριςτιριο με οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων για τθν ρφκμιςθ τθσ 
ποςότθτασ διαςκορπιςμοφ και τθσ διαμζτρου διαςκορπιςμοφ από 1 – 8 μζτρα τουλάχιςτον. Θα διακζτει 
επίςθσ αιςκθτιρα ταχφτθτασ μζςο ςιματοσ GPS ζτςι ϊςτε να ρυκμίηει αυτόματα τθν προεπιλεγμζνθ 
ποςότθτα διαςκορπιςμοφ  ανάλογα τθν ταχφτθτα του οχιματοσ προκειμζνου να είναι ςτακερι θ 
ποςότθτα ανά m2.   Από το χειριςτιρια κα υπάρχει θ δυνατότθτα παράκαμψθσ τθσ αυτόματθσ 
λειτουργίασ και επιλογι τθσ χειροκίνθτθσ. Από το χειριςτιριο κα υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ του προβολζα παρακολοφκθςθσ του διαςκορπιςμοφ.  

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ ςτον αλατοδιανομζα κα γίνεται από το θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ και 
κα διακζτει θλεκτρικό κινθτιρα ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε καλυμμζνο ςθμείο προκειμζνου να 
είναι προςτατευμζνοσ. 
β) Λεπίδα αποχιονιςμοφ :  

Θ λεπίδα αποχιονιςμοφ πρζπει να είναι ταχείασ προςαρμογισ ςτο εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ και 
να ςτθρίηεται επί ειδικϊν βάςεων οι οποίεσ κα είναι ςτακερά προςαρμοςμζνεσ ςτο όχθμα. Οι βάςεισ 
προςαρμογισ τθσ λεπίδασ δεν πρζπει να εξζχουν από το όχθμα. 

Θ λεπίδα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και πρζπει να είναι χαμθλοφ βάρουσ και 
οπωςδιποτε όχι μεγαλφτερο από 170 kg μαηί με τθν θλεκτροχδραυλικι μονάδα. 

Το μικοσ τθσ λεπίδασ κα είναι τουλάχιςτον 2100 mm και το φψοσ τουλάχιςτον 50 cm ζτςι ϊςτε το 
πλάτοσ εργαςίασ με κεκλιμζνθ τθν λεπίδα να είναι τουλάχιςτον 1800 mm.  

Θα διακζτει θλεκτρικι μονάδα με τθν οποία κα εκτελεί τζςςερισ κινιςεισ (ανάβαςθ - κατάβαςθ, 
περιςτροφι δεξιά - αριςτερά). Θ μονάδα κα παίρνει κίνθςθ από το όχθμα και κα διακζτει ειδικό 
αςφρματο τθλεχειριςτιριο (επί ποινι αποκλειςμοφ). Επίςθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ με 
απελευκζρωςθ πίεςθσ επί του εδάφουσ για καλφτερο αποχιονιςμό. Ρροκειμζνου να υπάρχει επαρκισ 
φωτιςμόσ για νυχτερινι εργαςία θ λεπίδα κα είναι εξοπλιςμζνθ με πρόςκετο φωτιςμό τοποκετθμζνο ςε 
κατάλλθλο φψοσ ϊςτε να μθν εμποδίηει τθ κζα αλλά ταυτόχρονα να προςφζρει επαρκι φωτιςμό.  
Για τον αποτελεςματικό αποχιονιςμό και ταυτοχρόνωσ τθν προςταςία του οδοςτρϊματοσ θ λεπίδα κα 

είναι εξοπλιςμζνθ με ακρολζπιδα και δυνατότθτα ανάκλθςθσ με τθν βοικεια ελαςτικϊν ςυνδζςμων. 



Με την προςφορά να κατατεθοφν: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα 
βάςει των οικείων διατάξεων προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό 
Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με τα ςχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο. 

  Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ (εργοςταςιακισ) καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτη για το 
πλιρεσ όχθμα. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  τουλάχιςτον 3 ζτη .     

 Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτη. Και ότι το διάςτθμα 
παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν  κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που 
μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω 
διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

α) αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο. 

β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό 
κρικεί ςκόπιμο. 

  

 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν επιςκευισ, ςυντιρθςθσ και 
service, για διάςτθμα δφο ετϊν τουλάχιςτο, κατά προτίμθςθ ςε ςυνεργαηόμενο/α ςυνεργείο/α 
εντόσ τθσ νιςου Λζςβου ι εναλλακτικά με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο επιλζξει 
ζκαςτοσ προςφζρων προμθκευτισ με πλιρθ δικι του ευκφνθ και αναλαμβάνοντασ πλιρωσ όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και δαπάνεσ αςφαλοφσ και ταχείασ μετακίνθςθσ του οχιματοσ 
εκτόσ του νθςιοφ, μζχρι και τθν τελικι επιςτροφι αυτοφ επιςκευαςμζνου, ςτθν ζδρα του διμου 
ςτθν Μυτιλινθ Λζςβου. Να δοκοφν τα αναλυτικά ςτοιχεία του/των ςυνεργείου/ων. Θ 
ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/ αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το 
πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι είναι ςε κζςθ και κα  επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου 
είδουσ, εφόςον ηθτθκεί. 

 Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ 
του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
(πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

 Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) μήνεσ. 
Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
-Εφεδρικόσ τροχόσ πλιρθσ, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου. 
-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ, με εργαλειοκικθ. 
-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ 
-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Τρίγωνο βλαβϊν 
-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
-Βιβλίο ανταλλακτικϊν. 



 

 



Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομζα και λεπίδα αποχιονιςμοφ 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ 

(ΝΑΙ/ΠΧΙ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ / ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

Γενικά:      

Καινοφριο όχθμα  τφπου θμιφορτθγοφ, ελαφροφ τφπου, διπλοκάμπινο, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4), ικανό να κινείται 
με ευκολία εντόσ και εκτόσ δρόμου.  Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτι, διεκνοφσ και αναγνωριςμζνου τφπου με εκτεταμζνο δίκτυο 
εγκαταςτάςεων για επιςκευζσ και ανταλλακτικά. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και 
θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

  

Ρλαίςιο:      

Το προσ προμικεια πλαίςιο κα είναι καινοφργιο αμεταχείριςτο, πρόςφατθσ καταςκευισ, τελευταίου τφπου και ςχεδιαςμοφ του 
καταςκευαςτι. 

Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι χαλφβδινο τφπου ςκάλασ υψθλισ ςτρεπτικισ ακαμψίασ. Ο προςφερόμενοσ τφποσ πλαιςίου κα είναι 
καταςκευαςμζνοσ για τθν μεταφορά ωφζλιμου φορτίου τουλάχιςτον 1.000 kg και κα παρζχει τθν δυνατότθτα  για άνετθ και αςφαλι 
κίνθςθ εντόσ και εκτόσ οδοςτρϊματοσ ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

Το προςφερόμενο όχθμα κα είναι λευκοφ χρϊματοσ, με χαρακτθριςτικά που φζρουν όλα τα οχιματα του Διμου (κίτρινεσ λωρίδεσ και 
λογότυπο). 

 

Μικτό φορτίο :     

Το ςυνολικό μικτό  φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 3tn.  

Ωφζλιμο φορτίο :      

Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο  κα είναι  τουλάχιςτον 1tn.  

  

Κινητήρασ :     

Το όχθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με ζναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακφλινδρο πετρελαιοκινθτιρα αμζςου ψεκαςμοφ Direct Injection, 
τεχνολογίασ Common Rail και ςυνολικοφ κυβιςμοφ τουλάχιςτον 1.900cc εξοπλιςμζνο με ςτροβιλοςυμπιεςτι (TURBOCHARGER) 
μεταβλθτισ γεωμετρίασ (VNT) και intercooler. Θ μζγιςτθ ιπποδφναμθ του κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον 150Hp. 

