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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανθρωπιστική Βοήθεια 

Funded by The European Union Humanitarian Aid 

 

 
 

 

Θεσσαλονίκη 27/7/2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN  - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ» 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της παρούσας έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις  της ΑΡΣΙΣ  σ’ ότι αφορά τα δύο οχήματα (εννιά θέσεων 

επιβατών και επτά θέσεων επιβατών) μικτής χρήσης (μεταφοράς προσωπικού και 

εξοπλισμού) τα οποία ζητά να προμηθευτεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού. 

Κύριο έργο αποτελεί η μεταφορά προσωπικού , η μεταφορά προσφύγων και άλλα 

συμβάντα αρμοδιότητας της οργάνωσης τα οποία που σχετίζονται με το πρόγραμμα: 

"Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  -  Rapid Mobility 

Solution" που υλοποιεί η οργάνωση. 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Τα προσφερόμενα οχήματα να είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, 

κατασκευής του ίδιου ή τουλάχιστον έως το 2010.  

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ  
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Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ±5% της κατά περίπτωση 

αιτούμενης τιμής.  

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΓΙΑ  VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ 

4.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg.  

4.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι τουλάχιστον 4.500 mm. 

 4.3. Η απόσταση των αξόνων των τροχών (μεταξόνιο) να είναι τουλάχιστον 3.000 

mm.  

4.4. Στην τεχνική προσφορά να επισυνάπτεται πλήρες σχέδιο, καθώς και 

προσπέκτους του προσφερθέντος αυτοκινήτου.  

4.5. Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου εκτός του χώρου οδηγού – 

συνοδηγού: μήκος 2,40 m, πλάτος 1,60 m, ύψος 1,30 m. 

 

 

 5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 5.1. Να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), τετράχρονος και υδρόψυκτος. 

 5.2. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 

δηλ. προδιαγραφής ΕURO-5 ή νεώτερης. 

 5.3. Ισχύς κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση από 88 KW (~ 120 ΗΡ). 5.4. Να δηλώνεται, στην 

τεχνική προσφορά, η μέγιστη ροπή στρέψης.  

 

6. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

Να δηλώνονται από την /τον κατασκευάστρια/αστή του πλαισίου οι τιμές:  

 • Τελικής ταχύτητας  

• Επιτάχυνσης από 0-80 km/h  

 

 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

7.1. Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους ή εμπρόσθιους τροχούς (όχημα 4Χ2).  

7.2. Να φέρει πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο με πέντε (5) τουλάχιστον ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μία (1) όπισθεν.  
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7.3. Ο συμπλέκτης να είναι ξηράς τριβής με ένα δίσκο μεγάλης διαμέτρου. Στην 

τεχνική προσφορά να αναφέρεται η διάμετρος του δίσκου. Να είναι κατά προτίμηση 

υδραυλικός. 

 

 8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

8.1. Να φέρει σύστημα αναρτήσεως σύγχρονης μορφής, μεγάλης αντοχής, με 

αποσβεστήρες κραδασμών σε όλους τους τροχούς 

 8.2. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται η μορφή του συστήματος ανάρτησης.  

 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

 9.1. Οι εμπρός τροχοί να φέρουν απαραίτητα δισκόφρενα. Οι οπίσθιοι τροχοί να 

φέρουν δισκόφρενα ή ταμπουρόφρενα. 

 9.2. Το σύστημα πέδησης να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και 

υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό. Σε περίπτωση βλάβης του ενός κυκλώματος 

το δεύτερο θα επενεργεί σε δύο (2) τροχούς απαραιτήτως.  

9.3. Να φέρει πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) που να επενεργεί στους πίσω τροχούς.  

9.4. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται το σύστημα πέδησης.  

9.5. Να υπάρχει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.S) καθώς 

και σύστημα αντιολίσθησης των τροχών.  

 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 Το σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι) να είναι αριστερά. Ο μηχανισμός διεύθυνσης 

υποχρεωτικά να είναι υδραυλικός. 

 

 11. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 60 L.  

 

12. ΤΡΟΧΟΙ  

12.1. Το όχημα να έχει δύο (2) τροχούς διευθυντήριους εμπρός και δύο (2) μονούς 

τροχούς πίσω.  
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12.2. Να φέρει ελαστικά αναλόγων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του 

οχήματος. Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών 

αλυσίδων. 

