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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1.ΓΔΝΙΚΑ 

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ εκηθνξηεγνχ κε θαξφηζα 

αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ηέζζεξηο ζχξεο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θάιπςε αλαγθψλ 

κεηαθνξάο εμαξηεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο βιάβεο θαη ζηα αληιηνζηάζηα ηεο 

επηρείξεζεο. Σν φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηάδνζεο 

θίλεζεο θαη ζηνπο 4 ηξνρνχο, γηα λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη δχζβαηεο πεξηνρέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

 

2.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΥΗΜΑΣΟ 

 

   2.1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ   
 

    Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο. Θα δνζνχλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή 

ζηελ Αγγιηθή, ησλ πξνζθεξφκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. 

 

2.2 ΠΛΑΙΙΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

 

    Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ραιχβδηλν, ηχπνπ ζθάιαο, πςειήο ζηξεπηηθήο αθακςίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ακαμψκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεί ηε 

κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ελέξγεηα παξακφξθσζεο ελψ ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηεί 

ηελ παξακφξθσζε ηνπ ζαιάκνπ νδεγνχ θαη επηβαηψλ, ζε πεξίπησζε κεησπηθήο ζχγθξνπζεο. 

  Ο ηχπνο ηνπ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ 

θνξηίνπ πεξίπνπ 1.000 θηιψλ κε βάζε ηελ έγθξηζε ηχπνπ θαη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  γηα άλεηε 

θαη αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε 

ζεξκνθξαζία  πεξηβάιινληνο απφ -20 °C έσο +55 °C.  

 

2.3 ΘΑΛΑΜΟ ΔΠΙΒΑΣΩΝ 

 

     Ο ρψξνο επηβαηψλ ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ ραιχβδηλνο. Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη 

ηέζζεξηο πιεπξηθέο ζχξεο εθνδηαζκέλεο κε δνθνχο πιεπξηθήο πξφζθξνπζεο. Όιεο νη ζχξεο θέξνπλ 

ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/92 ή θαη λεφηεξε, πιήξσο  

αλνηγφκελνπο εληφο ηεο ζχξαο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαζψο 

επίζεο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο ζε θάζε ζχξα.  Η θακπίλα ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο 

πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε 

δχν (2) αλεμάξηεηα θαζίζκαηα (νδεγνχ - ζπλνδεγνχ) κε αηζζεηήξα βάξνπο ν νπνίνο ελεξγνπνηεί 

ηελ ππελζχκηζε ηεο ρξήζεο δψλεο. Η ππελζχκηζε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη φηαλ ην φρεκα 

ππεξβεί ηα 20 ρικ/ψξα θαη ν νδεγφο ή ν ζπλνδεγφο δελ έρεη αζθαιίζεη ηε δψλε ηνπ. Δπίζεο ζα 

δηαζέηεη εληαίν θάζηζκα ζην πίζσ κέξνο ηθαλφ λα θηινμελήζεη ηξεηο επηβάηεο θαη νη ζέζεηο ζα 

θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο. Η αληνρή ησλ θαζηζκάησλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 74 

/408*2005/39. Σν φρεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πέληε (5) επηβαηψλ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Σα θαζίζκαηα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα είλαη 

ξπζκηδφκελεο ζέζεο (εκπξφο- πίζσ) θαη θιίζεο πιάηεο. Η επέλδπζε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη απφ 

αλζεθηηθφ πθαζκάηηλν πιηθφ ην νπνίν επηδέρεηαη θαζαξηζκφ θαη πιχζηκν. Σν εζσηεξηθφ ησλ 

θαζηζκάησλ ζα απνηειείηαη απφ καιαθφ αθξψδεο πιηθφ. Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε 

πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ζπλνδεγφ. Δπίζεο, ζα 

θέξεη δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνπο πίζσ επηβάηεο. Όιεο νη δψλεο ζα είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε πξνεληαηήξεο νη νπνίνη επελεξγνχλ ζηνπο κεραληζκνχο ησλ δσλψλ. Οη δψλεο 

αζθαιείαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541*2005/40. Η θακπίλα ζα 

θέξεη έλα ζηξεπηφ αιεμήιην ζε θάζε  εκπξφζζηα πιεπξά θαη παινθαζαξηζηήξεο ηθαλνχο λα 

θαιχςνπλ ην εκπξφο ηδάκη, φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην 

εκπξφο ηδάκη). Η θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη επίζεο λα θέξεη ζηαρηνδνρείν θαη πνηεξνζήθεο 

ζε δηάθνξα ζεκεία. Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ θάηνπηξν (θαζξέπηε) ηνπνζεηεκέλν ζην 

θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα (θαζξέπηεο). Σν φρεκα ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε Radio/CD/MP3 θαη νζφλε αθήο. Η θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 

ερεία ζηηο εκπξφζζηεο πφξηεο θαη 2 ζηηο νπίζζηεο. Θα θέξεη επίζεο πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ 

(παηάθηα) θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ. ηε θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) πξίδα παξνρήο 12V. 

 

2.4 ΑΔΡΟΑΚΟΙ 

 

     Σν φρεκα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη εθνδηαζκέλν ηνπιάρηζηνλ κε έμη (6) ζχγρξνλνπο 

αεξφζαθνπο. Δλδεηθηηθά, ζα πξέπεη λα θέξεη αεξφζαθνπο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ φπσο επίζεο δχν 

πιεπξηθνχο ηνπνζεηεκέλνπο ζηα δχν εκπξφζζηα θαζίζκαηα θαζψο θαη δχν αεξφζαθνπο ηχπνπ 

θνπξηίλαο. 

 

2.5 ΤΣΗΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ – ΑΔΡΙΜΟΤ 

 

     Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε ζχγρξνλν 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ζηνπο επηβαίλνληεο ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

 

2.6 ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

 

     Η θηβσηάκαμα ζα είλαη ηζρπξήο, κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε ραιχβδηλν ζθειεηφ, 

ζρεδηαζκέλε γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο (θαξφηζα) ζα 

ππάξρεη ζχξα ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ε νπνία ζα ζπγθξνηείηαη κε κεηαιιηθά ζηειέρε 

ζην χςνο ηεο θηβσηάκαμαο.    

 

2.7 ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 

 

     Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθεη. Σν νιηθφ κήθνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 5,30 m, ην χςνο ηεο θακπίλαο ηνπ νρήκαηνο 

ζα είλαη πεξίπνπ 1,80 m, ην πιάηνο πεξίπνπ 1,80 m θαη ην κεηαμφλην πεξίπνπ 3,00 m. Οη δηαζηάζεηο 

ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ζα είλαη πεξίπνπ 1,60 x 1,50 x 0,45 m (Μ x Π x Τ).  

      Σν κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 3.000,00kg κε βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ 

λα είλαη πεξίπνπ 1.000,00kg. Ωο σθέιηκν θνξηίν νξίδεηαη ε κέγηζηε ηερληθά απνδεθηή κάδα 

έκθνξηνπ νρήκαηνο κείνλ ηελ κάδα ηνπ νρήκαηνο έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία πνπ ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Ι ηεο Οδεγίαο 70/220/ΔΟΚ πεξηιακβάλεη πγξά, εξγαιεία, εθεδξηθφ ηξνρφ θαη νδεγφ 75 

kg. 
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2.8 ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

    Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πδξφςπθηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεηξαθχιηλδξνο, πεηξειαηνθηλεηήξαο 

ακέζνπ ςεθαζκνχ, ηερλνινγίαο Common Rail 16 βαιβίδσλ κε 2 εθθεληξνθφξνπο επί θεθαιήο θαη 

ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ πεξίπνπ δχν ρηιηάδσλ θπβηθψλ εθαηνζηψλ (2.000cc) εμνπιηζκέλνο κε 

ζηξνβηινζπκπηεζηή θαη intercooler. Η νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  150 ΗΡ 

θαη απνδίδεηαη πεξίπνπ ζηηο 3.500 rpm. Η κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πεξίπνπ 

350 Nm θαη ζα απνδίδεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ζηξνθψλ ην νπνίν θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ ηηο 2.000  

rpm (πεξηνρή κέγηζηεο ξνπήο) έσο ηηο 2500 rpm.  

