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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίςθωςη (leasing) οκτώ (8) καινοφριων οχημάτων  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

1.1. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ μετακίνθςθσ των μθχανικϊν τθσ 
τεχνικισ υπθρεςίασ, του προςωπικοφ Θ/Μ, των ςυνεργείων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ 
και των ςτελεχϊν Διεφκυνςθσ και Διοίκθςθσ, ςτισ δθμοτικζσ και τοπικζσ ενότθτεσ προκειμζνου να 
διεκπεραιϊνουν εργαςίεσ κακθμερινότθτασ, όπωσ επιβλζψεισ των τεχνικϊν ζργων τα οποία 
υλοποιεί θ Επιχείρθςθ, κακϊσ και μετριςεισ, αντικαταςτάςεισ και διακοπζσ υδρομζτρων, πρζπει 
να προμθκευτεί οχτϊ (8) καινοφριων οχθμάτων με μακροχρόνια χρθματοδοτικι μίςκωςθ 
(leasing). Επιπλζον, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, 
επιτυγχάνεται  ο εκςυγχρονιςμόσ και θ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ, 
προκειμζνου να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ 
τουσ δθμότεσ κακϊσ θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του 
ζργου των Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

 
Άρθρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Ο διαγωνιςμόσ για τθν «Μακροχρόνια χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) οκτϊ (8) 

καινοφριων οχθμάτων» προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α. Σου ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191). 

β. Σου ν. 3463/2006. 

γ. Σου ν. 4412/2016.  

  
Άρθρο 3ο 

Προχποθζςεισ – Γενικοί όροι 
3.1 Σα υπό προμικεια οχιματα κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

του Κ.Ο.Κ. και τα εκνικά & ευρωπαϊκά πρότυπα ι τισ ευρωπαϊκζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ ι κοινζσ 
αναγνωριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία τουσ βάςει νόμιμθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

3.2 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια μεταχειριςμζνου επιβατικοφ 
οχιματοσ είναι οι κάτωκι: 

 
Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Α1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΜΑΞΩΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 

Σο υπό προμικεια όχθμα κα είναι επιβατικό τφπου «ΣΗΙΠ» ι «SUV», κα ανικει ςτθν 
κατθγορία οχθμάτων εντόσ και εκτόσ δρόμου, με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4 
είτε μόνιμθ, είτε αυτόματθ, είτε κατ’ επιλογι του οδθγοφ).  
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Σο όχθμα κα διακζτει ικανότθτα άνετθσ και αςφαλοφσ κίνθςθσ τόςο επί διαμορφωμζνθσ 
επιφάνειασ όςο και επί ανωμάλου ι λαςπωμζνου ι χιονιςμζνου εδάφουσ και ανάβαςθσ ςε 
ανωφζρεια κλίςθσ.  

Σο όχθμα κα είναι πζντε (5) κζςεων ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, κα φζρει 
τζςςερισ (4) πόρτεσ επιβίβαςθσ ςυν πόρτα πορτμπαγκάη (πεντάπορτο) και κα διακζτει ενιαίο 
χϊρο επιβατϊν – αποςκευϊν. 

Σο αμάξωμα κα πρζπει να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι πακθτικι αςφάλεια και να διακζτει 
ενιςχυμζνεσ πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ, ϊςτε ςε κανονικζσ ςυνκικεσ να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ δυςκαμψία και ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ 
ςθμαντικοφ τθσ ενζργειασ πρόςκρουςθσ, με αποτζλεςμα ο κάλαμοσ των επιβατϊν να ζχει τθν 
μικρότερθ δυνατι παραμόρφωςθ.  

Σο μικοσ του οχιματοσ να είναι μεγαλφτερο από 4,20m και μικρότερο από 4,50m.  

  Όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζγκριςθ τφπου και τθν ζκδοςθ (ι τθν 
επανζκδοςθ) τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του επιβατικοφ οχιματοσ κα γίνουν από τον ανάδοχο. Σα 
τυχόν ςχετικά ζξοδα κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου και ςε κάκε 
περίπτωςθ καλφπτονται από τον ανάδοχο. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εκδϊςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα για 
χριςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτο όχθμα ς’ οποιαδιποτε 
ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. και θ υπθρεςία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι 
ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

 Σο προσ προμικεια επιβατικό αυτοκίνθτο κα είναι μεταχειριςμζνο, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

 Όλα τα εξαρτιματα του οχιματοσ κα πρζπει να είναι εργοςταςιακά και ςειράσ 
παραγωγισ, όχι καταςκευαςμζνα ειδικά για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

 Σα χαρακτθριςτικά του οχιματοσ κα πρζπει να προκφπτουν από επίςθμα τεχνικά 
φυλλάδια (prospect) του οίκου καταςκευισ, τα οποία και πρζπει να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά. 

 Επίςθσ με τθν προςφορά κα υποβλθκεί φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του προσ 
προμικεια οχιματοσ. 