Θ απόδοςθ του κινθτιρα κα αφορά τθν εργοςταςιακι απόδοςθ, χωρίσ επιπλζον μετατροπζσ. Ο κινθτιρασ του οχιματοσ κα είναι 
ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ προδιαγραφϊν και κα πλθροί τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ και τα ςχετικά 
ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα, ςτάκμθσ κορφβου και λοιπά χαρακτθριςτικά. 

Το ςφςτθμα παροχισ καυςίμου κα είναι εφοδιαςμζνο με κφρια και βοθκθτικι αντλία οι οποίεσ κα  διατθροφν το ςφςτθμα παροχισ 
καυςίμου υπό πίεςθ. Το ςφςτθμα αυτό, μαηί με τον ςφγχρονο ςχεδιαςμό του φίλτρου καυςίμου και των ςωλθνϊςεων κα αποτρζπουν 
τον κίνδυνο παγϊματοσ του καυςίμου. 

  



Σφςτημα μετάδοςησ :     

Θα φζρει ςυμπλζκτθ μονόδιςκο, ξθροφ τφπου υδραυλικισ επενζργειασ. 

Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων  ζξι (6) ςχζςεων εμπροςκοπορείασ (πλιρωσ ςυγχρονιςμζνεσ) και μίασ 
(1) ςχζςθσ οπιςκοπορείασ. Πλεσ οι ταχφτθτεσ εκτόσ τθσ όπιςκεν κα ζχουν ςυςτιματα ςυγχρονιςμοφ. 

Θα φζρει διπλό διαφορικό (4Χ4). Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο  κατά προτίμθςθσ με βοθκθτικό κιβϊτιο 
(transfer case), το οποίο ςτθν κατάςταςθ 4Χ4 και κατ’ επιλογι του χριςτθ μζςο θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κα δφναται να υποβιβάηει τισ 
ςχζςεισ. Το όχθμα κα διακζτει ζτςι τθ δυνατότθτα αποςφμπλεξθσ του μθχανιςμοφ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ προσ τον εμπρόςκιο. 

 Θ επιλογι τθσ μετάδοςθσ κίνθςθσ κατά προτίμθςθ από 4x2 ςε 4x4 και τθσ αντίςτοιχθσ ςχζςεωσ μετάδοςθσ κα γίνεται θλεκτρονικά 
από τον χριςτθ με κουμπιά τα οποία κα βρίςκονται ςτο ταμπλό τθσ καμπίνασ οδιγθςθσ τα οποία κα ενεργοποιοφν το κιβϊτιο 
υποβιβαςμοφ (Transfer Case) 2 ςχζςεων (αργό - γριγορο). Θ αλλαγι τθσ ςχζςθσ από 4Χ2 ςε 4Χ4 (μόνο γριγορο) κα γίνεται κατά 
προτίμθςθ και εν κινιςει μζχρι 100 KM/h. 

  

Σφςτημα πζδηςησ :     

Το όχθμα κα φζρει ςφςτθμα πζδθςθσ υδραυλικισ επενζργειασ με υποβοικθςθ Servo και κα διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (ςφςτθμα ABS). Το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ του οχιματοσ. Οι 
μπροςτινοί τροχοί κα  φζρουν από ζνα αεριηόμενο διςκόφρενο  ενϊ οι πίςω τροχοί κα φζρουν από ζνα ταμποφρο ι διςκόφρενο. 

 Το βοθκθτικό ςφςτθμα πζδθςθσ (πζδθ ςτάκμευςθσ) κα επενεργεί μθχανικά ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ του οχιματοσ. 

  

Σφςτημα διεφθυνςησ :     

Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ του οχιματοσ κα είναι αριςτερισ διάταξθσ ςφμφωνο με τθν οδθγία 70/311 * 1999/7 και κα φζρει υδραυλικά 
υποβοθκουμζνθ κρεμαγιζρα (ι θλεκτρικι). 