      Η απφδνζε ηνπ θηλεηήξα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ κεηαηξνπέο. 

     Όζν αθνξά ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ν θηλεηήξαο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ EURO VI θαη είλαη εθνδηαζκέλνο κε θίιηξν 

κηθξνζσκαηηδίσλ. 

 Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη:  

- Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο. 

- Η πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

- Η κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

- Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

- Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

- Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο.  

     Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ είλαη εθνδηαζκέλν κε πδαηνπαγίδα κε έλδεημε 

πιήξσζεο. Σν φρεκα ζα πξέπεη επίζεο λα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 70*157*2007/34. Δπηπξνζζέησο, ζα θέξεη κεηαιιηθή πξνζηαηεπηηθή πνδηά ε νπνία 

πξνζηαηεχεη εμ νινθιήξνπ ηνλ θηλεηήξα ζην θάησ κέξνο παξέρνληαο απμεκέλε πξνζηαζία ζηελ 

νδήγεζε εθηφο δξφκνπ.  

    Η θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πεξίπνπ 7,0 lt/100km ζε κηθηφ θχθιν 

ιεηηνπξγίαο.   

     Οη κέγηζηεο εθπνκπέο CΟ2 ζα είλαη ιηγφηεξεο απφ 170 gr/km. Οη ηηκέο ησλ εθπνκπψλ CO2 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.  715/2007 – 692/2008 – 2017/1152 & 1153 – 

2017/1347 θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ νρήκαηνο. 

 

2.9 ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 

 

    Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κνλφδηζθνο, μεξνχ ηχπνπ πδξαπιηθήο επελέξγεηαο.  

    Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα ρεηξνθίλεην θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ πέληε 

ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο (πιήξσο ζπγρξνληζκέλεο) θαη κίαο ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Όιεο νη 

ηαρχηεηεο εθηφο ηεο φπηζζελ λα έρνπλ ζπζηήκαηα ζπγρξνληζκνχ. Ο κνριφο επηινγήο ησλ 

ηαρπηήησλ ζα βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο (θακπίλαο). Θα δνζνχλ νη 

ζρέζεηο κεηάδνζεο φπσο θαη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. 

    Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε βνεζεηηθφ θηβψηην (transfer case), ην 

νπνίν ζηελ θαηάζηαζε 4x4 θαη θαη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε, κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δχλαηαη 

λα ππνβηβάδεη ηηο ζρέζεηο. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη έηζη ηε δπλαηφηεηα απνζχκπιεμεο ηνπ 

κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξνο ηνλ εκπξφζζην άμνλα. πλεπψο ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ 4x2 νπηζζνθίλεην, κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη’ επηινγή ζηνπο ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο (4x4). 
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    Η επηινγή ηεο κεηάδνζεο θίλεζεο απφ 4x2 ζε 4x4 θαη ηεο αληίζηνηρεο ζρέζεσο κεηάδνζεο 

γίλεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ρξήζηε κε επηινγέα ζέζεσλ,  ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο 

ζηελ θεληξηθή θνλζφια ηεο θακπίλαο επηβαηψλ. 

   Οη άμνλεο κεηάδνζεο θίλεζεο ζα δηαζέηνπλ ζχγρξνλν δηαθνξηθφ κε θσληθνχο νδνληνηξνρνχο.  