 
Α2. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 Ο κινθτιρασ κα είναι Diesel, κυβιςμοφ από 1400 ζωσ 1600 cc, κατθγορίασ Euro 6 D-Final, 
από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ οχθμάτων, τετρακφλινδροσ, γνωςτοφ 
καταςκευαςτικοφ οίκου με ευρεία κυκλοφορία.  

Θ  απαιτοφμενθ αποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον 110 HP και θ μζγιςτθ ροπι ςτρζψθσ κα 
πρζπει να ξεπερνά τα 200 Νm.  

Θ επιτάχυνςθ από 0-100 km/h δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 12 sec. 

  Με τθν προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν τα παρακάτω ςτοιχεία του κινθτιρα:   

• Σφποσ και καταςκευαςτισ  

• Θ πραγματικι ιςχφσ λειτουργίασ  
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• Ο κυβιςμόσ  

• Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ 

Θ δεξαμενι καυςίμων να είναι χωρθτικότθτασ άνω των 40 λίτρων. 

 
Α3. ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ 

 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων του φορτθγοφ οχιματοσ κα είναι χειροκίνθτο και κα διακζτει 
τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

  Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα κα γίνεται διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, 
του διαφορικοφ και των θμιαξονίων και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4).  

 Σο διαφορικό κα πρζπει να είναι ανάλογου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό με 
πλιρεσ φορτίο να κινείται ςε δρόμουσ με κλίςεισ και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του 
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. 
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κ.λπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι 
οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικι αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ 
αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

 
Α4. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

 Σο ςφςτθμα πζδθςθσ του επιβατικοφ οχιματοσ κα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ 
τροχϊν (ABS). Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ευςτάκειασ (ESP), φςτθμα 
υποβοικθςθσ ςε κατάςταςθ ανάγκθσ και ςφςτθμα ελζγχου ςτακερότθτασ ESC. 

 Θα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ αεριηόμενουσ δίςκουσ 280x24 και ςτουσ 
οπίςκιουσ τροχοφσ ταμποφρα 9′′. 

 
Α5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 Σο τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι 
υποβοικθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

 Σο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων . 

 
Α6. ΑΞΟΝΕ – ΑΝΑΡΣΗΕΙ 

 Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου άξονα και του πίςω άξονα  κα είναι με 
αναρτιςεισ τφπου McPherson με θλεκτρικι υποβοικθςθ.  

 Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια τελευταίου ζτουσ πριν τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, (ακτινωτοφ τφπου radial), χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι 
θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Οι 
διαςτάςεισ των τροχϊν και των ελαςτικϊν να είναι ςφμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από τον 
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο οχιματοσ και να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι 
πρόςφυςθ. Να υπάρχει εφεδρικόσ τροχόσ ςυνοδευόμενοσ από τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν 
αντικατάςταςι του ι κιτ επιςκευισ. 

  

Α7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό 

με προεταντιρεσ.  
Ηϊνεσ τριϊν ςθμείων για τουσ οπίςκιουσ επιβάτεσ.  

Σο όχθμα να φζρει ςε όλα τα κακίςματα προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. Σο όχθμα να φζρει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 
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αερόςακουσ για τουσ επιβάτεσ του. Σο όχθμα να διακζτει δφο (2) κλειδιά, θλεκτρονικό κεντρικό 
κλείδωμα και immobilizer.  
 

Α8. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Σο όχθμα να διακζτει εργονομικά ςχεδιαςμζνο πίνακα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα 

όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία 
του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του. Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ δείκτεσ (ςτο ταμπλό):  

 Σαχφμετρο  

 τροφόμετρο 

 Ολικό χιλιομετρθτι  

 Μερικό χιλιομετρθτι  

 Ζνδειξθ ποςότθτασ καυςίμου με προειδοποιθτικι λυχνία ρεηζρβασ ι ιςοδφναμο 
τρόπο προειδοποίθςθσ  

 Ζνδειξθ υπερκζρμανςθσ ψυκτικοφ υγροφ κινθτιρα  

 Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ του ςυςςωρευτι  

 Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  

 Ενδεικτικι λυχνία πζδθσ ςτάκμευςθσ  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ αερόςακων  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ ABS  

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ φϊτων, δεικτϊν αλλαγισ πορείασ και φϊτων μακράσ 
απόςταςθσ.  

 Σο όχθμα κα είναι επίςθσ εξοπλιςμζνο με:  

 Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ  

 Εργοςταςιακό Air-Condition (Α/C) ι κλιματιςμό (clima) ψφξθσ – κζρμανςθσ 

 Θερμαινόμενα κακίςματα  

 Πίςω φϊτα ομίχλθσ - Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ (επικυμθτό)  

 Σιμόνι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ  

 Θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον εμπρόσ  

 1 εςωτερικό κακρζπτθ και 2 εξωτερικοφσ πλευρικοφσ. Οι εξωτερικοί κακρζπτεσ να 
είναι θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι.  

 Εςωτερικό φωτιςμό με τισ αντίςτοιχεσ πλαφονιζρεσ ςτον οδθγό και ςτουσ πίςω 
επιβάτεσ  

 1 υαλοκακαριςτιρα ι 2 υαλοκακαριςτιρεσ εμπρόσ, τουλάχιςτον δφο ταχυτιτων 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ και μίασ διακοπτόμενθσ.  