 
 
 

  

Άξονεσ - Αναρτήςεισ –Ελαςτικά :     

Το όχθμα κα φζρει μονοφσ  τροχοφσ  17 ιντςϊν, υψθλισ αντοχισ ίδιων διαςτάςεων ςτον εμπρόσ και ςτον πίςω άξονα.  Ζνασ πλιρθσ 
εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ υπόλοιπουσ του οχιματοσ κα βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε ειδικι βάςθ κατά προτίμθςθ ςτο πίςω 
μζροσ του οχιματοσ κάτω από τον χϊρο φόρτωςθσ. Θ κζςθ του δεν κα επθρεάηει τισ απαιτιςεισ διαςτάςεων και επιδόςεων του 
οχιματοσ και κα  επιτρζπει τθν αφαίρεςθ ι επανατοποκζτθςι του από ζνα άτομο. Στον εξοπλιςμό του οχιματοσ κα περιλαμβάνεται 
γρφλλοσ και εργαλεία αλλαγισ τροχοφ τα οποία κα διατίκενται από τον καταςκευαςτι. 

Τα ελαςτικά κα είναι ακτινωτοφ τφπου (Radial), χωρίσ αεροκαλάμουσ (tubeless), θμιτρακτερωτά ςφμφωνα με ETRTO και τθν οδθγία 
92/23 * 2005/11 επί των οποίων κα αναγράφεται το χαρακτθριςτικό ζγκριςθσ (Ε).  Το όχθμα κα επιτρζπει τθν εφκολθ και αςφαλι 
τοποκζτθςθ όλων των τφπων αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων. 

Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ του οχιματοσ κα είναι βαρζωσ τφπου και ςχεδιαςμζνο για να  μεταφζρει ωφζλιμο φορτίο 1.000kg 
τουλάχιςτον.   

Θ εμπρόςκια ανάρτθςθ κα  διακζτει ψαλίδια με ςπειροειδι ελατιρια και αντιςτρεπτικι ράβδο. 

Θ οπίςκια ανάρτθςθ κα αποτελείται από ελλειπτικά φφλλα ςοφςτασ. 

  
    



Καμπίνα :     

Ο χϊροσ επιβατϊν (καμπίνα) κα είναι εξ’ ολοκλιρου χαλφβδινοσ. Θα φζρει 4 πόρτεσ, 2 ςε κάκε πλευρά του οχιματοσ. Πλεσ οι πόρτεσ 
κα φζρουν κλειδαριζσ αςφαλείασ και κα  κλειδϊνουν κεντρικά από τθλεχειριςτιριο ι με κλειδί από τθν κλειδαριά τθσ πόρτασ του 
οδθγοφ ι του ςυνοδθγοφ. Επίςθσ οι κφρεσ κα φζρουν θλεκτρικοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ  ανοιγόμενουσ προςφζροντασ ευρφ οπτικό 
πεδίο προσ όλεσ τισ πλευρζσ. Επίςθσ θ καμπίνα κα προςφζρει άριςτθ κερμικι και ακουςτικι μόνωςθ και κα  είναι εξοπλιςμζνθ με 
εςωτερικι  επζνδυςθ αρίςτθσ ποιότθτασ παρζχοντασ άνεςθ,  αςφάλεια και  ανκεκτικότθτα. 

Θ καμπίνα ςτο εμπρόσ μζροσ κα  φζρει 2 ανεξάρτθτα ρυκμιηόμενα κακίςματα (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ). Στο πίςω μζροσ κα υπάρχει ζνα 
ενιαίο κάκιςμα. Το όχθμα  κα παρζχει τθν δυνατότθτα μεταφοράσ τεςςάρων (4) επιβατϊν τουλάχιςτον (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
οδθγοφ). Τα υλικά καταςκευισ των κακιςμάτων κα είναι υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ. Πλα τα κακίςματα κα παρζχουν απόλυτθ άνεςθ 
και εργονομικζσ προδιαγραφζσ και κα  είναι εξοπλιςμζνα με προςκζφαλα και ηϊνεσ αςφαλείασ. 