 

2.10 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

   Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη 

αζθαιή νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο είλαη 12V. Σν φρεκα είλαη 

εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα κε εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα (immobilizer) φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ην 

εξγνζηαζηαθφ θιεηδί ηνπ νρήκαηνο. Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα ζπζζσξεπηή ξεχκαηνο 

πεξίπνπ 75Αh, ν νπνίνο ζα θνξηίδεη απφ θαηάιιειε γελλήηξηα. Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

εμσηεξηθφ θσηηζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: πιεπξηθά θιαο, θιαο εκπξφζζησλ θαλψλ θψηα 

εκέξαο, θψηα πνξείαο (ειεθηξηθήο ξχζκηζεο), πξνβνιείο (ειεθηξηθήο ξχζκηζεο), θψηα ζέζεσο, 

θσο νπηζζνπνξείαο, πίζσ θψηα stop, πίζσ θψηα πνξείαο, πίζσ θψηα θιαο, πίζσ θσο νκίριεο, 

ηξίην stop. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθνδηάζεη ην φρεκα κε θάξν ηχπνπ LED  θαη δχν 

(2) πξνβνιείο ηχπνπ LED πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο κε εηδηθφ 

δηαθφπηε, ζα είλαη αζθαιηζκέλα κε ειεθηξηθή αζθάιεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θψηα 

εξγαζίαο. 

   Ο εζσηεξηθφο θσηηζκφο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: πιαθνληέξα ε νπνία λα 

ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ. 

 

2.11 ΣΡΟΥΟΙ – ΔΛΑΣΙΚΑ 

 

     Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ ζηνλ 

εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα πεξηιακβάλεηαη γξχιινο, εξγαιεία 

αιιαγήο ηξνρνχ θαη εθεδξηθφο ηξνρφο ίδησλ δηαζηάζεσλ κε απηνχο ηνπ νρήκαηνο.  

     Σα ειαζηηθά είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), 

ημιηπακηεπωηά ζχκθσλα κε ETRTO θαη ηελ οδηγία 92/23*2005/11 επί ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (CΔ). Ο ηχπνο ηνπο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε εληφο θαη εθηφο 

νδνζηξψκαηνο φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο. Σν φρεκα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε 

φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

 

2.12 ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ – ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

     Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  

κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν πεξίπνπ 1.000kg. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εκπξφζζηα αλάξηεζε ζα είλαη 

αλεμάξηεηε θαη ζα θέξεη δηπιά ςαιίδηα, ε νπίζζηα αλάξηεζε ζα απνηειείηαη απφ άθακπην άμνλα κε 

ειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο. 

    Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

70/311 * 1999/7 θαη θέξεη πδξαπιηθά ππνβνεζνπκέλε θξεκαγηέξα. 

 

2.13 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΓΗΗ ΚΑΙ ΔΤΣΑΘΔΙΑ 

 

     Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νδεγίαο 71/320 

*2002/78 θαη λα πεξηιακβάλεη πέδε πνξείαο θαη ζηάζκεπζεο. Σν ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο 

ζα είλαη αλεμάξηεην, πδξαπιηθφ, δηπινχ θπθιψκαηνο κε ππνβνήζεζε ηχπνπ SERVO κνλνχ 

δηαθξάγκαηνο. Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο.  

20REQ006220455 2020-01-30



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΑΡΟΤ 

ΜΔΛΔΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΜΔ ΚΑΡΟΣΑ  

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ» 
 

 Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν), πνπ ελεξγεί κεραληθά κε 

ληίδεο ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. 

     Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ABS) πδξαπιηθφ 

ζχζηεκα πέδεζεο δηπινχ θπθιψκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη ειεθηξνληθά θαη κέζσ ηεο 

ειεθηξνυδξαπιηθήο κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.S.  

      Σν φρεκα ζα θέξεη εληφο ηεο ειεθηξνυδξαπιηθήο κνλάδαο ειεθηξνληθφ θαηαλεκεηή πίεζεο. 

