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ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι  παρούσες  τεχνικές  προδιαγραφές  συντάσσονται,  προκειμένου  να
περιγραφούν τα υπό προμήθεια οχήματα. 

Σκοπός της εν λόγω προμήθειας είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους του
στόλου του Δήμου, με αγορά δύο (2) πετρελαιοκίνητων ανοιχτών ημιφορτηγών και
δύο (2) βενζινοκίνητων επιβατικών οχημάτων,  τα οποία προσφέρουν χαμηλότερη
κατανάλωση και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. 

Για  την  αγορά  των  τεσσάρων  (4)  οχημάτων  έχει  εκδοθεί  η  υπ.  αριθμ.
1014/101691/9.7.2019 (ΑΔΑ  :  6ΗΤΑΟΡ10-6ΩΚ)  απόφαση  του  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας / Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού  2195/2002  (ΕΚ)  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα
34131000-4 Ημιφορτηγά

Ο  τόπος  παράδοσης  της  προμήθειας  (γεωγραφική  περιοχή)  είναι  ο  Δήμος
Τανάγρας (NUTS : 2806)

Για  την  ανωτέρω  προμήθεια  υπάρχει  εγκεκριμένη  πίστωση  στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 .

Συντάχθηκε

Ανέστης Τσιώνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Τεμ Τιμή τεμ Σύνολο
Ανοιχτό ημιφορτηγό μονής καμπίνας 4Χ2 1,00 22.800,00 22.800,00
Ανοιχτό ημιφορτηγό 1 1/2 καμπίνας 4Χ4 1,00 27.400,00 27.400,00
Επιβατικό πεντάθυρο όχημα 2,00 11.800,00 23.600,00

Τελικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 73.800,00

Στις  ανωτέρω  τιμές  περιλαμβάνεται  ο  αναλογούν  ΦΠΑ  και  κάθε  άλλες
κρατήσεις.  Δεν  συμπεριλαμβάνονται  τα  έξοδα  έκδοσης  πινακίδων  και  τυχόν
αυτοκόλλητα. 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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1. Ανοιχτό ημιφορτηγό

1.1.Ανοιχτό ημιφορτηγό μονής καμπίνας 4Χ2

Επί  ποινή  αποκλεισμού  το  όχημα  θα  πρέπει  να  πληρεί  τις  ακόλουθες
προδιαγραφές :

Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

Επωνυμία κατασκευαστή και τύπος
Κίνηση 4Χ2
Κυβισμός 1.850 – 2.100 cc3

Καύσιμο Πετρέλαιο
Ιπποδύναμη Μεγαλύτερη των 160 hp
Αριθμός θυρών 2
Αριθμός θέσεων 2
Προδιαγραφή ρύπων Euro 6b
Εκπομπή καυσαερίου CO2 Περίπου 175 gr/km
Κατανάλωση (μεικτός κύκλος) Περίπου 6,5 lt/100km
Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο, έξι σχέσεων (+όπισθεν)
Μήκος αμαξώματος Τουλάχιστον 5.000 mm
Ωφέλιμο βάρος Περίπου 1300 kg
Αερόσακοι Οδηγού / συνοδηγού / πλευρικοί
ABS / EBD
Immobilizer
Φρένα Αεριζόμενα δισκόφρενα με δαγκάνες δύο 

εμβόλων εμπρός και αυτορυθμιζόμενα 
ταμπούρα πίσω

Κεντρικό κλείδωμα
Κλιματισμός 
Ηλεκτρικά παράθυρα 2
Υποβοήθηση τιμονιού Υδραυλική ή ηλεκτροϋδραλική
Εξωτερικό χρώμα Σκούρο
Εσωτερικό χρώμα Σκούρο

1.2.Ανοιχτό ημιφορτηγό 1 ½ καμπίνας 4Χ4

Επί  ποινή  αποκλεισμού  το  όχημα  θα  πρέπει  να  πληρεί  τις  ακόλουθες
προδιαγραφές :



Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

Επωνυμία κατασκευαστή και τύπος
Κίνηση 4Χ4
Κυβισμός 1.850 – 2.100 cc3

Καύσιμο Πετρέλαιο
Ιπποδύναμη Μεγαλύτερη των 160 hp
Αριθμός θυρών 2
Αριθμός θέσεων 2
Προδιαγραφή ρύπων Euro 6b
Εκπομπή καυσαερίου CO2 Περίπου 230 gr/km
Κατανάλωση (μεικτός κύκλος) Περίπου 7,0 lt/100km
Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο, έξι σχέσεων (+όπισθεν)
Μήκος αμαξώματος Τουλάχιστον 5.000 mm
Ωφέλιμο βάρος Περίπου 1100 kg
Αερόσακοι Οδηγού / συνοδηγού / πλευρικοί
ABS / EBD
Immobilizer
Φρένα Αεριζόμενα δισκόφρενα με δαγκάνες δύο 

εμβόλων εμπρός και αυτορυθμιζόμενα 
ταμπούρα πίσω

Κεντρικό κλείδωμα
Κλιματισμός 
Ηλεκτρικά παράθυρα 2
Υποβοήθηση τιμονιού Υδραυλική ή ηλεκτροϋδραλική
Εξωτερικό χρώμα Σκούρο
Εσωτερικό χρώμα Σκούρο

Επιθυμητά τα υπό προμήθεια ημιφορτηγά μπορούν να έχουν τα ακόλουθα :

Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

Ηχοσύστημα
Ρύθμιση καθ’ ύψος και απόσταση στο τιμόνι
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με ελάχιστη ένδειξη κατανάλωσης, 