Τα κακίςματα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ κα είναι ρυκμιηόμενθσ κζςθσ (εμπρόσ-πίςω) και κλίςθσ πλάτθσ και φζρουν προςκζφαλα 
ρυκμιηόμενου φψουσ.  Ρροςκζφαλα και ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό. Ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν 
ςθμείων για τουσ πίςω επιβάτεσ. Οι εμπρόςκιεσ ηϊνεσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ με προεντατιρεσ οι οποίοι κα επενεργοφν ςτα κλείςτρα 
των ηωνϊν. Οι ηϊνεσ αςφαλείασ κα είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 77/541 * 2005/40. Θ καμπίνα κα  φζρει ζνα ςτρεπτό αλεξιλιο ςε κάκε 
πλευρά, υαλοκακαριςτιρεσ δυο ταχυτιτων και μιασ διακοπτόμενθσ, όπωσ και ςυςκευι πλυςίματοσ αλεξινεμου (εκτόξευςθσ νεροφ ςτο 
παρμπρίη) . Επίςθσ κα φζρει ζνα (1) εςωτερικό τοποκετθμζνο ςτο κζντρο του αλεξινεμου και δφο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (κακρζπτεσ). 

Θα φζρει επίςθσ πρόςκετα καλφμματα δαπζδου (πατάκια).  
 
 

Χρωματιςμόσ :   

Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, 
απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου 
μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό 
διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

Αερόςακοι :     

Θα διακζτει τουλάχιςτον 6 αερόςακουσ για τθν προςταςία των εμπρόσ και πίςω επιβατϊν. 
 

    

Σφςτημα θζρμανςησ, αεριςμοφ :     

Το όχθμα κα  ζχει ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και παροχισ ψυχροφ αζρα με ςφγχρονο ςφςτθμα air condition τα οποία 
εξαςφαλίηουν ςτουσ επιβαίνοντεσ ιδανικι και άνετθ εςωτερικι κερμοκραςία. 

    

 
    

Κιβωτάμαξα :     

Θ κιβωτάμαξα κα είναι μεταλλικι ιςχυρισ καταςκευισ ικανι για τθν μεταφορά ωφζλιμου φορτίου τουλάχιςτον 1.000kg και κα είναι 
εξοπλιςμζνθ με ςτθρίγματα πρόςδεςθσ του φορτίου. Θ πόρτα ςτο πίςω μζροσ τθσ κιβωτάμαξασ κα μπορεί να ςυγκρατείται οριηοντίωσ 
ςτο φψοσ του δαπζδου με μεταλλικά ςτελζχθ. 

    

     



Διαςτάςεισ - Αποςτάςεισ :     

Οι διαςτάςεισ κα είναι περίπου :      

Αμάξωμα : Μικοσ Χ Ρλάτοσ με κακρζπτεσ (cm) : 5300 Χ 2100     

Απόςταςθ από ζδαφοσ : τουλάχιςτον 21cm     

Κακαροφ χϊρου φόρτωςθσ (cm) : 1500 X 1500     

Γωνία προςζγγιςθσ - φυγισ : τουλάχιςτον 28
0  

- 26 με 27
 0

     

 

    

Ηλεκτρικό ςφςτημα :     

Tο θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ κα είναι κατάλλθλο για τθ λειτουργία, κυκλοφορία και αςφαλι οδιγθςθ του αυτοκινιτου. Θ 
τάςθ του θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ κα είναι 12V. Το όχθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ του κινθτιρα (immobilizer) 
όταν  δεν χρθςιμοποιείται το εργοςταςιακό κλειδί του οχιματοσ. 