Σν ζχζηεκα ζα επελεξγεί κφλν ζηνπο πίζσ ηξνρνχο θαη ζα εθηειεί ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

θαηαλεκεηή ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ πδξαπιηθή πίεζε ζηα πίζσ θξέλα αλάινγα ηνπ θνξηίνπ.  

     Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα ESC. Σν ζχζηεκα απηφ ζα επελεξγεί ζην 

πδξαπιηθφ ζχζηεκα πέδεζεο θαη ζηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

βνεζήζεη ζηελ επαλαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε θαζεζηψο ειέγρνπ φηαλ απηφ ηείλεη λα πεξηζηξαθεί 

θαηά ηνλ θάζεην άμνλά ηνπ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα επελεξγεί ζε ηαρχηεηεο 

νρήκαηνο άλσ ησλ 15 km/h ειέγρνληαο ηελ πδξαπιηθή πίεζε πνπ επελεξγεί ζηα θξέλα. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ειέγρεη ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα. 

   ε ππεξβνιηθή ζηηγκηαία επηηάρπλζε θπξίσο ζε νιηζζεξφ νδφζηξσκα πξνθαιείηαη 

αλεμέιεγθηε νιίζζεζε απφ ππεξβνιηθή ξνπή. Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα πνπ 

απνηξέπεη ηελ νιίζζεζε ησλ θηλεηήξησλ ηξνρψλ, κε έιεγρν ηεο πδξαπιηθήο πίεζεο πνπ επελεξγεί 

ζηα πίζσ θξέλα θαη ζηε ξνπή ηνπ θηλεηήξα. ε πεξίπησζε ξπκνχιθεζεο trailer, γηα ηελ απνθπγή 

αλαηξνπήο ή γιηζηξήκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε κε πςειή ηαρχηεηα ή ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο, 

αηζζεηήξεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ θαη ζα επεκβαίλνπλ απηφκαηα 

ζηελ πέδεζε φηαλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

 

3. ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 

 

3.1 ΜΔΓΙΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

  Η αλψηαηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 180km/h. 

 

   3.2 ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΛΞΗ 
Σν φρεκα ζα κπνξεί λα ζχξεη ζπξφκελν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζπξφκελν κε ζχζηεκα πέδεζεο 3.500,00 Kg θαη ζπξφκελν ρσξίο ζχζηεκα πέδεζεο 750,00 Kg.  

 

  3.3 ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ 
  Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/389 * 96/64 έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο ζηελ 

εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Δπίζεο, ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε θνηζαδφξν. 

 

  3.4 ΥΡΩΜΑΣΙΜΟ 

  Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ νρήκαηνο είλαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο 

απφ νμεηδψζεηο. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ζε ρξψκα ΛΔΤΚΟ θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα 

κέξε ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπξφζζηνπ πξνθπιαθηήξα. 

 

  3.5 ΑΞΔΟΤΑΡ 

  Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε θάιπκκα ζηελ θαξφηζα, θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ θαη 

ζρεδηαζκέλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαη φρεκα. ηε θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ιαζηηρέληα παηάθηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ ηνπ νρήκαηνο απφ ιάζπεο, λεξά 

θαη ζθφλεο. 
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  3.6 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
   Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ην θαηάιιειν γξχιιν θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία. Δπίζεο, ζα 

είλαη εμνπιηζκέλν κε θαξκαθείν, ηξίγσλν θαη ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν Κ.Ο.Κ. 

 

4. ΤΝΣΗΡΗΗ 

    Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εγγξάθσο λα βεβαηψζεη πσο ηo πξνζθεξφκελo φρεκα ζα 

θαιχπηεηαη απφ service θαη αληαιιαθηηθά ζε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ηεο λήζνπ Πάξνπ. 

 

5. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Θα παξαδνζεί κε ην φρεκα εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηα κεραληθά 

θαη ειεθηξηθά κέξε ηνπ πιαηζίνπ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε ή 100.000 ρικ. Καη εγγχεζε 

αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε.  