 Εφόςον προβλζπεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, να φζρει και πίςω 
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.  

 Όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που 
προβλζπονται ςτον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. Σα φϊτα οπιςκοπορείασ κα λειτουργοφν 
αυτόματα κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ όπιςκεν.  

 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω κρυςτάλλου - Προςτατευτικοφσ τάπθτεσ τόςο ςτο 
δάπεδο του καλάμου επιβατϊν (πατάκια) όςο και ςτο χϊρο αποςκευϊν  

 Αιςκθτιρεσ οπιςκοπορείασ με κατάλλθλθ θχθτικι ςιμανςθ (επικυμθτό)  

 Ψθφιακό ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα τφπου «ράδιο CD», ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και 
ακουςτικισ ικανότθτασ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 2 θχεία.  

 Τπολογιςτισ ταξιδιοφ, φςτθμα πολυμζςων και πλοιγθςθσ GPS με ελλθνικό μενοφ 
(επικυμθτό) 

 
Α9. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

  Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα παρελκόμενα: 
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1) Σα απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια για τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε άλλθσ ξζνθ γλϊςςα 

 2) Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ 

 3) ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ (γρφλοσ, τάκοι κ.ά.) 

 4) Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εν ιςχφ κατά τθν παράδοςθ 

 5) Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 6) Σρίγωνο βλαβϊν 

Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Β1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΜΑΞΩΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

 

Σο υπό προμικεια θμιφορτθγό όχθμα ανοιχτοφ τφπου κα ανικει ςτθν κατθγορία 
οχθμάτων εντόσ και εκτόσ δρόμου, με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4 είτε 
μόνιμθ, είτε αυτόματθ, είτε κατ’ επιλογι του οδθγοφ).  

Σο όχθμα κα διακζτει ικανότθτα άνετθσ και αςφαλοφσ κίνθςθσ τόςο επί διαμορφωμζνθσ 
επιφάνειασ όςο και επί ανωμάλου ι λαςπωμζνου ι χιονιςμζνου εδάφουσ και ανάβαςθσ ςε 
ανωφζρεια κλίςθσ.  

Σο όχθμα κα είναι πζντε (5) κζςεων ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, κα φζρει 
τζςςερισ (4) πόρτεσ επιβίβαςθσ ςυν πόρτα για τθν καρότςα (χϊροσ μεταφοράσ). 

 Σο αμάξωμα κα πρζπει να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι πακθτικι αςφάλεια και να διακζτει 
ενιςχυμζνεσ πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ, ϊςτε ςε κανονικζσ ςυνκικεσ να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ δυςκαμψία και ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ 
ςθμαντικοφ τθσ ενζργειασ πρόςκρουςθσ, με αποτζλεςμα ο κάλαμοσ των επιβατϊν να ζχει τθν 
μικρότερθ δυνατι παραμόρφωςθ.  

Σο μικοσ του οχιματοσ να είναι μεγαλφτερο από 5,00m και μικρότερο από 5,40m.  

  Όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζγκριςθ τφπου και τθν ζκδοςθ (ι τθν 
επανζκδοςθ) τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του επιβατικοφ οχιματοσ κα γίνουν από τον ανάδοχο. Σα 
τυχόν ςχετικά ζξοδα κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου και ςε κάκε 
περίπτωςθ καλφπτονται από τον ανάδοχο. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εκδϊςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα για 
χριςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτο όχθμα ς’ οποιαδιποτε 
ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. και θ υπθρεςία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι 
ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

 Σο προσ προμικεια επιβατικό αυτοκίνθτο κα είναι μεταχειριςμζνο, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

 Όλα τα εξαρτιματα του οχιματοσ κα πρζπει να είναι εργοςταςιακά και ςειράσ 
παραγωγισ, όχι καταςκευαςμζνα ειδικά για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

 Σα χαρακτθριςτικά του οχιματοσ κα πρζπει να προκφπτουν από επίςθμα τεχνικά 
φυλλάδια (prospect) του οίκου καταςκευισ, τα οποία και πρζπει να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά. 
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 Επίςθσ με τθν προςφορά κα υποβλθκεί φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του προσ 
προμικεια οχιματοσ. 

 
Β2. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 Ο κινθτιρασ κα είναι Diesel, κυβιςμοφ από 2000 ζωσ 2500 cc, κατθγορίασ Euro 6 ΑΟ, από 
τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ οχθμάτων, τετρακφλινδροσ, γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ 
οίκου με ευρεία κυκλοφορία.  

Θ  απαιτοφμενθ αποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον 140 HP και θ μζγιςτθ ροπι ςτρζψθσ κα 
πρζπει να ξεπερνά τα 400 Νm.  

Θ επιτάχυνςθ από 0-100 km/h δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 15 sec. 

  Με τθν προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν τα παρακάτω ςτοιχεία του κινθτιρα:   

• Σφποσ και καταςκευαςτισ  

• Θ πραγματικι ιςχφσ λειτουργίασ  

• Ο κυβιςμόσ  

• Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ 

Θ δεξαμενι καυςίμων να είναι χωρθτικότθτασ άνω των 75 λίτρων. 

