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Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

-Τεχνική Έκθεση 
-Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
-Κριτήρια Αξιολόγησης προσφορών 
-Φύλλο συμμόρφωσης 
-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δελφών» 
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, στο 
αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι οχημάτων και υποστηρικτικού 
εξοπλισμού: 

• τριών (3) ηλεκτρικών σαρώθρων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό, 
κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων, κ.λ.π. και ενός (1) σταθμού 
φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πάσης 
φύσεως μεταφορές υλικών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών τετράτροχων οχημάτων, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για πάσης φύσεως μεταφορές υλικών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη 
φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (τύπου VAN) κινητά συνεργεία, 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων και ενός (1) 
σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• ενός (1) ηλεκτρικού μικρού οχήματος κλειστού τύπου (τύπου VAN) 7 θέσεων, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά υλικών και αγαθών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση 
του οχήματος. 

 
Τα υπό προμήθεια οχήματα και ο εξοπλισμός, θα είναι καινούργια, και θα παραδοθούν πλήρως 
συναρμολογημένα και έτοιμα για λειτουργία. 

 
Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη για τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες, από την οριστική παραλαβή των οχημάτων και του εξοπλισμού, του προσωπικού του Δήμου από 
τον προμηθευτή. 

 

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 
Ηλεκτρικά σάρωθρα 

34144431-8(Αυτοκινούμενα 
απορροφητικά σάρωθρα) 

2 Ηλεκτρικά φορτηγά οχήματα με ανατροπή 34142300-7 (Ανατρεπόμενα οχήματα) 

3 Ηλεκτρικά μικρά τετράτροχα οχήματα με ανατροπή 34142300-7 (Ανατρεπόμενα οχήματα) 

4 Ηλεκτρικά μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου 
(τύπου 
VAN) κινητά συνεργεία 

34144900-7 (Ηλεκτρικά οχήματα) 

5 Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό όχημα κλειστού τύπου 
(τύπου 
VAN) 

34144900-7 (Ηλεκτρικά οχήματα) 

6 Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
31681500-8 (Συσκευές φόρτισης) 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α/Α 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
Α/Α 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Α/Α 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Α/Α 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Α/Α 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ VAN) 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων οκτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτών (1.227.818,83 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7132.011, του προϋπολογισμού του 
Δήμου Δελφών έτους 2022. 

 
Η δημοπράτηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gr), 
µε κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

http://www.promitheus.gr/
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ και πιο 
συγκεκριμένα  του κάτωθι εξοπλισμού: 

 

• τριών (3) ηλεκτρικών σαρώθρων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό, 
κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων, κ.λ.π. και ενός (1) σταθμού 
φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πάσης 
φύσεως μεταφορές υλικών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών τετράτροχων οχημάτων, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για πάσης φύσεως μεταφορές υλικών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη 
φόρτιση των οχημάτων. 

• δύο (2) ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (τύπου VAN) κινητά συνεργεία, 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων και ενός (1) 
σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

• ενός (1) ηλεκτρικού μικρού οχήματος κλειστού τύπου (τύπου VAN) 7 θέσεων, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά υλικών και αγαθών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση 
του οχήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
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Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»2.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της με αριθμ. πρωτ.: 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 

2  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

https://www.eaadhsy.gr/images/%CE%92-2454_2021-KYA_%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Την με αριθμ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) Πρόσκληση ΑΤ12 για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». 

 Τις αριθ. 468/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΒΩ9Θ-ΨΟΩ) & 145/2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΞΝΩ9Θ-ΞΨΒ) Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών με θέμα: «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου 
Δελφών» στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» & «Αποδοχή των 
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση 
ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», αντίστοιχα. 

 Την Α.Π. 9590/2021/29-6-2022 (ΑΔΑ: Ρ1Ψ346ΜΤΛ6-644) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών , με τίτλο: Ένταξη του έργου του Δήμου Δελφών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών 
οχημάτων Δήμου Δελφών» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 Την με αριθμ. 329/30-08-2022 (ΑΔΑ: 69ΕΔΩ9Θ-Ε14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Δελφών σχετικά με την αποδοχή των όρων ένταξης και χρηματοδότησης ύψους 1.232.818,83 € του 
έργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δελφών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώς και των ειδικών όρων αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη είναι:  
 
α) Η διακήρυξη 
β) Η τεχνική έκθεση 
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
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Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο 
όργανο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιολογητικά συμμετοχής/Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν, τουλάχιστον και όπως θα καθοριστούν στην Διακήρυξη: 

α) Το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στην παρούσα 
διακήρυξη 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, για κάθε τμήμα για το οποίο οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά όλα τα αναφερόμενα 
στοιχεία που αναφέρονται στον τεύχος ‘’Τεχνικές Προδιαγραφές’’ για κάθε ένα από τα τμήματα για τα οποία 
επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: Βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής κάθε είδους, η οποία εκτιμάται βάσει των αναφερόμενων ομάδων 
κριτηρίων, με τους συντελεστές βαρύτητας της κάθε ομάδας και του κάθε κριτηρίου ξεχωριστά για κάθε ένα 
υπό προμήθεια είδος. 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς για κάθε είδος, θα προκύπτει 
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγυήσεις συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών. 
Για την κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα από τα υπό προμήθεια είδη, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής θα είναι ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των 
προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος  της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο Προθεσμία και τρόποι εκτέλεσης–παραλαβής της προμήθειας- ‘Έκπτωση του Αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στην τεχνική 
περιγραφή από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Δελφών. Τα έξοδα 
μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
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που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών  επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται τουλάχιστον με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

• Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων 
• Μακροσκοπικός έλεγχος 

• Μηχανική εξέταση 
• Πρακτική δοκιμασία 
• Κάθε άλλος τρόπος που θεωρηθεί αναγκαίος κατά τη διάρκεια της παραλαβής 
Σημειώνεται ότι για την οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος είναι αναγκαία η έκδοση της 
απαιτούμενης άδειας (άδεια κυκλοφορίας, άδεια χρήσεως, κλ.π.) η οποία θα γίνει με ενέργειες και έξοδα 
του αναδόχου.  
Ο Δήμος Δελφών υποχρεούται να συνεργαστεί με τον εκάστοτε ανάδοχο για την έκδοση των αδειών. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16 τα οποία κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από 
τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά 
του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 
Κατά το χρόνο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα τμήματα του εξοπλισμού 
που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά εκτός αν αυτά θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ. φίλτρα, λαμπτήρες, κλ.π.) 
ή αν η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες. 
Η εγγύηση έναντι σκουριάς θα είναι τρία (3) τουλάχιστον έτη. Όλες οι επισκευές θα γίνονται σε 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο Τρόπος πληρωμής-φόροι-τέλη-κρατήσεις 
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Η πληρωμή της αξίας των υλικών, θα γίνει μετά τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με 
την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο) και την κατάθεση όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών. 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Αναπροσαρμογή τιμής 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατική αξίας των υπό προμήθεια υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο Ανταλλακτικά 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των συνήθων 
απαιτήσεων  του οχήματος – μηχανήματος για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην προμήθεια τριών (3) 
ηλεκτρικών σαρώθρων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, 
πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων, κ.λ.π. και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των σαρώθρων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 
1.1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Το προς προμήθεια καινούρια αναρροφητικά σάρωθρα θα είναι προηγμένης τεχνολογίας, γνωστού και 
εύφημου οίκου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολύτως 
καινούρια και πρόσφατης παραγωγής. Θα κινούνται και θα λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια 
αποθηκευμένη στους συσσωρευτές του, ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και αθόρυβα, 
προκειμένου να λειτουργούν στο κέντρο της πόλης, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας. 

 
Η προηγμένη τεχνολογία, κάθε προς προμήθεια σαρώθρου, θα πρέπει μεταξύ άλλων να διασφαλίζει 
αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον καλύτερο δυνατό περιορισμό κόστους αναλώσιμων σε ψήκτρες 
σάρωσης, φίλτρα κτλ. Τα προς προμήθεια αναρροφητικά σάρωθρα προορίζονται να καλύψουν τις 
απαιτήσεις σαρωτικού έργου πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ακόμη και 
σε στενούς δρόμους. Το κάθε σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσματικά σχετικά ομαλές 
επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δέντρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/ αλουμινίου/ πλαστικές, 
χώμα και εν γένει ελαφρά απορρίμματα πεζών και να λειτουργεί, επί ποινή αποκλεισμού, με σύστημα 
αναρροφητικής σάρωσης και μόνο. Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο 
εμπρόσθιο μέρος του, το δε πλάτος σάρωσης θα πρέπει να είναι μεταβλητό και πρέπει να κυμαίνεται από 

mailto:a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr
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1.100 (βούρτσες σε σύμπτυξη) έως 2.000 mm (βούρτσες σε έκταση). 
 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα 
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων υπό την προϋπόθεση ότι, οι προδιαγραφές 
τους θα πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. 
Το μικτό βάρος του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2,7 tn ώστε 
να είναι κατά το δυνατόν ελαφρύτερο για να μην  προκαλούνται κίνδυνοι φθορών στα πλακόστρωτα, 
πλατείες και πεζοδρομημένα τμήματα του Δήμου. 