 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί  κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ  λφκνπ 3463/2006. 

 

Η δαπάλε εληάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ αξρείνπ ηνπ Δ.Π.Π. CPV:34131000-4 θαη ηίηιν 

«Ηκηθνξηεγά». Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α.13.02.24 κε ηίηιν 

«Απηνθίλεηα θνξηεγά 24%» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 27.000,00 € θαη Κ.Α 54.00.02 «ΦΠΑ 

εμφδσλ-δαπαλψλ» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 6.480,00 € ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ έηνπο 2020 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 138/2019 απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Πάξνπ.  

 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζςνοπηικό διαγωνιζμό θαη κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

     
 

 

 
 

Πάπορ,  Ιανοςάπιορ 2020 
 

Ο ζςνηάξαρ 
 

 

 

 

Γκοςπογιάννηρ Νικόλαορ 

Σοπογπάθορ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Δίδοςρ 
Σιμή Μονάδορ 

(Δςπώ) 

Γαπάνη 

(Δςπώ) 

1 

 

Ημιθοπηηγό με καπόηζα ανοικηού 

ηύπος 

 (CPV: 34131000-4) 

 

27.000,00 27.000,00 

                                                            

             

 

 

 

             Πποϋπολογιζμόρ                            :   27.000,00  Δςπώ 

Φ.Π.Α.  24%                                  :    6.480,00  Δςπώ  

ύνολο                                            :  33.480,00  Δςπώ 

 
 

              ΟΛΟΓΡΑΦΩ: Σπιάνηα ηπειρ σιλιάδερ ηεηπακόζια ογδόνηα  εςπώ 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                                                                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2020 

 

 

 

Γκοςπογιάννηρ Νικόλαορ                                                  Καπαμανέρ Νικόλαορ 

Σοπογπάθορ Μησανικόρ Σ.Δ.                                       Μησανολόγορ Μησανικόρ Π.Δ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

                 

                    

Α/Α Πεπιγπαθή Δίδοςρ 
Σιμή Μονάδορ 

(Δςπώ) 

Γαπάνη 

(Δςπώ) 

Γαπάνη 

(Ολογπάθωρ) 

1 

 

Ημιθοπηηγό με καπόηζα ανοικηού 

ηύπος 

 (CPV: 34131000-4) 

 

  

 

 

 

                     

 

 

                                                                ΤΝΟΛΟ: ……………… ΔΤΡΩ 

 

                                                           Φ.Π.Α. 24% : ……………… ΔΤΡΩ 

    

                                               ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ……………… ΔΤΡΩ 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: 
 

 

 

 

……………………2020 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

(θξαγίδα- Τπνγξαθή) 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ππομήθειαρ  

 Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, γηα ηελ  πξνκήζεηα ελφο 

θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ αλνηθηνχ ηχπνπ εκηθνξηεγνχ κε ηέζζεξηο ζχξεο, θαξφηζα θαη 

ηεηξαθίλεζε, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

  

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ  

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο:  

α. Σνπ λφκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ( Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 ηεχρνο 

Α΄/2016 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Άξζξν 33 ηνπ 4608/19 (ΦΔΚ 66/25.04.2019 ηεχρνο Α΄), 

άξζξν 56 ηνπ 4609/19 (ΦΔΚ 67/03.05.2019 ηεχρνο Α΄ θαη άξζξα 43,44,45 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 

5201.04.2019 ηεχρνο Α'). 

 β. Σνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα λφκνπ 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄), φπσο 

απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ  λφκνπ 3731/08.   

  

Άπθπο 3ο: Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ  

 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, 

ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.  

 

 Άπθπο 4ο : ςμβαηικά ζηοισεία  

  Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη 

ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαθάησ: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ 

 Η δηαθήξπμε 

 Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο 

 Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηε 

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Η Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ ζπλέηαμε ν Αλάδνρνο κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 

ηε κειέηε ηεο πξνκήζεηαο. 