 
Β3. ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ 

 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων του φορτθγοφ οχιματοσ κα είναι χειροκίνθτο και κα διακζτει 
τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

  Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα κα γίνεται διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, 
του διαφορικοφ και των θμιαξονίων και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (4Χ4).  

 Σο διαφορικό κα πρζπει να είναι ανάλογου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό με 
πλιρεσ φορτίο να κινείται ςε δρόμουσ με κλίςεισ και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του 
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. 
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κ.λπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι 
οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικι αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ 
αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

 
Β4. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

 Σο ςφςτθμα πζδθςθσ του επιβατικοφ οχιματοσ κα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ 
τροχϊν (ABS). Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ευςτάκειασ (ESP), φςτθμα 
υποβοικθςθσ ςε κατάςταςθ ανάγκθσ και ςφςτθμα ελζγχου ςτακερότθτασ ESC. 

  

Β5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 Σο τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι 
υποβοικθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

 Σο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων . 

 
Β6. ΑΞΟΝΕ – ΑΝΑΡΣΗΕΙ 

 Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου άξονα κα είναι τφπου Double Wishbone και του 
πίςω άξονα  κα είναι με αναρτιςεισ τφπου Leaf Spring Rigid Axle. 

 Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια τελευταίου ζτουσ πριν τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, (ακτινωτοφ τφπου radial), χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι 
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θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Οι 
διαςτάςεισ των τροχϊν και των ελαςτικϊν να είναι ςφμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από τον 
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο οχιματοσ και να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι 
πρόςφυςθ. Να υπάρχει εφεδρικόσ τροχόσ ςυνοδευόμενοσ από τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν 
αντικατάςταςι του ι κιτ επιςκευισ. 

  

Β7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό 

με προεταντιρεσ.  
Ηϊνεσ τριϊν ςθμείων για τουσ οπίςκιουσ επιβάτεσ.  

Σο όχθμα να φζρει ςε όλα τα κακίςματα προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. Σο όχθμα να φζρει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 
αερόςακουσ για τουσ επιβάτεσ του. Σο όχθμα να διακζτει δφο (2) κλειδιά, θλεκτρονικό κεντρικό 
κλείδωμα και immobilizer.  
 

Β8. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Σο όχθμα να διακζτει εργονομικά ςχεδιαςμζνο πίνακα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα 

όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία 
του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του. Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ δείκτεσ (ςτο ταμπλό):  

 Σαχφμετρο  

 τροφόμετρο 

 Ολικό χιλιομετρθτι  

 Μερικό χιλιομετρθτι  

 Ζνδειξθ ποςότθτασ καυςίμου με προειδοποιθτικι λυχνία ρεηζρβασ ι ιςοδφναμο 
τρόπο προειδοποίθςθσ  

 Ζνδειξθ υπερκζρμανςθσ ψυκτικοφ υγροφ κινθτιρα  

 Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ του ςυςςωρευτι  

 Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  

 Ενδεικτικι λυχνία πζδθσ ςτάκμευςθσ  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ αερόςακων  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ ABS  

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ φϊτων, δεικτϊν αλλαγισ πορείασ και φϊτων μακράσ 
απόςταςθσ.  

 Σο όχθμα κα είναι επίςθσ εξοπλιςμζνο με:  

 Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ  

 Εργοςταςιακό Air-Condition (Α/C) ι κλιματιςμό (clima) ψφξθσ – κζρμανςθσ 

 Πίςω φϊτα ομίχλθσ - Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ (επικυμθτό)  

 Σιμόνι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ  

 Θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον εμπρόσ  

 1 εςωτερικό κακρζπτθ και 2 εξωτερικοφσ πλευρικοφσ. Οι εξωτερικοί κακρζπτεσ να 
είναι θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι.  

 Εςωτερικό φωτιςμό με τισ αντίςτοιχεσ πλαφονιζρεσ ςτον οδθγό και ςτουσ πίςω 
επιβάτεσ  

 1 υαλοκακαριςτιρα ι 2 υαλοκακαριςτιρεσ εμπρόσ, τουλάχιςτον δφο ταχυτιτων 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ και μίασ διακοπτόμενθσ.  

 Εφόςον προβλζπεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, να φζρει και πίςω 
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.  
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 Όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που 
προβλζπονται ςτον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. Σα φϊτα οπιςκοπορείασ κα λειτουργοφν 
αυτόματα κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ όπιςκεν.  

 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω κρυςτάλλου - Προςτατευτικοφσ τάπθτεσ τόςο ςτο 
δάπεδο του καλάμου επιβατϊν (πατάκια) όςο και ςτο χϊρο αποςκευϊν  

 Αιςκθτιρεσ οπιςκοπορείασ με κατάλλθλθ θχθτικι ςιμανςθ (επικυμθτό)  

 Ψθφιακό ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα τφπου «ράδιο CD», ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και 
ακουςτικισ ικανότθτασ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 2 θχεία.  