 
Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης, το σύστημα 
ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου των μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος 
κίνησης του οχήματος κ.λ.π., επαφίεται στη σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. 

 
Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωριακή επεξεργασία. 

 
Τέλος, τα σάρωθρα θα πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ και 
του έτους  παραλαβής, καθώς επίσης και την Πινακίδα Οχημάτων/ προμηθειών του προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
1.2. Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
1.2.1 Πλαίσιο (σασί) 

 

Το κάθε σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό, αυτοκινούμενο, compact τύπου, πρόσφατης κατασκευής από τα 
τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα. Θα αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο στιβαρής 
κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία φόρτισης. 

 
Το πλαίσιο και όλα τα εκτεθειμένα σημεία του σαρώθρου, αφού θα γίνει επεξεργασία με αμμοβολή, θα 
βάφονται σε φούρνο με χρώματα ιδιαίτερα ανθεκτικά, τύπου RAL. Να αναφερθεί ιδιαίτερα η παρεχόμενη 
εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου. 

 
Το πλαίσιο θα έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις για να δίνει τη δυνατότητα στο σάρωθρο να κινείται 
σε στενούς δρόμους και πλατείες. Το πλάτος του σαρώθρου, χωρίς καθρέπτες, δε θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 1,20 m και το ολικό  μήκος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 m (μαζί με τις βούρτσες). 

 
Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν τα εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και γενικά 
σχέδια του προσφερόμενου σαρώθρου για την πιστοποίηση των διαστάσεών του (το μέγιστο πλάτος του 
χωρίς καθρέπτες, το μήκος του με σύστημα σάρωσης, το μέγιστο ύψος του οχήματος, η ακτίνα στροφής, 
το μικτό βάρος του, το απόβαρο του, το ωφέλιμο φορτίο του, μέγιστη δυνατή γωνία αναρρίχησης κ.λ.π.) 

 
1.2.2 Κινητήρες - Συσσωρευτές 

 

Οι κινητήρες του κάθε σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτροκινητήρες. Η μέγιστη 
εγκατεστημένη ισχύς των κινητήρων του σαρώθρου θα πρέπει να είναι έως 14kW ώστε αφενός να 
καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες πλήρους ταυτόχρονης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του 
σαρώθρου (κίνηση, σάρωση/περιστροφή και των 2 βουρτσών, αναρρόφηση, ψεκασμός νερού, 
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κλιματισμός καμπίνας κλπ.) και αφετέρου να μην είναι υπερβολικά μεγάλη, ώστε να εξοικονομείται η 
φόρτιση των συσσωρευτών. Να υπάρχει σύστημα ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πέδηση 
(Regenerative Braking). Όλα τα συστήματα των μηχανισμών και του κινητήρα του σαρώθρου, θα πρέπει 
να είναι επισκέψιμα για τις ανάγκες συντήρησης ή και επισκευής, καθώς επίσης και προφυλαγμένα από 
οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την λειτουργία του. Η αυτονομία λειτουργίας του με πλήρως 
φορτισμένους συσσωρευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 5 ώρες. 

 
Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι τύπου ιόντων λιθίου, χωρητικότητας 59 kWh τουλάχιστον. 

 
Η φόρτιση των συσσωρευτών (από 0 σε 75%) θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 7 ώρες, από 
μονοφασική ηλεκτρική τροφοδοσία 220 VAC ή σε λιγότερο από 4 ώρες, από τριφασική ηλεκτρική 
τροφοδοσία 380 VAC. 

Το βάρος των συσσωρευτών πρέπει να είναι όσο γίνεται μικρότερο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
ξεπερνούν τα 400 κιλά. 

 
1.2.3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης- ανάρτησης-πέδησης-διεύθυνσης 

 

Η κίνηση του κάθε σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του, όσο και κατά την λειτουργία του, θα είναι 
μέσω ηλεκτροκινητήρα συνδεμένο με πλανητικό μειωτήρα- διαφορικό. Η κίνηση θα μεταδίδεται στους 
πίσω τροχούς. 

 
Οι αναρτήσεις του σαρώθρου θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του σαρώθρου για 
όλες τις συνθήκες κίνησής του με το μέγιστο μεικτό βάρος. Θα περιλαμβάνουν αμορτισέρ και ελατήρια 
ανεξάρτητα σε κάθε τροχό ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατόν οδηγική συμπεριφορά και 
ασφάλεια. 

 
Τα σάρωθρα θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα συστήματα πέδησης υδραυλικού τύπου, σε όλους τους 
τροχούς. Θα υπάρχει επίσης χειρόφρενο, το οποίο θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες 
φορτίο. Να υποβληθεί αναλυτική περιγραφή των παραπάνω συστημάτων πέδησης από τον 
προσφέροντα. 

 
Το σύστημα διεύθυνσης θα έχει άμεση και σαφή απόκριση τιμονιού και θα είναι υποβοηθούμενο. Να 
υποβληθεί αναλυτική περιγραφή από τον προσφέροντα. 

 
Τα ελαστικά θα είναι 4 (2 πρόσθια και 2 οπίσθια), πνευστά, βιομηχανικού τύπου. Να υποβληθεί 
λεπτομερής περιγραφή. 

 
Το σάρωθρο θα έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευελιξία. Για το λόγο αυτό, το μεταξόνιό του δεν θα 
υπερβαίνει τα 1.400 mm, το συνολικό μήκος μαζί με τις βούρτσες δεν θα υπερβαίνει τα 3.500 mm και 
η ακτίνα στροφής μεταξύ πεζοδρομίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2.800 mm. 

 
1.2.4 Καμπίνα οδήγησης 

 

Τα σάρωθρα θα διαθέτουν κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής 
αντοχής, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής, δύο 
ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριά, ανοιγόμενα παράθυρα, πανοραμικά κρύσταλλα και ειδικό 
ανεμοθώρακα ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρα, που θα προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα 
στα σημεία εργασίας. 
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Ρυθμιζόμενο τιμόνι και εργονομικό κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με πνευματική ανάρτηση, 
τοποθετημένο στο κέντρο της καμπίνας και με ζώνη ασφαλείας. 

 
Θα υπάρχει ηλεκτρονική οθόνη ένδειξης πληροφοριών της λειτουργίας του σαρώθρου σε πραγματικό 
χρόνο,, σημάτων προειδοποίησης λειτουργιών, προειδοποίησης και ενημέρωσης σφαλμάτων, ωρών 
λειτουργίας κλπ. Να υποβληθεί αναλυτική περιγραφή από τον προσφέροντα. 

 
Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η οποία θα φέρει τα 
απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. Θα πρέπει η κονσόλα να προσαρμόζεται 
σε ύψος και κλίση στον σωματότυπο του κάθε χειριστή. 

 
Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και θα φέρει 
κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του οποίου θα πρέπει να είναι ορατή από 
κάθε σημείο. 

 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η εργονομία και η ποιότητα των υλικών κατασκευής 
του προς προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο μέσα από την καμπίνα οδήγησης και η 
εργονομική διάταξη της οθόνης και των χειριστηρίων καθώς και η δυνατότητα μεταβλητότητας των 
στοιχείων οδήγησης (τιμόνι, κονσόλες κλπ.) ανάλογα με τα κατά περίπτωση σωματικά χαρακτηριστικά του 
χειριστή και ενσωματωμένο εργαλείο διαγνωστικής βοήθειας με επικοινωνία internet. 

Κάθε σάρωθρο θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού στην καμπίνα του, ώστε να εξασφαλίζεται η θερμική 
άνεση και οι ιδανικές συνθήκες οδήγησης και χειρισμού από τον χειριστή. 

 
1.2.5 Σύστημα Σάρωσης 

 

Το μέγιστο πλάτος σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.800 mm. Η αναρροφητική ικανότητα θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m3/s. Η περιστροφή της φτερωτής αναρρόφησης να ρυθμίζεται από 
χειριστήριο μέσα στην καμπίνα (και κατά συνέπεια η δύναμη αναρρόφησης). 

 
Κατά την σάρωση, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διασφαλίζεται η ικανότητα αναρρίχησης σε 
ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%. 

 
Το σύστημα αναρρόφησης αέρα επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Τα προς προμήθεια σάρωθρα θα 
λειτουργούν επί ποινή αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο. 

 
Οι δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης, μέσω των οποίων θα μεταφέρονται οι ρύποι/απορρίμματα στο 
κέντρο του εμπρόσθιου μέρους του σαρώθρου προς το στόμιο αναρρόφησης, θα πρέπει να είναι 
επαρκούς διαμέτρου (τουλάχιστον Φ650 mm) και να διαθέτουν ίνες από συνθετικό υλικό ειδικών 
προδιαγραφών υψηλής αντοχής. Οι βούρτσες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 
αντικατάστασης, να διαθέτουν ειδική διάταξη ανάρτησης και ρύθμισης της πίεσης επαφής τους στην 
επιφάνεια καθαρισμού και να υπάρχει ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε μία βούρτσα από το εσωτερικό της 
καμπίνας μέσω εύχρηστων και εργονομικών χειριστηρίων, όπως και η μεταβαλλόμενη ταχύτητα 
περιστροφής τους. 