  

Άπθπο 5ο : ύμβαζη  

 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εληφο πξνζεζκίαο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απηήο.  
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Άπθπο 6ο : Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ  

         Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, 

πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η 

εγγχεζε πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λφκνπ 4412/16 θαη ζα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λφκνπ 4412/16. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο.             

 

Άπθπο 7ο : Άπνηζη ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ  

   Δάλ ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο επ’ νλφκαηη ηνπ δηαγσληζκνχ ή δελ 

θαηαζέζεη ηε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε 

ηζρχεη ην άξζξν  105 παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 4412/16. Η ΓΔΤΑΠ  θαη ζηηο δχν παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο 

πνπ έγηλε ζ’ απηήλ απφ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λφκνπ 

4412/2016.   

 

 Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών πποζθοπάρ  

 Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, 

αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

  

Άπθπο 9ο : Γαπάνερ αναδόσος. Δςθύνη μέσπι παπαδόζεωρ  

 Όια γεληθά ηα έμνδα κέρξη πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαζ΄ 

ππφδεημε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π.,  βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

  

Άπθπο 10ο :  Παπαλαβή οσήμαηορ 

 Η παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο  ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο 

θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Η ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη 

ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). 

γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα 

πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ 

ηε ζχκβαζε. 
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 Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ 

ειέγρνπ. Όηαλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο, 

ηδίσο ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Δάλ, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ 

αλσηέξνπ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε 

πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην φρεκα, 

β) λα παξαιάβεη ην φρεκα κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην φρεκα. 

 Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην φρεκα κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην φρεκα είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ νρήκαηνο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, κε ή ρσξίο 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά 

πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ νρήκαηνο 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην φρεκα κπνξεί 

λα απνξξηθζεί. 

 Δάλ ην φρεκα απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή 

δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

 ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε 

πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Η παξαπνκπή 

θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ 

ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ. 

 Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, 

αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 

απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ 

θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

 Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 
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 Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα 

επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν. 

 Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη' έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η θαη' 

έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν 

πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη' έθεζε εμέηαζε είηε ε 

παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ 

έιεγρν, ε θαη' έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 

Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, θαη' έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Καηά ηελ 

θαη' έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, 

εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη 

δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε 

κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε 

ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη' 

έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο 

θαη' έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζχλνιν ή ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, παξνπζηάζεη 

βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.). Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

  

Άπθπο 11ο : Έκπηωζη ηος Αναδόσος 

 Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο ή ν 

αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ή ηηο γξαπηέο δηαηαγέο ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα ζα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

 

Άπθπο 12ο : Σπόπορ πληπωμήρ 

1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα κήλα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ . 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
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2. ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

3. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε. 

  

 Άπθπο 13ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ  

 Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ. 

 

 Άπθπο 14ο : Δπίλςζη διαθοπών  

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

           Άπθπο 15ο : Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ Ππομήθειαρ  

 Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), νξίδεηαη ζε 120 ημέπερ  απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 

            Άπθπο 16ο : Πλημμελήρ καηαζκεςή 

 Δάλ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη 

ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

            Άπθπο 17
ο
: Παποσή Τπηπεζιών – ςνηήπηζη- Ανηαλλακηικά 

 ε θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο λα επηζπλάςεη ςπεύθςνη δήλωζη 

πνπ ζα αλαθέξεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεζκεχεηαη λα εγγπεζεί ηελ δηαζεζηκφηεηα 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / 

service  θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ε ζπληήξεζε λα γίλεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο λήζνπ Πάξνπ. 

 

Άπθπο 18
ο
: Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 

 Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ηεο πξνκήζεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 

24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ δύο (2) έηη. 
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Άπθπο 19
ο
: Παπάδοζη 

 Σν φρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), ζηε λήζν Πάξν, ζηελ Παξνηθία ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, 

Ννκνχ Κπθιάδσλ, άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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