 Τπολογιςτισ ταξιδιοφ, φςτθμα πολυμζςων και πλοιγθςθσ GPS με ελλθνικό μενοφ 
(επικυμθτό) 

 Κάμερα οπιςκοπορείασ 

 φςτθμα αναγνϊριςθσ ςθμάτων κυκλοφορίασ 

 φςτθμα αποφυγισ πρόςκρουςθσ με ανίχνευςθ πεηϊν και ποδθλατϊν 

 Intelligent Adaptive Cruise Control 

 Traction control 
 

B9. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
  Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα παρελκόμενα: 

2) Σα απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια για τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε άλλθσ ξζνθ γλϊςςα 

 2) Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ 

 3) ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ (γρφλοσ, τάκοι κ.ά.) 

 4) Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εν ιςχφ κατά τθν παράδοςθ 

 5) Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 6) Σρίγωνο βλαβϊν 

 

Γ1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Γ1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΜΑΞΩΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

 
Σο υπό προμικεια θμιφορτθγό όχθμα ανοιχτοφ τφπου κα ανικει ςτθν κατθγορία 

οχθμάτων εντόσ πόλθσ, με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

Σο όχθμα κα είναι δφο (2) κζςεων ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, κα φζρει δφο (2) 
πόρτεσ επιβίβαςθσ ςυν ςυρόμενθ πλαϊνι πόρτα κακϊσ και ανοιγόμενθ πίςω πόρτα για τθν 
καρότςα (χϊροσ μεταφοράσ). 

 Σο αμάξωμα κα πρζπει να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι πακθτικι αςφάλεια και να διακζτει 
ενιςχυμζνεσ πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ, ϊςτε ςε κανονικζσ ςυνκικεσ να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ δυςκαμψία και ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ 
ςθμαντικοφ τθσ ενζργειασ πρόςκρουςθσ, με αποτζλεςμα ο κάλαμοσ των επιβατϊν να ζχει τθν 
μικρότερθ δυνατι παραμόρφωςθ.  

Σο μικοσ του οχιματοσ να είναι μεγαλφτερο από 4,30m και μικρότερο από 4,50m.  

  Όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζγκριςθ τφπου και τθν ζκδοςθ (ι τθν 
επανζκδοςθ) τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του επιβατικοφ οχιματοσ κα γίνουν από τον ανάδοχο. Σα 
τυχόν ςχετικά ζξοδα κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου και ςε κάκε 
περίπτωςθ καλφπτονται από τον ανάδοχο. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εκδϊςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα για 
χριςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτο όχθμα ς’ οποιαδιποτε 
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ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. και θ υπθρεςία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι 
ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

 Σο προσ προμικεια επιβατικό αυτοκίνθτο κα είναι μεταχειριςμζνο, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

 Όλα τα εξαρτιματα του οχιματοσ κα πρζπει να είναι εργοςταςιακά και ςειράσ 
παραγωγισ, όχι καταςκευαςμζνα ειδικά για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

 Σα χαρακτθριςτικά του οχιματοσ κα πρζπει να προκφπτουν από επίςθμα τεχνικά 
φυλλάδια (prospect) του οίκου καταςκευισ, τα οποία και πρζπει να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά. 

 Επίςθσ με τθν προςφορά κα υποβλθκεί φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του προσ 
προμικεια οχιματοσ. 

 
Γ1.2 ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 Ο κινθτιρασ κα είναι Diesel, κυβιςμοφ από 1300 ζωσ 1500 cc, κατθγορίασ Euro 6-Temp, με 
τεχνολογία Start/Stop, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ οχθμάτων, τετρακφλινδροσ, 
γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου με ευρεία κυκλοφορία.  

Θ  απαιτοφμενθ αποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον 100 HP και θ μζγιςτθ ροπι ςτρζψθσ κα 
πρζπει να ξεπερνά τα 200 Νm.  

Θ επιτάχυνςθ από 0-100 km/h δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 12 sec. 

  Με τθν προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν τα παρακάτω ςτοιχεία του κινθτιρα:   

• Σφποσ και καταςκευαςτισ  

• Θ πραγματικι ιςχφσ λειτουργίασ  

• Ο κυβιςμόσ  

• Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ 

Θ δεξαμενι καυςίμων να είναι χωρθτικότθτασ άνω των 45 λίτρων και να διακζτει 
ρεηερβουάρ AdBlue χωρθτικότθτασ άνω των 15 λίτρων. 

 
Γ1.3 ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ 

 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων του φορτθγοφ οχιματοσ κα είναι χειροκίνθτο και κα διακζτει 
τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

  Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα κα γίνεται διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, 
του διαφορικοφ και των θμιαξονίων ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

 Σο διαφορικό κα πρζπει να είναι ανάλογου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό με 
πλιρεσ φορτίο να κινείται ςε δρόμουσ με κλίςεισ και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του 
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. 
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κ.λπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι 
οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικι αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ 
αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 



ελίδα 10 από 15 

 
Γ1.4 ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

 Σο ςφςτθμα πζδθςθσ του επιβατικοφ οχιματοσ κα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ 
τροχϊν (ABS) κακϊσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP). 