 
Η χοάνη αναρρόφησης πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλάτος (τουλάχιστον 500 mm) για να 
αναρροφά εύκολα τα μεγάλα αντικείμενα και για τον ίδιο λόγο, ο αγωγός αναρρόφησης πρέπει να έχει 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάμετρο (τουλάχιστον Φ 170 mm). 
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Γενικά το όλο σύστημα θα πρέπει να εργάζεται ομαλά, αποδοτικά κατά το δυνατόν αθόρυβα (γιατί θα 
εργάζεται και σε ώρες κοινής ησυχίας) και με σάρωση υψηλής ποιότητας, δηλαδή να μην αφήνει στο 
δρόμο πέτρες κτλ., αλλά ούτε  να σηκώνει νέφος σκόνης. Η ισχύς του παραγόμενου θορύβου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει σύμφωνα με την οδηγία 2000/14EC τα 100 dBA. Η στάθμη θορύβου μέσα στην καμπίνα 
χειριστή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 dBA. 

 
Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 20 Km/h ενώ η μέγιστη 
ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 Km/h. 

 
1.2.6 Κάδος απορριμμάτων 

 

Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός και πολύ ανθεκτικός σε 
οξείδωση. 

 
Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ωφέλιμης (καθαρής) χωρητικότητας τουλάχιστον 720lt και θα πρέπει 
υποχρεωτικά, για την πιστοποίηση της χωρητικότητας, να υποβληθεί δήλωση και σχέδιο του οίκου 
κατασκευής του προσφερόμενου σαρώθρου. Ο κάδος θα είναι οπίσθιας αυτόματης υδραυλικής 
ανύψωσης/εκκένωσης από κατάλληλο ύψος τουλάχιστον 1.400mm, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν 
παραστεί ανάγκη, να ανατρέπεται με ασφάλεια για να αδειάζει σε 4-τροχο τροχήλατο κάδο αποκομιδής 
απορριμμάτων ή σε διερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά containers, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην αποσπάται το σάρωθρο από το έργο 
της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή του. Η ανύψωση, πλήρης εκκένωση και 
τελική καταβίβαση του κάδου θα επιτυγχάνεται υδραυλικά με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα 
οδήγησης. 

 
1.2.7 Σύστημα νερού 

Για την καταστολή της σκόνης τα σάρωθρα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ψεκασμού νερού 
μέσω ακροφυσίων στις δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης και εντός του κεντρικού αγωγού 
αναρρόφησης και ανθεκτική δεξαμενή νερού από πλαστικό ή άλλο υλικό, χωρητικότητας τουλάχιστον 120 
λίτρων. Να υπάρχει επίσης διάταξη κατακράτησης της σκόνης και των σωματιδίων ώστε να εξασφαλίζεται 
η καθαρή λειτουργία και η πρόκληση μηδαμινών εκπομπών κατά την σάρωση (να υποβληθεί αναλυτική 
περιγραφή των παραπάνω συστημάτων). 

 
Η αντλία νερού θα πρέπει να προστατεύεται από φίλτρο.  

1.2.8 Παρελκόμενα 

Το σάρωθρο θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παρελκόμενα : 
□ Πλήρη εργαλειοθήκη για επισκευές 
□ Εγχειρίδια συντηρήσεως, λειτουργίας, ανταλλακτικών στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 
□ Τρίγωνο βλαβών μεγάλο 
□ Φαρμακείο σύμφωνα με ΚΟΚ 
□ Πυροσβεστήρας σύμφωνα με ΚΟΚ 
□ Τρίγωνο 

 
1.2.9 Φορητοί σταθμοί φόρτισης 
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Τα προσφερόμενα σάρωθρα λόγω της δυσκολίας μετακίνησης και των μεγάλων αποστάσεων θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν επί του οχήματος φορητούς σταθμούς φόρτισης ικανούς να 
φορτίζουν το μηχάνημα σε  σύντομο χρονικό διάστημα. Κάθε σάρωθρο θα διαθέτει ένα μονοφασικό και 
ένα τριφασικό σταθμό φόρτισης. Οι φορτιστές θα συνοδεύουν το μηχάνημα κατά την παράδοσή του. 

 
1.2.10 Σταθμός φόρτισης 

 

Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11 kw (δυνατότητα ρύθμισης και σε χαμηλότερη 
ισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

• 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode 3 ο οποίος θα υποστηρίζει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με  όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

• Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματος DC, 6mA 

• Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 

• Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

• Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε ευφυή φορτιστή 
• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

• Δείκτης στεγανότητας IP 56 

• Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 

• Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 

 
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως και θα βαθμολογηθούν ανάλογα: 
 

□ Το μικρότερο πλάτος του κάθε σαρώθρου υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες διαστάσεις του θα 
είναι μέσα στις ζητούμενες από την παρούσα μελέτη. 

□ Ο εργονομικός, ασφαλής, πλήρης οργάνων και μεγάλης ορατότητας προς κάθε κατεύθυνση, θάλαμος 
οδήγησης. 

□ Η διάταξη των πινάκων οδηγιών χειριστηρίων. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ–ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους για το σύνολο του κάθε σαρώθρου, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών 
χρήσης, από την οριστική παραλαβή. Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την 
κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 
Ο κατασκευαστής του σαρώθρου πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001 και περιβαλλοντικής προστασίας κατά ISO 14001 για την κατασκευή του προσφερόμενου 
μηχανήματος.  
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2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 
O χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
των διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του δήμου 
Δελφών για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσακ.λπ.). 

 
Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Με την προφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα υποβληθούν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού και τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 

υπογραφή, στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στη μελέτη 
και την παρούσα διακήρυξη. 

2. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες 
(prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, 
μπορούν να είναι στην αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι το μηχάνημα έργου θα 
προσκομισθεί με την παράδοση Έγκριση 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 καθώς και με πινακίδες κυκλοφορίας ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρήση του από το 
Δήμο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι θα προσκομίσει κατά την 
παράδοση του οχήματος  Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα: ότι παρέχει ολική εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 1 έτος για το σύνολο του σαρώθρου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με ψηφιακή υπογραφή του 
νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα 
για την κάλυψη του Δήμου με ανταλλακτικά για την επόμενη 10-ετία. 

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την ανταπόκριση του 
συνεργείου συντήρησης/ αποκατάστασης (όταν το όχημα βρίσκεται εντός της εγγύησης) η οποία 
θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και 
η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. 
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8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την υλοποίηση 
προγράμματος εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του Δήμου για το χειρισμό και συντήρηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 
μέσακ.λπ.). 

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την παροχή των 
απαραίτητων εντύπων για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος σε δύο σειρές 
στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα (κατά προτίμηση στην Ελληνική), καθώς και βιβλία 
ανταλλακτικών (κατάλογο ανταλλακτικών με κωδικούς). 

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα τον χρόνο παράδοσης, στον 
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας. 

11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή 
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη 
να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον 
τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 

 
Α/Α 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην προμήθεια δύο (2) 
ηλεκτρικών φορτηγών οχημάτων με ανατροπή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου όσον αφορά τη φόρτωση και μεταφορά κομμένων κλαδιών και 
λοιπών κηπευτικών απορριμμάτων που λόγω του όγκου τους, πολλές φορές δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου καθώς και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των 
οχημάτων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Τα υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητα μικρά φορτηγά (πλαίσιο και υπερκατασκευή) τύπου ανατρεπόμενης 
καρότσας, θα  είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, από το τελευταίο 
μοντέλο της αντίστοιχης σειράς. Το πλαίσιο θα φέρει έγκριση τύπου κατηγορίας Ν1. Ταξινόμηση 
κατηγορίας L7e δεν γίνεται δεκτή για λόγους ασφαλείας. 
 
Θα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας για την συλλογή απορριμμάτων και 
ογκωδών. 
 
Το πλαίσιο κάθε φορτηγού θα πρέπει για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και να έχει υποστεί ειδική 
επεξεργασία (καταφόρεση ή αντίστοιχη). 
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Το ολικό μικτό φορτίο του πλαισίου θα είναι τουλάχιστον 1.600 κιλών και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 
1.000 κιλών. 
Το ολικό μήκος του πλαισίου δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 3,6 μέτρα, ενώ για την άνετη μεταφορά των 
επιβαινόντων το πλάτος χωρίς καθρέπτες, το ύψος και το μεταξόνιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 
m, 2,0 m και 2,0 m αντίστοιχα. Η ακτίνα στροφής του θα είναι έως 5 μέτρα, έτσι ώστε να επιχειρεί εργασίες 
σε στενά σημεία και οδόστρωμα. 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος, ισχύος τουλάχιστον 8 Kw και 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

 
Θα φέρει πίσω κίνηση, με μέγιστη ταχύτητα του οχήματος που θα είναι τουλάχιστον 55 χλμ/ω. 

 
Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι λιθίου- φωσφόρου, τουλάχιστον 14 Kwh και θα είναι εργοστασιακά 
τοποθετημένοι, ώστε να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε οχήματος. 

 
Η αυτονομία του οχήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 χλμ και η φόρτιση του οχήματος θα γίνεται 
και με απλό μονοφασικό ρευματολήπτη. 

 
Ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος πλήρους φόρτισης (0%- 100%) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 7 ώρες. 

 
Η καμπίνα του κάθε οχήματος θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή 
και άνετη οδήγηση, θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο και κάθισμα για 
έναν συνοδηγό πλενόμενα και σχεδιασμένα για βαριά χρήση. 