    

 

    

υμοφλκηςη :     

Το όχθμα κα φζρει ςφμφωνα με τθν οδθγία 77/389 * 96/64 ζνα άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ ςτθν εμπρόςκια πλευρά κατάλλθλο για τθ 
ρυμοφλκθςθσ του ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 
 
 

    

    

 
Αςφάλεια :     

ABS με Κατανομθ Ρζδθςθσ EBD     

Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Ρζδθςθσ (BA)     

Φϊτα Ρζδθςθσ Αμεςθσ Ανάγκθσ (EBS)     

Ρίςω φωσ Ρζδθςθσ       

Ρίςω φϊτα τφπου λαμπτιρα     

Εμπρόσ προβολείσ αλογόνου τφπου reflector     

Φϊτα θμζρασ τφπου λαμπτιρα     

Χειροκίνθτθ ρφκμιςθ φψουσ εμπρόσ φϊτων     

Ρροβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ     

Ενςωματωμζνα φλασ ςτουσ κακρζπτεσ     

Cruise Control      

Σφςτθμα Αποφυγισ Ρρόςκρουςθσ με ανίχνευςθ πεηϊν     

Σφςτθμα Ειδοποίθςθσ Αλλαγισ Λωρίδασ      

Σφςτθμα Ελζγχου Ευςτάκειασ οχιματοσ (VSC)     

Σφςτθμα Ελζγχου Ταλάντωςθσ κατά τθ ρυμοφλκθςθ (TSC)     

Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Εκκίνθςθσ ςε Ανθφόρα (HAC)     

Immobiliser     

Υπενκφμιςθ πρόςδεςθσ εμπρόσ ηωνϊν αςφαλείασ     



Ζνδειξθ πρόςδεςθσ πίςω ηωνϊν αςφαλείασ     

Ρροεντατιρεσ και ρυκμιςτζσ ζνταςθσ     

Κακίςματα οδθγοφ - ςυνοδθγοφ υψθλισ αςφαλείασ     

Ρίςω προςκζφαλα (3)     

Αποςπόμενοσ Φάροσ 
    

Άνεςη :     

ΕΞΩΤΕΙΚO - ΑΝΕΣΘ     

Φωτιςτικά ςϊματα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία     

Αιςκθτιρεσ φϊτων     

Θλεκτρικοί κακρζπτεσ     

Θερμαινόμενοι κακρζπτεσ     

Κλείδωμα με τθλεχειριςμό     

Λαβι ςτθ κφρα καρότςασ     

 
 
 
ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΑΝΕΣΘ 

    

Αναλογικό ταχφμετρο     

Τιμόνι ρυκμιηόμενο κακ' φψοσ     

Θλεκτρικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ (EPS)     

Χειροκίνθτοσ εςωτερικόσ κακρζπτθσ (θμζρα/νφχτα)     

Air-condition     

Εμπρόσ θλεκτρικά παράκυρα     

Ρίςω θλεκτρικά παράκυρα     

Αυτόματθ λειτουργία παρακφρου οδθγοφ     

Λειτουργία αντι-μπλοκαρίςματοσ ςτο παράκυρο οδθγοφ     

Φίλτρο UV ςτα παράκυρα     

Ρρίηα 12V     

οκόνθ LCD πολλαπλϊν πλθροφοριϊν     

Διακόπτθσ τετρακίνθςθσ     

Cruise control     

Χειριςτιρια θχοςυςτιματοσ ςτο τιμόνι     

Χειριςτιρια Συςτιματοσ Ρολυμζςων ςτο τιμόνι     

Χειριςτιρια τθλεφϊνου ςτο τιμόνι     

 
 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ 

    



Θχοςφςτθμα άδιο με δυνατότθτα MP3 και WMA     

Τουλάχιςτον 4 θχεία     

Θφρεσ ςφνδεςθσ Aux-in & USB     

Σφςτθμα Bluetooth hands-free 
 
 
 

    

ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΑ & ΡΟΣΤΑΣΙΑ :     

Άνετθ ανάρτθςθ     

Σφςτθμα Ελζγχου Ευςτάκειασ ςε επικλινζσ ζδαφοσ     

Κλείδωμα πίςω διαφορικοφ      

Λειτουργία κζρμανςθσ και ανάφλεξθσ κινθτιρα     

Εςωτερικοί γάντηοι καρότςασ     

Αποκαμβωτισ πίςω παρμπρίη     

Εμπρόσ και πίςω λαςπωτιρεσ 
 

    

      

Με την προςφορά να κατατεθοφν:     

 Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει των οικείων διατάξεων 
προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ από διεκνϊσ 
Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με τα ςχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο. 

  Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ (εργοςταςιακισ) καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτη για το πλιρεσ όχθμα. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  τουλάχιςτον 3 ζτη .     

 Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτη. Και ότι το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε 
φορά ανταλλακτικϊν  κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο 
οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον 
διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

α) αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο. 

β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό κρικεί ςκόπιμο. 

  

 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν επιςκευισ, ςυντιρθςθσ και service, για διάςτθμα δφο ετϊν 
τουλάχιςτο, κατά προτίμθςθ ςε ςυνεργαηόμενο/α ςυνεργείο/α εντόσ τθσ νιςου Λζςβου ι εναλλακτικά με οποιοδιποτε άλλο 
πρόςφορο τρόπο επιλζξει ζκαςτοσ προςφζρων προμθκευτισ με πλιρθ δικι του ευκφνθ και αναλαμβάνοντασ πλιρωσ όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και δαπάνεσ αςφαλοφσ και ταχείασ μετακίνθςθσ του οχιματοσ εκτόσ του νθςιοφ, μζχρι και τθν τελικι 
επιςτροφι αυτοφ επιςκευαςμζνου, ςτθν ζδρα του διμου ςτθν Καλλονι Λζςβου. Να δοκοφν τα αναλυτικά ςτοιχεία του/των 
ςυνεργείου/ων. Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/ αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν. 
 



 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι είναι ςε κζςθ και κα  επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ, εφόςον ηθτθκεί. 

 Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, 
χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

 Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) μήνεσ.     

Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :     

-Εφεδρικόσ τροχόσ πλιρθσ, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου. 

-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ, με εργαλειοκικθ. 

-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ 

-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

-Τρίγωνο βλαβϊν 

-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

-Βιβλίο ανταλλακτικϊν. 

Εξοπλιςμόσ :     

Ο εξοπλιςμόσ κα τοποκετθκεί από τον προμθκευτι. Θα φζρει πιςτοποίθςθ CE και 1ετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και 10ετι παροχισ 
ανταλλακτικϊν, βεβαιοφμενθ με υπεφκυνθ διλωςθ. Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ περιγραφικά φυλλάδια και κατάλογο 
ανταλλακτικϊν. 

    

      

α) Αλατοδιανομζασ :     

Ο αλατοδιανομζασ κα είναι κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςτο οπίςκιο μζροσ θμιφορτθγοφ οχιματοσ pick up, επί τθσ κιβωτάμαξασ και 
κα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 500 λίτρων. Ο αλατοδιανομζασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα, ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ο καλφτεροσ ςυνδυαςμόσ βάρουσ και αντοχισ. Το βάροσ του αλατοδιανομζα ςε κατάςταςθ λειτουργίασ δεν πρζπει να 
είναι μεγαλφτερο από 150 κιλά.     

Στο πάνω μζροσ κα διακζτει ςιτα ςτιβαρισ καταςκευισ για τον επιτυχι διαμεριςμό του άλατοσ αποχιονιςμοφ κατά τθν εναπόκεςι 
του και τθν αποφυγι φπαρξθσ ςυςςωρευμζνων μαηϊν μεγάλθσ διαμζτρου. Για τθν προςταςία του αλατιοφ κατά τον διαςκορπιςμό από 
τθν υγραςία κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνθ με κάλυμμα ανοιγόμενο. Θ μεταφορά του αλατιοφ προσ τον δίςκο διαςκορπιςμό κα 
επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίοσ κα διατρζχει όλο το μικοσ του πατϊματοσ, διαμζτρου τουλάχιςτον 60mm, ο δε δίςκοσ διαςκορπιςμοφ 
κα είναι διαμζτρου περίπου 30cm. 