  

Γ1.5 ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 Σο τιμόνι τριϊν ακτίνων (με ΜΜ3) να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και να 
ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ 
αυτισ. 

 Σο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων όπωσ χειριςτιρια ελζγχου Infotainment 
και τθλεφϊνου. 

 
Γ1.6 ΑΞΟΝΕ – ΑΝΑΡΣΗΕΙ 

 Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου άξονα και του πίςω άξονα  κα είναι με 
αναρτιςεισ τφπου McPherson.  

 Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια τελευταίου ζτουσ πριν τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, (ακτινωτοφ τφπου radial), χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι 
θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Οι 
διαςτάςεισ των τροχϊν και των ελαςτικϊν να είναι ςφμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από τον 
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο οχιματοσ και να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι 
πρόςφυςθ. Να υπάρχει εφεδρικόσ τροχόσ ςυνοδευόμενοσ από τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν 
αντικατάςταςι του ι κιτ επιςκευισ. 

  

Γ1.7 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό 

με προεταντιρεσ.  
 

Σο όχθμα να φζρει ςε όλα τα κακίςματα προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. Σο όχθμα να φζρει τουλάχιςτον 
εμπρόςκιουσ αερόςακουσ για τουσ επιβάτεσ του. Σο όχθμα να διακζτει δφο (2) κλειδιά, 
θλεκτρονικό κεντρικό κλείδωμα και immobilizer.  
 

Γ1.8 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Σο όχθμα να διακζτει εργονομικά ςχεδιαςμζνο πίνακα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα 

όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία 
του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του. Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ δείκτεσ (ςτο ταμπλό):  

 Σαχφμετρο  

 τροφόμετρο 

 Ολικό χιλιομετρθτι  

 Μερικό χιλιομετρθτι  

 Ζνδειξθ ποςότθτασ καυςίμου με προειδοποιθτικι λυχνία ρεηζρβασ ι ιςοδφναμο 
τρόπο προειδοποίθςθσ  

 Ζνδειξθ υπερκζρμανςθσ ψυκτικοφ υγροφ κινθτιρα  

 Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ του ςυςςωρευτι  

 Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  

 Ενδεικτικι λυχνία πζδθσ ςτάκμευςθσ  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ αερόςακων  
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 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ ABS  

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ φϊτων, δεικτϊν αλλαγισ πορείασ και φϊτων μακράσ 
απόςταςθσ.  

 Σο όχθμα κα είναι επίςθσ εξοπλιςμζνο με:  

 Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ  

 Εργοςταςιακό Air-Condition (Α/C) ι κλιματιςμό (clima) ψφξθσ – κζρμανςθσ 

 Πίςω φϊτα ομίχλθσ - Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ (επικυμθτό)  

 Σιμόνι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ  

 Θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον εμπρόσ  

 1 εςωτερικό κακρζπτθ και 2 εξωτερικοφσ πλευρικοφσ. Οι εξωτερικοί κακρζπτεσ κα 
είναι  θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι, κερμαινόμενοι, μθχανικά αναδιπλοφμενοι.  

 Εςωτερικό φωτιςμό με τισ αντίςτοιχεσ πλαφονιζρεσ ςτθν καμπίνα επιβατϊν  

 Διπλό Κάκιςμα ςυνοδθγοφ με άνοιγμα για μακριά αντικείμενα. 

 Εφόςον προβλζπεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, να φζρει και πίςω 
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.  

 Όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που 
προβλζπονται ςτον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. Σα φϊτα οπιςκοπορείασ κα λειτουργοφν 
αυτόματα κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ όπιςκεν.  

 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω κρυςτάλλου - Προςτατευτικοφσ τάπθτεσ τόςο ςτο 
δάπεδο του καλάμου επιβατϊν (πατάκια) όςο και ςτο χϊρο αποςκευϊν  

 Ψθφιακό ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα τφπου «ράδιο CD», ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και 
ακουςτικισ ικανότθτασ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 2 θχεία.  

 Cruise Control 
 

Γ1.9 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
  Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα παρελκόμενα: 

3) Σα απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια για τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε άλλθσ ξζνθ γλϊςςα 

 2) Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ 

 3) ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ (γρφλοσ, τάκοι κ.ά.) 

 4) Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εν ιςχφ κατά τθν παράδοςθ 

 5) Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 6) Σρίγωνο βλαβϊν. 

 

Γ2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Γ2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΜΑΞΩΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

 
Σο υπό προμικεια θμιφορτθγό όχθμα ανοιχτοφ τφπου κα ανικει ςτθν κατθγορία 

οχθμάτων εντόσ πόλθσ, με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

Σο όχθμα κα είναι τριϊν (3) κζςεων ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, κα φζρει δφο (2) 
πόρτεσ επιβίβαςθσ ςυν τουλάχιςτον μία ςυρόμενθ πλαϊνι πόρτα κακϊσ και ανοιγόμενθ πίςω 
πόρτα για τθν καρότςα (χϊροσ μεταφοράσ). 