θερμοκρασίας (εσωτερικής / εξωτερικής)
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι
Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Ταπέτα
Μεταλλικό χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας
Ρύθμιση καθ’ ύψος καθίσματος οδηγού
Χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι
Υπολογιστής ταξιδίου

1.3.Εξαρτήματα – Εργαλεία
Τα  ημιφορτηγά  θα  πρέπει  να  παραδοθούν  εφοδιασμένα  με  τα  ακόλουθα

εξαρτήματα και εργαλεία :
- Σταθερός κοτσαδόρος



- Μια ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων, όπως γρύλος, καλώδια
φόρτισης μπαταρίας κλπ

- Ανακλαστικό γιλέκο
- Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ενός κιλού
- Φαρμακείο
- Πλαστικό κάλυμμα καρότσας
Η αξία όλων των ανωτέρω θα περιλαμβάνεται  στην προσφερόμενη τιμή του

οχήματος.

2. Επιβατικό όχημα

Επί  ποινή  αποκλεισμού  τα  οχήματα  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  ακόλουθες
προδιαγραφές :

Επωνυμία κατασκευαστή και τύπος
Κυβισμός 1.200 – 1.300 cc3

Κίνηση 4Χ2
Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη
Ιπποδύναμη Μεγαλύτερη των 80 hp
Αριθμός θυρών 5
Αριθμός θέσεων Τουλάχιστον 4
Εκπομπή καυσαερίου CO2 Περίπου 125 gr/km
Κατανάλωση (μεικτός κύκλος) Περίπου 5,5 lt/100km
Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο, τουλάχιστον πέντε 

σχέσεων (+όπισθεν)
Μήκος αμαξώματος Τουλάχιστον 4.000 mm
Αερόσακοι Οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, 

κουρτίνας
ABS (+ESC)
Immobilizer
Κεντρικό κλείδωμα
A/C 
Ηλεκτρικά παράθυρα Εμπρός / πίσω
Υποβοήθηση τιμονιού Υδραυλική ή ηλεκτροϋδραλική
Εξωτερικό χρώμα Λευκό
Εσωτερικό χρώμα

Επιθυμητά το υπό προμήθεια όχημα μπορεί να έχει τα ακόλουθα :

Τεχνικές προδιαγραφές / ποιότητα

Ηχοσύστημα
ESP
Ρύθμιση καθ’ ύψος και απόσταση στο τιμόνι
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με ελάχιστη ένδειξη κατανάλωσης, 

θερμοκρασίας (εσωτερικής / εξωτερικής), multimedia
Προβολείς ομίχλης μπροστά
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι



Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Ταπέτα
Ρύθμιση καθ’ ύψος καθίσματος οδηγού
Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος
Χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Υπολογιστής ταξιδίου
Φωτισμός χώρου αποσκευών

3. Λοιπά στοιχεία

3.1.Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις
προσφορές. 

Συμπληρωμένοι πίνακες με τα στοιχεία που περιγράφουν τα οχήματα. 
Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα  απαραίτητα  τεχνικά  στοιχεία,  που θα

προκύπτουν  από  prospectus,  εικόνες,  σχεδιαγράμματα  κ.λ.π.  των  εργοστασίων
κατασκευής και που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς
εικόνας  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  του  προσφερόμενου  οχήματος  και  των
εξαρτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται :

- Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος. 
-  Τα  ειδικά  για  κάθε  επί  μέρους  σύστημα  σκαριφήματα,  σχέδια,

φωτοαντίγραφα,  έντυπα  κ.λ.π.,  που  ζητούνται  στις  διάφορες  προηγούμενες
παραγράφους του παρόντος. 

3.2.Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια).
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπ’ όψη

η ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις
των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι
τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά :

- Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
- Οικονομία στη συντήρηση
- Μεγάλη ροπή στις χαμηλές στροφές
- Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης
- Η άνεση χειρισμού
- Η ισχύς του συστήματος αερισμού και θέρμανσης
- Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  θα  είναι  πλήρης  και

αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Θα περιγράφουν
οι εξαιρετικές διατάξεις

- Το  κάθισμα  του  οδηγού  θα  προσδίδει  την  μέγιστη  άνεση  και
εργονομική απόδοση.

- Επίσης, απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως
- Η όλη διάρθρωση του υδραυλικού συστήματος, η ισχύς του, η ποιότητα

των  μηχανισμών  και  υλικών  του,  η  εργονομία,  η  απλότητα  και  η  άνεση  των
χειριστηρίων και κ.λ.π.

- Η αποδοτικότητα της πέδησης
- Η ασφαλής πέδηση στάθμευσης (Parking)
- Η προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων



3.3.Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
Τα οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται κατ ελάχιστον από πέντε (5) χρόνια

εργοστασιακή εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους του εργοστασίου κατασκευής

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο)
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια δύο (2) πετρελαιοκίνητων ανοιχτών

ημιφορτηγών και δύο (2) βενζινοκίνητων επιβατικών οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η εκτέλεση της  προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16

(Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’). 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Συγγραφή υποχρεώσεων . 
Β) Τεχνικές προδιαγραφές . 
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)
Η  εκτέλεση  της  ανάθεσης  θα  πραγματοποιηθεί  με  συνοπτικό  διαγωνισμό

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

Άρθρο 5ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία
προσφοράς)

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια
ελαστικών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 
απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται

να προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία εκτέλεσης)
Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες αρχόμενης από την επόμενη

της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο  ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.



ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωμής)
Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου

και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή)
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της

παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του Ν. 4412/2016. 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.