 
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, θερμική μόνωση με επένδυση από ύφασμα, παρμπρίζ πανοραμικού 
τύπου θερμαινόμενο, ασφαλείας laminated, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, εξωτερικούς 
καθρέπτες, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με εκτόξευση νερού και φανό οροφής. 

 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση 
για εύκολο  και ασφαλή χειρισμό, με τα κυρίως όργανα ελέγχου και χειρισμού να βρίσκονται κοντά στον 
οδηγό, ενώ οι βασικές ενδείξεις για τη λειτουργία του οχήματος θα παρέχονται μέσω ψηφιακής οθόνης 
(ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.). 
 
Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, 
προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά  σώματα, ηχητικά σήματα κ.λ.π. και γενικά ότι προβλέπεται από 
τον νόμο για την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία του. 

 
Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του κάθε οχήματος και τους 
επιβαίνοντες. Θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς και 
μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 
 
Θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης με ελατήρια και αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο και οπίσθιο 

άξονα.  

Μονούς τροχούς σε όλους τους άξονες, με ελαστικά, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς E.T.R.T.O. (European Tire and Rim Technical 
Organization) και να είναι εύφημης κατασκευάστριας εταιρείας. 
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Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια 
του εργοστασίου κατασκευής. 

 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ 

 

Η κιβωτάμαξα κάθε φορτηγού θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής 
αντοχής και με πλαϊνά από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, με ελάχιστο μήκος φόρτωσης 2.200 mm και 
πλάτος όχι μικρότερο από 1.300mm. 

 
Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει παραπέτα τα οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις πλευρές. Η 
ανοικτή κιβωτάμαξα θα διαθέτει επίσης πλαϊνό και πίσω προσθαφαιρούμενο πλέγμα για τη δυνατότητα 
μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη φορτοεκφόρτωση. 

 
Θα φέρει ηλεκτρική αντλία λαδιού χειριζόμενη από την εξωτερική πλευρά του οχήματος σε χώρο 
κατάλληλο για την  ασφαλή λειτουργία του. Θα υπάρχει ηλεκτρικός συσσωρευτής τουλάχιστον 100 ΑΗ για 
την λειτουργία της ανατροπής τοποθετημένος με ασφαλή τρόπο επί του πλαισίου του οχήματος και με 
δικό του φορτιστή αποσπώμενο για να μην επηρεάζει τις δυνατότητες του οχήματος. 

 
Η φόρτισή του θα γίνεται από πρίζα που θα είναι τοποθετημένη επί του πλαισίου. 

 
Η ανύψωση της ανατροπής θα γίνεται από υδραυλικό κύλινδρο (μπουκάλα) τηλεσκοπικού τύπου ο οποίος 
θα είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την λειτουργία του οχήματος. Για την 
ασφαλή χρήση σε περίπτωση επισκευής θα υπάρχει μπάρα ασφαλείας η οποία θα συγκρατεί την καρότσα 
σε όρθια θέση. 

 
Θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και οι 
προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ φωτεινές σημάνσεις. 

 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 
Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει τις 
ακόλουθες  τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11 kw (δυνατότητα ρύθμισης και σε χαμηλότερη 
ισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

• 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode 3 ο οποίος θα υποστηρίζει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

• Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματος DC, 6mA 
• Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 

• Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

• Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε ευφυή φορτιστή 

• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

• Δείκτης στεγανότητας IP 56 
• Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 

• Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 
 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
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Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα 
και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις, 
η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 
αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς 
τα ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια. 
 
Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω έντυπο δεν 
χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

- Μεγάλη ροπή 
- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 
- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 
- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 
- Ικανότητα φόρτωσης. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 
- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 

 
Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού. 

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

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

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

 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 

 
Εγγύηση καλή λειτουργίας 

 
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική 
εγγύηση καλής  λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος για το σύνολο του οχήματος, χωρίς περιορισμό 
χιλιομέτρων. 

 

Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την 
συντήρηση από τον  προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά) 
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Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο 
εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής 
που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, (εργασία και υλικά), που θα γίνουν 
στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και το 
οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 

 
Στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω 
FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα 
ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη. Επιπροσθέτως το όχημα πρέπει να φέρει 
δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης βλαβών μέσω 3G ή 4G, ώστε να είναι εφικτή η άμεση επισκευή 
του βάσει της διάγνωσης. (Υπεύθυνη Δήλωση). 

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

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

 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
O χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
των διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου 
ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 
Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου 
θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 

 
Ε.2. Έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στην 
παρ. Γ της μελέτης (Τεχνική αξία-Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αποδοτικότητα). 

 
Ε.3. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος, όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

 
Ε.4. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.5. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 
που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην παρ. Δ των τεχν. 
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προδιαγραφών). 
 

Ε.6. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή (όχι του επίσημου εισαγωγέα), στην οποία θα 
δηλώνεται ότι θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε έγγραφο μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική 
Γλώσσα. (παρ. Δ της μελέτης). 

Ε.7. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών σε 
χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 10 ημερών (παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.8. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Δ της μελέτης) 
 

Ε.9. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και συντηρητών 
με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.10. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 
Τεχν. Προδιαγραφές. 

 

Σημειώνεται ότι: 
 

-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος 
προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. 

 
-Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 
δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 
ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία : 

 
ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς 
καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, 
δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην 
προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 
ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 

 
Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 
α) Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό 
προμήθεια οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο Δελφών. 

 

β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και 
γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο Δελφών έτοιμων προς 
κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 
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ΣΤ.3. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται 
από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην προμήθεια δύο (2) 
ηλεκτρικών μικρών τετράτροχων οχημάτων με ανατροπή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πάσης 
φύσεως μεταφορές υλικών και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Τα υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητα μικρά τετράτροχα οχήματα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) τύπου 
ανατρεπόμενης καρότσας, θα είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, 
από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς. 

 

Το πλαίσιο θα πρέπει για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία 
(καταφόρεση ή αντίστοιχη). 

 
Το ολικό μικτό φορτίο του πλαισίου θα είναι τουλάχιστον 1.500 κιλών και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 
700 κιλών. 

 
Το ολικό μήκος του πλαισίου δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 3,7 μέτρα, το πλάτος χωρίς καθρέπτες τα 1,6 
μέτρα, ενώ η ακτίνα στροφής του θα είναι έως 6 μέτρα , έτσι ώστε να επιχειρεί εργασίες σε στενά σημεία 
και οδόστρωμα. 

 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος, ισχύος τουλάχιστον 3,3 Kw 
και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

 
Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 50 χλμ/ω. 

 
Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι λιθίου, τουλάχιστον 11 Kwh και θα είναι εργοστασιακά 
τοποθετημένοι, ώστε να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος. 

 
Η αυτονομία του κάθε οχήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 χλμ. 

 
Ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος πλήρους φόρτισης (0%- 100%) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 ώρες. 

 
Η καμπίνα κάθε οχήματος θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή και 
άνετη οδήγηση, θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο και κάθισμα για έναν 
συνοδηγό πλενόμενα και σχεδιασμένα για βαριά χρήση. 
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Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, θερμική μόνωση με επένδυση από ύφασμα, παρμπρίζ πανοραμικού 
τύπου, ασφαλείας laminated, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, εξωτερικούς καθρέπτες, 
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με εκτόξευση νερού και φανό οροφής. 

 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση 
για εύκολο και ασφαλή χειρισμό, με τα κυρίως όργανα ελέγχου και χειρισμού να βρίσκονται κοντά στον 
οδηγό, ενώ οι βασικές ενδείξεις για τη λειτουργία του οχήματος θα παρέχονται μέσω ψηφιακής οθόνης 
(ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.). 

 
Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, 
προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα κ.λ.π. και γενικά ότι προβλέπεται από 
τον νόμο για την ασφαλή και νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία του. 

 
Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήματος και τους επιβαίνοντες. 
Θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς και μηχανικό 
παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 

 
Θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου MacPherson με προοδευτικά ελατήρια και αποσβεστήρες 
κραδασμών στον εμπρόσθιο άξονα και φύλλα σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών και ελικοειδή 
ελατήρια στον οπίσθιο άξονα. 

 
Μονούς τροχούς σε όλους τους άξονες, με ελαστικά, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς E.T.R.T.O. (European Tire and Rim Technical 
Organization) και να είναι εύφημης κατασκευάστριας εταιρείας. 

 
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια 
του εργοστασίου κατασκευής. 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ 
 

Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής και με 
πλαινά από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, με ελάχιστο μήκος φόρτωσης 1.500 mm και πλάτος όχι 
μικρότερο από 1.500mm. 

 
Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει παραπέτα τα οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις πλευρές. Η 
ανοικτή κιβωτάμαξα θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης πλαϊνό και πίσω προσθαφαιρούμενο πλέγμα 
για τη δυνατότητα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη 
φορτοεκφόρτωση. 

 
Θα φέρει ηλεκτρική αντλία λαδιού χειριζόμενη από την εξωτερική πλευρά του οχήματος σε χώρο 
κατάλληλο για την ασφαλή λειτουργία του. Θα υπάρχει ηλεκτρικός συσσωρευτής τουλάχιστον 100 ΑΗ για 
την λειτουργία της ανατροπής τοποθετημένος με ασφαλή τρόπο επί του πλαισίου του οχήματος και με 
δικό του φορτιστή αποσπώμενο για να μην επηρεάζει τις δυνατότητες του οχήματος. 