 Σο αμάξωμα κα πρζπει να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι πακθτικι αςφάλεια και να διακζτει 
ενιςχυμζνεσ πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ, ϊςτε ςε κανονικζσ ςυνκικεσ να παρζχει τθν 
απαιτοφμενθ δυςκαμψία και ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ 
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ςθμαντικοφ τθσ ενζργειασ πρόςκρουςθσ, με αποτζλεςμα ο κάλαμοσ των επιβατϊν να ζχει τθν 
μικρότερθ δυνατι παραμόρφωςθ.  

Σο μικοσ του οχιματοσ να είναι μεγαλφτερο από 4,55m και μικρότερο από 4,70m.  

  Όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζγκριςθ τφπου και τθν ζκδοςθ (ι τθν 
επανζκδοςθ) τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του επιβατικοφ οχιματοσ κα γίνουν από τον ανάδοχο. Σα 
τυχόν ςχετικά ζξοδα κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ του αναδόχου και ςε κάκε 
περίπτωςθ καλφπτονται από τον ανάδοχο. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εκδϊςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα για 
χριςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτο όχθμα ς’ οποιαδιποτε 
ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. και θ υπθρεςία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι 
ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

 Σο προσ προμικεια επιβατικό αυτοκίνθτο κα είναι μεταχειριςμζνο, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

 Όλα τα εξαρτιματα του οχιματοσ κα πρζπει να είναι εργοςταςιακά και ςειράσ 
παραγωγισ, όχι καταςκευαςμζνα ειδικά για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

 Σα χαρακτθριςτικά του οχιματοσ κα πρζπει να προκφπτουν από επίςθμα τεχνικά 
φυλλάδια (prospect) του οίκου καταςκευισ, τα οποία και πρζπει να υποβλθκοφν με τθν 
προςφορά. 

 Επίςθσ με τθν προςφορά κα υποβλθκεί φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του προσ 
προμικεια οχιματοσ. 

 
Γ2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 Ο κινθτιρασ κα είναι Diesel, κυβιςμοφ από 1400 ζωσ 1500 cc, κατθγορίασ Euro 6d-Temp, 
από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ οχθμάτων, τετρακφλινδροσ, γνωςτοφ 
καταςκευαςτικοφ οίκου με ευρεία κυκλοφορία.  

Θ  απαιτοφμενθ αποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον 100 HP και θ μζγιςτθ ροπι ςτρζψθσ κα 
πρζπει να ξεπερνά τα 250 Νm.  

Θ επιτάχυνςθ από 0-100 km/h δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 17,5 sec. 

  Με τθν προςφορά πρζπει να υποβλθκοφν τα παρακάτω ςτοιχεία του κινθτιρα:   

• Σφποσ και καταςκευαςτισ  

• Θ πραγματικι ιςχφσ λειτουργίασ  

• Ο κυβιςμόσ  

• Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ 

Θ δεξαμενι καυςίμων να είναι χωρθτικότθτασ άνω των 65 λίτρων και να διακζτει 
ρεηερβουάρ AdBlue χωρθτικότθτασ άνω των 21 λίτρων. 

 
Γ1.3 ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ 

 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων του φορτθγοφ οχιματοσ κα είναι χειροκίνθτο και κα διακζτει 
τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 
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  Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα κα γίνεται διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, 
του διαφορικοφ και των θμιαξονίων ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

 Σο διαφορικό κα πρζπει να είναι ανάλογου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό με 
πλιρεσ φορτίο να κινείται ςε δρόμουσ με κλίςεισ και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του 
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. 
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κ.λπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι 
οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικι αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ 
αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

 
Γ2.4 ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

 Σο ςφςτθμα πζδθςθσ του επιβατικοφ οχιματοσ κα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ 
τροχϊν (ABS) κακϊσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP). 

  

Γ2.5 ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 Σο τιμόνι τριϊν ακτίνων (με ΜΜ3) να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και να 
ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ 
αυτισ. 

 Σο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων όπωσ χειριςτιρια ελζγχου Infotainment 
και τθλεφϊνου. 

 
Γ2.6 ΑΞΟΝΕ – ΑΝΑΡΣΗΕΙ 

 Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου άξονα και του πίςω άξονα  κα είναι με 
αναρτιςεισ τφπου McPherson.  

 Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια τελευταίου ζτουσ πριν τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ, (ακτινωτοφ τφπου radial), χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι 
θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Οι 
διαςτάςεισ των τροχϊν και των ελαςτικϊν να είναι ςφμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από τον 
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο οχιματοσ και να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι 
πρόςφυςθ. Να υπάρχει εφεδρικόσ τροχόσ ςυνοδευόμενοσ από τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν 
αντικατάςταςι του ι κιτ επιςκευισ. 

  

Γ2.7 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό 

με προενταντιρεσ.  
 

Σο όχθμα να φζρει ςε όλα τα κακίςματα προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. Σο όχθμα να φζρει τουλάχιςτον 
εμπρόςκιουσ αερόςακουσ για τουσ επιβάτεσ του. Σο όχθμα να διακζτει δφο (2) κλειδιά, 
θλεκτρονικό κεντρικό κλείδωμα και immobilizer.  
 