Ο αλατοδιανομζασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με δονθτι για τθν αποφυγι επικόλλθςθσ αλατιοφ ςτα τοιχϊματα.  

Εντόσ τθσ καμπίνασ κα υπάρχει χειριςτιριο με οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων για τθν ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ διαςκορπιςμοφ και τθσ 
διαμζτρου διαςκορπιςμοφ από 1 – 8 μζτρα τουλάχιςτον. Θα διακζτει επίςθσ αιςκθτιρα ταχφτθτασ μζςο ςιματοσ GPS ζτςι ϊςτε να 
ρυκμίηει αυτόματα τθν προεπιλεγμζνθ ποςότθτα διαςκορπιςμοφ  ανάλογα τθν ταχφτθτα του οχιματοσ προκειμζνου να είναι ςτακερι θ 
ποςότθτα ανά m

2
.   Από το χειριςτιρια κα υπάρχει θ δυνατότθτα παράκαμψθσ τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ και επιλογι τθσ χειροκίνθτθσ. 

Από το χειριςτιριο κα υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του προβολζα παρακολοφκθςθσ του διαςκορπιςμοφ.  

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ ςτον αλατοδιανομζα κα γίνεται από το θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ και κα διακζτει θλεκτρικό κινθτιρα  
ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε καλυμμζνο ςθμείο προκειμζνου να είναι προςτατευμζνοσ. 



  
 
 
 

β) Λεπίδα αποχιονιςμοφ :      

Θ λεπίδα αποχιονιςμοφ πρζπει να είναι ταχείασ προςαρμογισ ςτο εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ και να ςτθρίηεται επί ειδικϊν 
βάςεων οι οποίεσ κα είναι ςτακερά προςαρμοςμζνεσ ςτο όχθμα. Οι βάςεισ προςαρμογισ τθσ λεπίδασ δεν πρζπει να εξζχουν από το 
όχθμα. 

Θ λεπίδα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και πρζπει να είναι χαμθλοφ βάρουσ και οπωςδιποτε όχι μεγαλφτερο 
από 170 kg μαηί με τθν θλεκτροχδραυλικι μονάδα. 

Το μικοσ τθσ λεπίδασ κα είναι τουλάχιςτον 2100 mm και το φψοσ τουλάχιςτον 50 cm ζτςι ϊςτε το πλάτοσ εργαςίασ με κεκλιμζνθ τθν 
λεπίδα να είναι τουλάχιςτον 1800 mm.  

    

Θα διακζτει θλεκτρικι μονάδα με τθν οποία κα εκτελεί τζςςερισ κινιςεισ (ανάβαςθ - κατάβαςθ, περιςτροφι δεξιά - αριςτερά). Θ 
μονάδα κα παίρνει κίνθςθ από το όχθμα και κα διακζτει ειδικό αςφρματο τθλεχειριςτιριο (επί ποινι αποκλειςμοφ). Επίςθσ κα ζχει  τθ 
δυνατότθτα λειτουργίασ με απελευκζρωςθ πίεςθσ επί του εδάφουσ για καλφτερο αποχιονιςμό. Ρροκειμζνου να υπάρχει επαρκισ 
φωτιςμόσ για νυχτερινι εργαςία θ λεπίδα κα είναι εξοπλιςμζνθ με πρόςκετο φωτιςμό τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλο φψοσ ϊςτε να μθν 
εμποδίηει τθ κζα αλλά ταυτόχρονα να προςφζρει επαρκι φωτιςμό.  

Για τον αποτελεςματικό αποχιονιςμό και ταυτοχρόνωσ τθν προςταςία του οδοςτρϊματοσ θ λεπίδα κα είναι εξοπλιςμζνθ με 
ακρολζπιδα και δυνατότθτα ανάκλθςθσ με τθν βοικεια ελαςτικϊν ςυνδζςμων.  
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