 
Η φόρτισή του θα γίνεται από πρίζα που θα είναι τοποθετημένη επί του πλαισίου. 
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Η ανύψωση της ανατροπής θα γίνεται από υδραυλικό κύλινδρο (μπουκάλα) τηλεσκοπικού τύπου ο οποίος 
θα είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την λειτουργία του οχήματος. Για την 
ασφαλή χρήση σε περίπτωση επισκευής θα υπάρχει μπάρα ασφαλείας η οποία θα συγκρατεί την καρότσα 
σε όρθια θέση. 

 
Θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και οι 
προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ φωτεινές σημάνσεις. 

 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 
Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11 kw (δυνατότητα ρύθμισης και σε χαμηλότερη 
ισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

• 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode 3 ο οποίος θα υποστηρίζει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

• Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματος DC, 6mA 

• Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 

• Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

• Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε ευφυή φορτιστή 

• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

• Δείκτης στεγανότητας IP 56 

• Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 

• Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 
 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα 
και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις, 
η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 
αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς 
τα ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια. 

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

 
- Μεγάλη ροπή 
- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 
- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 
- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 
- Ικανότητα φόρτωσης. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 
- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 
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Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού. 

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

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

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

 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 

 
Εγγύηση καλή λειτουργίας 

 
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική 
εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον για ένα (1) έτος για το σύνολο του οχήματος, χωρίς περιορισμό 
χιλιομέτρων. 

 

Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την 
συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά) 

 
Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο 
εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής 
που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, (εργασία και υλικά), που θα γίνουν 
στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και το 
οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 

 
Στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω 
FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα 
ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη. Επιπροσθέτως το όχημα πρέπει να φέρει 
δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης βλαβών μέσω 3Gή 4G, ώστε να είναι εφικτή η άμεση επισκευή 
του βάσει της διάγνωσης. (Υπεύθυνη Δήλωση). 

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

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

 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
O χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
των διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου 
ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

 
Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπου 
θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 

 
Ε.2. Έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στην 
παρ. Γ. της μελέτης (Τεχνική αξία-Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αποδοτικότητα). 

 
Ε.3. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος, όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

 
Ε.4. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.5. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 
που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην παρ. Δ των τεχν. 
προδιαγραφών). 

 

Ε.6. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 
τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο Δελφών με 
ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 

 
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 
φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 
επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 
επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή (παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.7. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών σε 
χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 10 ημερών (παρ. Δ της μελέτης). 

 

Ε.8. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Δ της μελέτης) 
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Ε.9. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και συντηρητών 
με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ της μελέτης). 

Ε.10. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 
Τεχν. Προδιαγραφές. 

 
Σημειώνεται ότι: 

 
-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος 
προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. 

 
-Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 
δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 
ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία : 

 
ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς 
καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, 
δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην 
προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 
ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 

 
Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 
α) Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό 
προμήθεια  οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο Δελφών. 

 

β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και 
γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο Δελφών έτοιμων προς 
κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 

 

ΣΤ.3. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται 
από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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Α/Α 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην προμήθεια δύο (2) 
ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (τύπου VAN) κινητά συνεργεία , τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων και ενός (1) σταθμού φόρτισης για 
τη φόρτιση των οχημάτων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 
1. Γενικά στοιχεία  
1.1. Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι 
υπό κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής, από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά 
τύπους στην αγορά.  
1.2.Το όχημα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο. 
1.3 Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις δυνατότητες του αλλά και τους 
ισχύοντες κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι άνω των 800 kgr 
1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, 
θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
1.5. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 
1.6 Θα αξιολογείται θετικά κάθε χαρακτηριστικό ή τεχνολογία του προσφερόμενου προϊόντος (όχημα) 
πλέον των απαιτούμενων, αν κριθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται.  
 
2. Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης 
 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα 
τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό, ημιπροωθημένης οδηγήσεως με ακτίνα στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, 
ώστε να συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης 
παραμόρφωσης και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 
 
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις 
και μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την 
αντοχή του πλαισίου.  
 
Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύρες για την καμπίνα επιβατών, μία συρόμενη στο πλάι και μία δίφυλλη 
ανοιγόμενη στο πίσω μέρος με γωνία ανοίγματος 180ο.  
 
Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι: 
 
Το συνολικό μήκος οχήματος θα είναι τουλάχιστον 4.500 mm. 
Το συνολικό πλάτος οχήματος τουλάχιστον 1.700 mm. 
Το συνολικό ύψος οχήματος τουλάχιστον 1.800 mm. 



30 

   

Το μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 2.100 mm. 
Το μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 1.600 mm. 
Ύψος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 1300 mm. 
Μικτό βάρος του οχήματος έως 2.400 Kg. 
Ωφέλιμο φορτίο άνω των 800 Kg. 
Χωρητικότητα φόρτωσης τουλάχιστον 4,8 m3. 
Μεταξόνιο τουλάχιστον 2.900 mm. 
Ακτίνα κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των 6,0 m. 
 
Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του 
κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Να κατατεθούν σχέδια τριών 
όψεων που θα αναγράφονται όλες οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (μήκος, πλάτος , ύψος, 
μεταξόνιο, μετατρόχια, πρόβολοι). 
 
Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με κατάλληλο 
υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό 
υλικό. 
 
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος για 
πιο άνετη οδήγηση. 
 
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και 
υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας 
τεχνολογίας. 
 
Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου 
τύπου ασφαλείας.  
 
Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενα, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. 
δερματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται.  
 
Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με ενεργά προσκέφαλα 
και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. 
 
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή 
ελαστικά ταπέτα. 
 
Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης και κάθε 
μέσο ή τεχνολογία πέραν των απαιτούμενων που αυξάνουν την ασφάλεια των επιβαινόντων.  
 
Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) 
στο μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - 
συνοδηγού, εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), 
αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. 
 
Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής 
χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) για τυχόν 
βλάβη σε συστήματά του. 
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Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη 
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύστημα ψύξης μηχανικού κλιματισμού (ψύξη-
αερισμός), με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο οδήγησης 
και στον χώρο φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-MΡ3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο για 
χρήση) με χειριστήριο στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα 
μελέτη προμήθειας). 
 
Στον χώρο φόρτωσης θα υπάρχουν και στις δύο πλευρές κατάλληλα ράφια για την χρήση του οχήματος 
ως κινητού συνεργείου. 
 
Ο εξοπλισμός θα είναι τοποθετημένος με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή χρήση του από τον 
οδηγό. 
 
Θα υπάρχουν συρτάρια για την αποθήκευση εργαλείων χειρός και διαφόρων εξαρτημάτων τα οποία θα 
ασφαλίζουν ώστε να μην μετακινούνται κατά την κίνηση του οχήματος. 
 
Σε σημείο κατάλληλο θα είναι τοποθετημένος πάγκος εργασίας ο οποίος θα έχει κατ’ ελάχιστο: 

• Μία μέγκενη, 

• Δύο συρτάρια, 

• Πλέγμα τοίχου για τοποθέτηση εργαλείων. 
 

Η τοποθέτησή τους καθώς και ο αριθμός και η διάταξή τους θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το 
αντίστοιχο τμήμα του δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες του. 
 
Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 
α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα 
εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού). 
β) Σειρά συνήθων εργαλείων.  
γ)  Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
στ) Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
οχήματος (κινητήρα, πλαίσιο κλπ), μεταφρασμένα στην Ελληνική  
 Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών 
λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστο (επί ποινή αποκλεισμού) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που 
διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης. 
 

• Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος 

• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

• Φώτα ημέρας 

• Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού 

• Τιμόνι με σύστημα υποβοήθησης, χειριστήρια και ρύθμιση καθ’ ύψος 

• Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 

• Μηχανικός Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης 

• Δισκόφρενα μπρος πίσω 

• Σύστημα ελέγχου ευστάθειας  
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• Έλεγχος πίεσης ελαστικών  

• Κάμερα οπισθοπορείας 

• Πίσω αισθητήρα στάθμευσης 
 
 
3. Κινητήρας 
 
Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 HP (μπορεί να γίνει δεκτή προσφορά 
με ισχύ μικρότερη έως -5% από την ζητούμενη, αλλά και με μεγαλύτερη ισχύ από την ζητούμενη χωρίς 
άνω όριο, η οποία θα αξιολογηθεί θετικά), μετρούμενη κατά DIN, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ που 
ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού.  
 
Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Νm Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι 
υψηλότερη.  
 
Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1.Ισχύς τουλάχιστον : 120 ΗΡ 
2.Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 250 Νm 
3.Κατανάλωση μικρότερη : 250 Wh/km 
4.Aυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 150 km 
5.Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 220 km 
6. Eπiτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 11 sec 
 
Η χωρητικότητα των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον 35 KWh. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης (0-100%) 
σε εναλασσόμενη τάση θα είναι έως 6 h, ενώ σε σταθερή τάση έως 80 λεπτά.  
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό 
για τους τεχνίτες σημείο.  
 
Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα 
θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
 
4. Σύστημα Μετάδοσης 
 
H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς. 
 