Γ2.8 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Σο όχθμα να διακζτει εργονομικά ςχεδιαςμζνο πίνακα ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα 

όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία 
του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του. Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ 
ακόλουκουσ δείκτεσ (ςτο ταμπλό):  

 Σαχφμετρο  

 τροφόμετρο 
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 Ολικό χιλιομετρθτι  

 Μερικό χιλιομετρθτι  

 Ζνδειξθ ποςότθτασ καυςίμου με προειδοποιθτικι λυχνία ρεηζρβασ ι ιςοδφναμο 
τρόπο προειδοποίθςθσ  

 Ζνδειξθ υπερκζρμανςθσ ψυκτικοφ υγροφ κινθτιρα  

 Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ του ςυςςωρευτι  

 Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  

 Ενδεικτικι λυχνία πζδθσ ςτάκμευςθσ  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ αερόςακων  

 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ ABS  

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ φϊτων, δεικτϊν αλλαγισ πορείασ και φϊτων μακράσ 
απόςταςθσ.  

 Σο όχθμα κα είναι επίςθσ εξοπλιςμζνο με:  

 Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ  

 Εργοςταςιακό Air-Condition (Α/C) ι κλιματιςμό (clima) ψφξθσ – κζρμανςθσ 

 Πίςω φϊτα ομίχλθσ - Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ (επικυμθτό)  

 Σιμόνι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ  

 Θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον εμπρόσ  

 1 εςωτερικό κακρζπτθ και 2 εξωτερικοφσ πλευρικοφσ. Οι εξωτερικοί κακρζπτεσ κα 
είναι  θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι, κερμαινόμενοι, μθχανικά αναδιπλοφμενοι.  

 Εςωτερικό φωτιςμό με τισ αντίςτοιχεσ πλαφονιζρεσ ςτθν καμπίνα επιβατϊν  

 Διπλό Κάκιςμα ςυνοδθγοφ με άνοιγμα για μακριά αντικείμενα. 

 Εφόςον προβλζπεται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, να φζρει και πίςω 
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.  

 Όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που 
προβλζπονται ςτον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. Σα φϊτα οπιςκοπορείασ κα λειτουργοφν 
αυτόματα κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ όπιςκεν.  

 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω κρυςτάλλου - Προςτατευτικοφσ τάπθτεσ τόςο ςτο 
δάπεδο του καλάμου επιβατϊν (πατάκια) όςο και ςτο χϊρο αποςκευϊν  

 Ψθφιακό ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα τφπου «ράδιο CD», ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και 
ακουςτικισ ικανότθτασ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 2 θχεία.  

 Cruise Control 
 

Γ2.9 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
  Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα παρελκόμενα: 

4) Σα απαραίτθτα τεχνικά εγχειρίδια για τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε άλλθσ ξζνθ γλϊςςα 

 2) Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ 

 3) ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ (γρφλοσ, τάκοι κ.ά.) 

 4) Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εν ιςχφ κατά τθν παράδοςθ 

 5) Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 6) Σρίγωνο βλαβϊν. 

 

 

 



ελίδα 15 από 15 

 

Δ. ΠΑΡΑΔΟΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 Θ τελικι παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει ςτθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. με τα ζξοδα να 
βαρφνουν τον προμθκευτι. Σα όχθμα κα παραδοκοφν με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, 
πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ των πινακίδων.   

3.1. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, κατάλλθλο για τθν χριςθ 
που προορίηεται και κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι 
απόκλιςθ από αυτοφσ. 

3.2. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
206 του ν. 4412/2016. 

3.3. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν 
προςφορά του. 

 
Άρθρο 5ο 

Σρόποσ εκτζλεςησ 
5.1. Σα υλικά κα παραδίδονται ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ ςτθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., 

ςε χϊρο κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθν αςφαλι αποκικευςθ τουσ. Σα υλικά κα παραδίδονται 
από τον ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., το 
αργότερο εντόσ ζξι (6) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ παραγγελίασ. 

5.2. Αρμόδια για τθν παραλαβι των υλικϊν είναι θ επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με 
τισ ςυςτάςεισ τθσ οποίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ο ανάδοχοσ. 

5.3. τθ περίπτωςθ που τα υπό παραλαβι υλικά δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ 
του αναδόχου και υπάρχουν διαφορζσ ι αποκλίςεισ από αυτοφσ ι, παρατθρικθκαν 
αδικαιολόγθτεσ, πζραν του προβλεπόμενου χρόνου παράδοςι τουσ, κακυςτεριςεισ, τότε ιςχφον 
οι προβλζψεισ των άρκρων 7 και 8 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων περί του χρόνου 

παράδοςθσ των υλικϊν και περί ζκπτωςθσ αναδόχου. 

 
Άρθρο 6ο 

Χρονική διάρκεια 

6.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 
μζχρι τθν 31/12/2022 ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Καβάλα, 25-01-2022 

Ο υντάξασ 
O Τπεφκυνοσ του Γραφείου  

Κίνθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Κιουλιοφρθσ τυλιανόσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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