5. Σύστημα Πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας 
ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα 
με τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC 
και μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 
φρένων σε όλους τους τροχούς (ABS).  
 
Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει 
δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι 
ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 
συστήματος πέδησης. 
 



33 

   

Θα υπάρχει μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το 
όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα  
Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα 
θα πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την 
ισχύουσα νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.  
Θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού έξυπνο σύστημα φρένων με αναγνώριση πεζών για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. 
 
Επιπρόσθετα συστήματαπου βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου ευστάθειας VDC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης 
εκκίνησης στην ανηφόρα HAS, κ.α. θα ληφθούν θετικά υπ’ όψιν. 
 
6. Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 
τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, και θα είναι ρυθμιζόμενο.  
 
7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά 
 
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές 
οδηγίες. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων 
κλπ), δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το 
πλαίσιο. 
 
Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι 
απομιμήσεις). 
 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του 
οχήματος υπό δυσμενείς συνθήκες με πλήρες φορτίο.  
 
To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελαστικά 
επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), 
παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλη 
θέση στο πλαίσιο του οχήματος. 
 
Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστάσεις κλπ) 
των αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών. 
 
8. Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 
 
Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους 
απαραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα 
όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει.  
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Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με επαρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την ομαλή 
λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης 
(Maintenance Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό 
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την 
τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες 
καλωδιώσεις του οχήματος. 
 
Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης , θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα 
στην οροφή ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα 
διαθέτει επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 
 
9. Βαφή 
 
Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που 
θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 
σύγχρονα οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας που θα 
καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της 
κατασκευάστριας εταιρείας). Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής 
κίτρινης λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του 
κάθε οχήματος του ονόματος του Φορέα , (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ) και της επωνυμίας της υπηρεσίας στην 
οποία ανήκει, καθώς επίσης και την Πινακίδα Οχημάτων/ προμηθειών του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να 
γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων.  

 
Σταθμός φόρτισης 

 
Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11 kw (δυνατότητα ρύθμισης και σε χαμηλότερη 
ισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

• 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode 3 ο οποίος θα υποστηρίζει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

• Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματος DC, 6mA 

• Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 
• Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

• Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε ευφυή φορτιστή 

• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

• Δείκτης στεγανότητας IP 56 

• Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 
• Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα 
και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις 
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, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: 
- Ελεύθερο ύψος από το έδαφος. 
- Συντελεστής αεροδυναμικής Cw. 
- Οικονομία στην κατανάλωση 
- Οικονομία στη συντήρηση. 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 
αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς 
τα ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια. 

 
Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω έντυπο δεν 
χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 
- Μεγάλη ροπή 
- Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κλπ.. 
- Ασφαλής πέδηση στάθμευσης. 
- Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων. 
- Ικανότητα φόρτωσης. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας. 

- Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 
- Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. 

 
Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού. 

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

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

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

 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ 

 
Εγγύηση καλή λειτουργίας 

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική 
εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον για ένα (1) έτος για το σύνολο του οχήματος, χωρίς περιορισμό 
χιλιομέτρων. 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή (όπως 
περιγράφεται παρακάτω). 
Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την 
συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 
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Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά) 
 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο 
εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής 
που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, (εργασία και υλικά), που θα γίνουν 
στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και το 
οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 

 
Στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω 
FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα 
ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη (Υπεύθυνη Δήλωση). 

 
Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή (ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα) του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε 
του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι 
μεγαλύτερος των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). 

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

 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
O χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου 
ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 
Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπου 
θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 
Ε.2. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος, όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 
Ε.3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( παρ. Δ της μελέτης). 
Ε.4. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 
που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην παρ. Δ των τεχν. 
προδιαγραφών). 
Ε.5. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από 
τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά 



37 

   

τουλάχιστον επί 10 έτη. 
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 
φωτοαντιγράφων), μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του 
επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή 
επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή (παρ. Δ της μελέτης). 
Ε.6. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών σε 
χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 20 ημερών (παρ. Δ της μελέτης). 
Ε.7. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Δ της μελέτης) 
Ε.8. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και συντηρητών 
με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ της μελέτης). 
Ε.9. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 
Τεχν. Προδιαγραφές. 

 
Σημειώνεται ότι: 

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

 
ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία : 
ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς 
καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, 
δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην 
προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 
ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: 
Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 
α). Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό 
προμήθεια οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο Δελφών. 
β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και 
γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο Δελφών έτοιμων προς 
κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 
ΣΤ.3. Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται 
από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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Α/Α 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην προμήθεια ενός (1) 
καινούργιου ηλεκτρικού VAN το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορά φορτίων για τα συνεργεία 
συντήρησης και αυτεπιστασίας του δήμου. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
1. Γενικά στοιχεία  
1.1. Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι υπό 
κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής, από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους 
στην αγορά.  
1.2. Το όχημα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο. 
1.3 Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις δυνατότητες του αλλά και τους 
ισχύοντες κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι άνω των 800 kgr 
1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα 
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
1.5. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 
1.6 Θα αξιολογείται θετικά κάθε χαρακτηριστικό ή τεχνολογία του προσφερόμενου προϊόντος (όχημα) 
πλέον των απαιτούμενων, αν κριθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται.  
 
2. Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης 
 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 
μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 
ημιπροωθημένης οδηγήσεως με ακτίνα στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να 
συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης 
και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 
 
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις και 
μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή 
του πλαισίου.  
 
Το πλαίσιο θα διαθέτει δύο θύρες για την καμπίνα επιβατών, μία συρόμενη στο πλάι και μία δίφυλλη 
ανοιγόμενη στο πίσω μέρος με γωνία ανοίγματος 180ο.  
 
Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι: 
 
Το συνολικό μήκος οχήματος θα είναι τουλάχιστον 4.500 mm. 
Το συνολικό πλάτος οχήματος τουλάχιστον 1.700 mm. 
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Το συνολικό ύψος οχήματος τουλάχιστον 1.800 mm. 
Το μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 2.100 mm. 
Το μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 1.600 mm. 
Ύψος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 1300 mm. 
Μικτό βάρος του οχήματος έως 2.400 Kg. 
Ωφέλιμο φορτίο άνω των 800 Kg. 
Χωρητικότητα φόρτωσης τουλάχιστον 4,8 m3. 
Μεταξόνιο τουλάχιστον 2.900 mm. 
Ακτίνα κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των 6,0 m. 
 
Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του 
κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Να κατατεθούν σχέδια τριών όψεων 
που θα αναγράφονται όλες οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (μήκος, πλάτος , ύψος, μεταξόνιο, 
μετατρόχια, πρόβολοι). 
 
Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με κατάλληλο 
υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό 
υλικό. 
 
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος για πιο 
άνετη οδήγηση. 
 
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και 
υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας τεχνολογίας. 
 
Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου 
τύπου ασφαλείας.  
 
Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενα, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. 
δερματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται.  
 
Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με ενεργά προσκέφαλα και 
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. 
 
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά 
ταπέτα. 
 
Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού. Επιπλέον αερόσακοι θα αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης και κάθε μέσο 
ή τεχνολογία πέραν των απαιτούμενων που αυξάνουν την ασφάλεια των επιβαινόντων.  
 
Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) στο 
μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, 
εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), αναδιπλούμενους, 
ευρυγώνιους. 
 
Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής 
χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) για τυχόν 
βλάβη σε συστήματά του. 
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Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη 
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύστημα ψύξης μηχανικού κλιματισμού (ψύξη-αερισμός), με 
τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο οδήγησης και στον χώρο 
φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-MΡ3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο για χρήση) με χειριστήριο 
στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη προμήθειας). 
 
Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 
α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα 
εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού). 
β) Σειρά συνήθων εργαλείων.  
γ)  Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
στ) Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
οχήματος (κινητήρα, πλαίσιο κλπ), μεταφρασμένα στην Ελληνική  
 Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών 
λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστο (επί ποινή αποκλεισμού) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο 
θάλαμος οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης. 
 

• Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος 

• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

• Φώτα ημέρας 

• Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού 

• Τιμόνι με σύστημα υποβοήθησης, χειριστήρια και ρύθμιση καθ’ ύψος 

• Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 

• Μηχανικός Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης 

• Δισκόφρενα μπρος πίσω 

• Σύστημα ελέγχου ευστάθειας  

• Έλεγχος πίεσης ελαστικών  

• Κάμερα οπισθοπορείας 

• Πίσω αισθητήρα στάθμευσης 
 
 
3. Κινητήρας 
 
Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 HP (μπορεί να γίνει δεκτή προσφορά 
με ισχύ μικρότερη έως -5% από την ζητούμενη, αλλά και με μεγαλύτερη ισχύ από την ζητούμενη χωρίς 
άνω όριο, η οποία θα αξιολογηθεί θετικά), μετρούμενη κατά DIN, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ που 
ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού.  
 
Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Νm Θα αξιολογηθεί θετικά αν η ροπή στρέψης είναι 
υψηλότερη.  
 
Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1.Ισχύς τουλάχιστον : 120 ΗΡ 
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2.Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 250 Νm 
3.Κατανάλωση μικρότερη : 250 Wh/km 
4.Aυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 150 km 
5.Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 220 km 
6. Eπiτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 11 sec 
 
Η χωρητικότητα των μπαταριών θα είναι τουλάχιστον 35 KWh. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης (0-100%) σε 
εναλασσόμενη τάση θα είναι έως 6 h, ενώ σε σταθερή τάση έως 80 λεπτά.  
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό 
για τους τεχνίτες σημείο.  
 
Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα 
αξιολογηθεί ανάλογα. 
 
4. Σύστημα Μετάδοσης 
 
H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς. 
 
5. Σύστημα Πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας 
ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με 
τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και 
μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων 
σε όλους τους τροχούς (ABS).  
 
Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει 
δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι 
ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 
συστήματος πέδησης. 
 
Θα υπάρχει μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το 
όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα  
Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα 
πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την 
ισχύουσα νομοθεσία έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.  
Θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού έξυπνο σύστημα φρένων με αναγνώριση πεζών για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
 
Επιπρόσθετα συστήματαπου βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
ευστάθειας VDC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 
στην ανηφόρα HAS, κ.α. θα ληφθούν θετικά υπ’ όψιν. 
 
6. Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 
τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, και θα είναι ρυθμιζόμενο.  
 
7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά 
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Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ), 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι 
απομιμήσεις). 
 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμενείς 
συνθήκες με πλήρες φορτίο.  
 
To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελαστικά 
επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), 
παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλη θέση 
στο πλαίσιο του οχήματος. 
 
Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστάσεις κλπ) των 
αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών. 
 
8. Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 
 
Το κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους 
απαραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα 
όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει.  
 
Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με επαρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την ομαλή 
λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης 
(Maintenance Free Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό 
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την 
τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες 
καλωδιώσεις του οχήματος. 
 
Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης , θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα 
στην οροφή ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα 
διαθέτει επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 
 
9. Βαφή 
 

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

 
Σταθμός φόρτισης 

 
Ο σταθμός φόρτισης, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• Τριφασική παροχή, max 32 A, ισχύος εξόδου 11 kw (δυνατότητα ρύθμισης και σε χαμηλότερη 
ισχύ ή υψηλότερη ως 22kW max) 

• 1 ρευματοδότης / πρίζα IEC 62196 Type 2 Mode 3 ο οποίος θα υποστηρίζει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με όχημα με βάση το πρότυπο IEC 61851-:2017 

• Ενσωματωμένη ανίχνευση διαρροής ρεύματος DC, 6mA 

• Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αλουμινίου 

• Προστασία υπέρτασης MCB 40A 

• Δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε ευφυή φορτιστή 

• Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20 έως +50 °C 

• Δείκτης στεγανότητας IP 56 

• Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ10 

• Διαστάσεις: 45cm x 27 cm x 13 cm 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και 
η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις , η 
ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: 
- Ελεύθερο ύψος από το έδαφος. 
- Συντελεστής αεροδυναμικής Cw. 
- Οικονομία στην κατανάλωση  
- Οικονομία στη συντήρηση. 
 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει έντυπο όπου θα αναφέρονται και θα περιγράφονται 
αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες της τακτικής-περιοδικής συντήρησης (για το πλήρες όχημα, χωρίς 
τα ελαστικά και τους συσσωρευτές) και τα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικά όρια.  
 
Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω έντυπο δεν 
χρειάζεται καμία άλλη τακτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 
 
Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού.  
 
Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα 
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα 
οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις 
θορύβου, ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, όπως θα 
ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.  
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Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια 
χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών 
συνθηκών. 
 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων πρέπει να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 
εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. 
 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ  
  
Δ.1. Εγγύηση καλή λειτουργίας 
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση 
καλής λειτουργία τουλάχιστον για ένα (1) έτος για το σύνολο του οχήματος, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. 
Εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον της υποχρεωτικής, θα αξιολογηθεί θετικά από την επιτροπή 
αξιολόγησης.  
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή (όπως 
περιγράφεται παρακάτω παρ. Δ.2).  
Επίσης ζητείται εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. 
Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση 
από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 
  
Δ.2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά)  
 
Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών τον χρόνο εγγύησης 
και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που 
παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, (εργασία και υλικά), που θα γίνουν στην 
περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και το οποίο θα 
ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην βαθμολόγηση. 
 
Στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω 
FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε ορισμένο χρόνο, που θα ορίζεται 
σε συνεννόηση με τον φορέα ανάλογα με την βλάβη (Υπεύθυνη Δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση στη 
σύμβαση θα μπορεί να ορίζεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ακινητοποίησης του οχήματος (περίπου όσο 
είναι το ημερήσιο μίσθωμα παρόμοιου οχήματος στην ελεύθερη αγορά). 
 
Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή (ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα) 
του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του 
διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών, που δεν θα είναι 
μεγαλύτερος των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση).  
 
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο Φορέας θα έχει το 
δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του οχήματος όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 
Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει, χωρίς 
καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα, για την λειτουργία και την συντήρηση των 
οχημάτων, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, 
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς 
και κατά την ημερομηνία της παράδοσης των οχημάτων και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν 
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από τον προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων).  
 
 
Δ.3. Εκπαίδευση Προσωπικού – Επίδειξη Λειτουργίας 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δεσμεύεται για την εκπαίδευση και υποστήριξη για τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες, από την οριστική παραλαβή των οχημάτων/εξοπλισμού, του προσωπικού του Δήμου (ανεξαρτήτως 
της εγγύησης του υπό προμήθεια είδους). Ο προμηθευτής 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.). 
 
Δ.4. Χρόνος και τόπος παράδοσης 
O χρόνος παράδοσης των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας (αμαξοστάσιο περιοχής), δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος των διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
θα απορρίπτεται. 
Τα προσφερόμενα οχήματα πρέπει να φέρουν έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 
2018/858 και 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση. Με την 
παράδοση των οχημάτων, με ποινή να μη γίνει η παραλαβή τους, θα κατατεθεί η έγκριση τύπου ΕΕ του 
οχήματος που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο. 
 
Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται 
Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86):  
Ε.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομήαντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας (Παρ. 
Β.1 έως Β.8, ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν. Προδιαγραφών), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά 
στοιχεία του κάθε οχήματος, αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
αφετέρου για να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα.  
Ε.2. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος, όπου θα 
φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 
Ε.3. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( παρ. Δ.1 της μελέτης). 
Ε.4. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του (μέσω FAX, email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε χρόνο 
που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως ζητείται στην παρ. Δ.2 των τεχν. 
προδιαγραφών). 
Ε.5. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών σε χρονικό 
διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο (<) των 20 ημερών (παρ. Δ.2 της μελέτης). 
Ε.6. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Δ.3 της μελέτης) 
Ε.7. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και συντηρητών 
με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ.2 της μελέτης). 
Ε.8. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το κάθε όχημα, 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω 
Τεχν. Προδιαγραφές.  
 
Σημειώνεται ότι:  
 
-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος 



46 

   

προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. 
-Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 
δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 
 
ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία : 
ΣΤ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 
επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται 
δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν 
συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 
ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι:  

Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 

α). Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό 
προμήθεια οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο. 

β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και 
γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
Άμφισσα Τ.Κ. 33100 
Πληρ. : Αθ. Παναγιωτόπουλος  
Τηλ.: 2265023766 
Email: a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr 

Χρηματοδότηση: Υπ. Εσωτερικών  
(Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») 
 
CPV: 34144431-8, 34142300-7, 34144900-7, 
31681500-8 
Κ.Α.: 69-7132.011 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.227.818,83 € 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
 

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (Συντ. βαρύτητας 70%) 
 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – Max: 

120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Ωφέλιμο Φορτίο, 

Διαστάσεις μηχανήματος: 

πλάτος, μήκος, ύψος, 

μεταξόνιο, ακτίνα 

100-120 6  

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

κινητήρα, Ισχύς και Ροπή 

Στρέψης, 

100-120 5  

3 Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης 

100-120 5  

4 Σύστημα πέδησης 100-120 5  

5 Σύστημα Διεύθυνσης - 

Σύστημα αναρτήσεων - 

Ελαστικά 

100-120 5  

mailto:a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr
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6 Καμπίνα οδήγησης- 

Χειριστήρια 

100-120 6  

7 Δεξαμενή απορριμμάτων - 

υλικά και τρόπος 

κατασκευής- γεωμετρική 

και ωφέλιμη 

χωρητικότητα 

100-120  

8 

 

8 Σύστημα σάρωσης - 

Ψήκτρες - Ρυθμίσεις 

ψηκτρών γενικά 

100-120 5  

9 Αναρροφητικό σύστημα - 

Φτερωτή αναρρόφησης, 

υλικό κατασκευής Θέση / 

μήκος αγωγών και υλικό 

100-120 5  

10 Υδραυλικό σύστημα 100-120 4  

 

11 

Σύστημα νερού - υλικά και 

τρόπος κατασκευής 

 

100-120 

 

6 

 

12 Ευκολία πρόσβασης-

συντήρησης επιμέρους 

συστημάτων 

100-120 5  

13 Πρόσθετος εξοπλισμός- 

Παρελκόμενα 

100-120 5  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 70  

 

Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

Εγχειρίδια και εκπαίδευση 

 12  

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη 

 10  

3 Χρόνος παράδοσης  8  
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 
(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π) προς 
το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

 
Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (Συντ. βαρύτητας 70%) 

 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – Max: 

120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Ωφέλιμο Φορτίο, 

Διαστάσεις μηχανήματος: 

πλάτος, μήκος, ύψος, 

μεταξόνιο, ακτίνα 

100-120 15  

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

κινητήρα, Ισχύς και Ροπή 

Στρέψης, 

100-120 10  

3 Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης 

100-120 10  

4 Σύστημα πέδησης 100-120 5  

5 Σύστημα Διεύθυνσης - 

Σύστημα αναρτήσεων - 

Ελαστικά 

100-120 5  

6 Καμπίνα οδήγησης- 

Χειριστήρια 

100-120 10  

7 Χωρητικότητα καρότσας - 

υλικά και τρόπος 

κατασκευής 

100-120  

15 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 70  
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Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

Εγχειρίδια και εκπαίδευση 

 12  

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη 

 10  

3 Χρόνος παράδοσης  8  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  30  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 
(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π) προς 
το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

 
Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β 
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TMHMA 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (Συντ. βαρύτητας 70%) 
 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – Max: 

120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Ωφέλιμο Φορτίο, 

Διαστάσεις μηχανήματος: 

πλάτος, μήκος, ύψος, 

μεταξόνιο, ακτίνα 

100-120 15  

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

κινητήρα, Ισχύς και Ροπή 

Στρέψης, 

100-120 10  

3 Σύστημα μετάδοσης 

κίνησης 

100-120 10  

4 Σύστημα πέδησης 100-120 5  

5 Σύστημα Διεύθυνσης - 

Σύστημα αναρτήσεων - 

Ελαστικά 

100-120 5  

6 Καμπίνα οδήγησης- 

Χειριστήρια 

100-120 10  

7 Χωρητικότητα καρότσας - 

υλικά και τρόπος 

κατασκευής 

100-120  

15 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 70  

 

Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

Εγχειρίδια και εκπαίδευση 

 12  
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2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη 

 10  

3 Χρόνος παράδοσης  8  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  30  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 
(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς 
(Ο.Π) προς το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

 

Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β 
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TMHMA 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(ΤΥΠΟΥ VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 
α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – Max: 

120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά 

χαρακτηριστικά  

 

Ανάλυση Βαθμολογίας: 

Πλαίσιο-αμάξωμα-θάλαμος 

επιβατών 

Κινητήρας 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Σύστημα πέδησης 

Σύστημα διεύθυνσης 

Αξονες-αναρτήσεις, ελαστικά 

 

 40,0 

 

 

 

12,0 

 

8,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

 

 

2 Τεχνική αξία (ασφάλεια-

λειτουργικότητα-αποδοτικότητα) 

 

Ανάλυση Βαθμολογίας: 

Οικονομία στη Συντήρηση 

Οικονομία στην κατανάλωση  

Ροπή σε χαμηλές στροφές 

Ακτίνα στροφής 

Προστασία-αερόσακοι-συστήματα 

alarm 

Εξτρα παρελκόμενα 

 30,0 

 

 

 

6,0 

6,0 

 

6,0 

3,0 

5,0 

 

4,0 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  70  

 

Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%) 
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α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100 – 

Max: 120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x 

συντ/τη βαρύτητας 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας  12  

2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική 

βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά) 

 10  

3 Χρόνος και τόπος παράδοσης  8  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  30  

 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 
(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π) προς 
το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

Άρα : 
Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β 
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TMHMA 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) 
 

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (Συντ. βαρύτητας 70%) 
 

α/α ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100– 

Max:120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου 

xσυντ/τη βαρύτητας 

1 

Συ
μ

φ
ω

νί
α

 
μ

ε 
ο

υ
σ

ιώ
δ

η
 

τε
χν

ικ
ά

 

χα
ρ

α
κτ

η
ρ

ισ
τι

κά
 

 

Πλαίσιο-αμάξωμα- θάλαμος 

επιβατών 

  

 

 

12,0 

 

Κινητήρας  8,0  

Σύστημα μετάδοσης κίνησης  5,0  

Σύστημα πέδησης  5,0  

Σύστημα διεύθυνσης  5,0  

 Άξονες-αναρτήσεις, ελαστικά  5,0  

  Σύνολο  40  

 

Τε
χν

ικ
ή

 α
ξί

α
 

(α
σ

φ
ά

λε
ια

,λ
ει

το
υ

ρ
γι

κό
τη

τα
,α

π
ο

δ
ο

τι
κό

τη
τα

) 

Οικονομία στη Συντήρηση  6,0  

Οικονομία στην κατανάλωση  6,0  

Μέγιστη Ροπή  6,0  

Ακτίνα στροφής  3,0  

Προστασία-αερόσακοι- 

συστήματα alarm 

 5,0  

 Έξτρα Παρελκόμενα  4,0  

  Σύνολο  30  
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 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  70  

 

Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%) 

α/α ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(Min: 100– 

Max:120) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Βαθμός κριτηρίου x συντ/τη 

βαρύτητας 

1 

Τε
χν

ικ
ή

 Υ
π

ο
σ

τή
ρ

ιξ
η

 κ
α

ι 
κά

λυ
ψ

η
 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 12,0  

2 Ποιότητα 

εξυπηρέτησης 

(τεχνική βοήθεια 

–συντήρηση- 

ανταλλακτικά) 

 10,0  

3 Χρόνος και τόπος 

παράδοσης 

 8,0  

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 30   

 
 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β)= 

(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας) 
 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π) προς 
το άθροισμα συνολικών σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) 

Άρα : 
Λόγος Προσφοράς = Ο.Π/ Α.Σ.Σ.Β 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
Άμφισσα Τ.Κ. 33100 
Πληρ. : Αθ. Παναγιωτόπουλος  
Τηλ.: 2265023766 
Email: a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr 

Χρηματοδότηση: Υπ. Εσωτερικών  
(Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») 
 
CPV: 34144431-8, 34142300-7, 34144900-7, 
31681500-8 
Κ.Α.: 69-7132.011 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.227.818,83 € 

 
 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
1 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
2 

Πλαίσιο (σασί) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
3 

Κινητήρες - Συσσωρευτές 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
4 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης- ανάρτησης- πέδησης-
διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
5 

Καμπίνα οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

6 
Σύστημα Σάρωσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στη 
σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI 
  

 
7 

Κάδος απορριμμάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
8 

Σύστημα νερού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

mailto:a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr
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9 

Παρελκόμενα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
10 

Φορητοί σταθμοί φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
11 

Σταθμός φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
12 

Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αποδοτικότητα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
13 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 

 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
1 

Γενικά χαρακτηριστικά πλαισίου 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
2 

Υπερκατασκευή ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
3 

Σταθμός φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
4 

Τεχνική αξία (Ασφάλεια-λειτουργικότητα- 
αποδοτικότητα) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
5 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
NAI 
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TMHMA 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
1 

Γενικά χαρακτηριστικά πλαισίου 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
2 

Υπερκατασκευή ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
3 

Σταθμός φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
4 

Τεχνική αξία (Ασφάλεια-λειτουργικότητα- 
αποδοτικότητα) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
5 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
TMHMA 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(ΤΥΠΟΥ VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
1 

Γενικά στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
2 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
3 

Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
4 

Σύστημα μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
5 

Σύστημα πέδησης-διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
6 

Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
7 

7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
8 

Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στ σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 
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9 

Βαφή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στ σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
10 

Σταθμός φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
11 

Τεχνική αξία (ασφάλεια-λειτουργικότητα- 
αποδοτικότητα) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
12 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
 

TMHMA 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(ΤΥΠΟΥ VAN) 

 
6 

Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
7 

7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
8 

Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
9 

Βαφή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
10 

Σταθμός φόρτισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

 
11 

Τεχνική αξία (ασφάλεια-λειτουργικότητα- αποδοτικότητα) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
1 

Γενικά στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
2 

Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
3 

Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
4 

Σύστημα μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

5 Σύστημα πέδησης-διεύθυνσης όπως αναλυτικά ορίζονται 
στη σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   
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12 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 
NAI 

  

 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/νση: Υπολοχαγού Γάτου 12 
Άμφισσα Τ.Κ. 33100 
Πληρ. : Αθ. Παναγιωτόπουλος  
Τηλ.: 2265023766 
Email: a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr 

Χρηματοδότηση: Υπ. Εσωτερικών  
(Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης») 
 
CPV: 34144431-8, 34142300-7, 34144900-7, 
31681500-8 
Κ.Α.: 69-7132.011 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.227.818,83 € 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 217.707,21 3 653.121,64 

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
59.577,42 2 119.154,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 772.276,48 

 

Φ.Π.Α. 24% 
 

185.346,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 957.622,83 

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΜΙΚΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

43.650,00 2 87.300,00 

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

46.650,00 2 93.300,00 

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ 
VAN) 

37.300,00 1 37.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 217.900,00 

 

Φ.Π.Α. 24% 
52.296,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 270.196,00 

mailto:a.panagiotopoulos@delphi.gov.gr
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 990.176,48 

 

Φ.Π.Α. 24% 
 

237.642,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.227.818,83 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 24/10/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 24/10/2022 

 
Ο Ειδικός Συνεργάτης 

Δήμου Δελφών 
 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧ. Η/Υ 

  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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