 12.3. Να φέρει ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιου τύπου των τεσσάρων (4) 

κανονικών.  

12.4. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου 

δωδεκαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων, καινούργια, όχι από αναγόμωση, 

υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ERTRO. 

 12.5. Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται η πίεση 

λειτουργίας των ελαστικών. 

 

 13. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  

Το όχημα να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλη διάταξη για την ρυμούλκησή 

του από άλλα οχήματα.   

 

 

14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 14.1. Η τάση του ηλεκτρικού συστήματος να είναι 12VDC και η αντιπαρασιτική 

προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσφερόμενου οχήματος. 

 14.2. Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε.  

14.3. Στο θάλαμο οδήγησης και επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα φωτιστικά τα 

οποία να ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από τις πόρτες του 

οχήματος.  

14.4. Η χωρητικότητα φορτίου του συσσωρευτή να είναι τουλάχιστον 80 Αh και να 

διαθέτει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. Οι βάσεις στήριξης 

να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε.  

 14.5. Να υπάρχει πλήρες ηχοσύστημα radio-cd.  

 

15. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
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15.1. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και 

δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του 

οχήματος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 15.1.1. Ενδείκτη ταχύτητας (Κm/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (Κm).  

15.1.2. Στροφόμετρο κινητήρα 

15.1.3. ∆είκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασίας.  

15.1.4. Αμπερόμετρο (κατά προτίμηση) ή ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του 

συσσωρευτή.  

15.1.5. Όργανο πίεσης λαδιού ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 1 

15.1.6. Χειριστήρια συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού.  

15.2. Όλα τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και 

αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες Ε.Ε.  

15.3. Να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα 

εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. 

 15.4. Να φέρει δύο αλεξήλια, δύο εξωτερικούς ρυθμιζόμενους καθρέπτες, καθώς και 

έναν εσωτερικό. 

15.5. Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο 

τουλάχιστον από αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού. 

 

 16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ  

16.1. Να φέρει δύο (2) πόρτες στο χώρο οδήγησης ήτοι, μία (1) οδηγού και μία (1) 

συνοδηγού με παράθυρα ανάλογων διαστάσεων για να εξασφαλίζουν την μέγιστη 

δυνατή ορατότητα προς όλες τις πλευρές του αμαξώματος. Τα παράθυρα οδηγού και 

συνοδηγού να ανοίγουν με τον κλασσικό τρόπο δηλαδή να κατεβαίνουν εντός του 

πλαισίου των θυρών.  

16.2. Να φέρει μία (1) συρόμενη πόρτα στο κέντρο της δεξιάς πλευράς του 

αμαξώματος.  

16.3. Στο πίσω μέρος να φέρει κατά προτίμηση δίφυλλη πόρτα ή μία (1) πόρτα η 

οποία θα ανοίγει προς τα πάνω και θα στηρίζεται με αμορτισέρ. 

16.4. Το δάπεδο του χώρου επιβατών, από το άνοιγμα της πόρτας έως το κάθετο 

επίπεδο που ορίζεται από την πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, να 

είναι οριζόντιο και στο αυτό επίπεδο, πλην των θόλων των τροχών.  
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16.5. Το όχημα να έχει την δυνατότητα μεταφοράς 8 + 1 ατόμων και γι’ αυτό το σκοπό 

να έχει: 

 16.5.1. Κάθισμα οδηγού ανεξάρτητο και πλήρες ρυθμιζόμενο. 

 16.5.2. Κάθισμα συνοδηγού διπλό για δύο άτομα,. 

 16.5.3. Πίσω από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού να υπάρχουν τρεις (3) θέσεις 

ατόμων ευρύχωρες. Οι επιβάτες αυτών των θέσεων να εισέρχονται άνετα από τη 

συρόμενη πόρτα της παραγράφου 17.2 και να κάθονται άνετα στις θέσεις εντός του 

αμαξώματος. Οι θέσεις μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητες, είτε σε μορφή ενιαίου 

καθίσματος τριών (3) ατόμων ή συνδυασμό αυτών.  

16.5.4. Στο πίσω μέρος του αμαξώματος να υπάρχει κάθισμα με τρεις (3) θέσεις 

επιβατών, το οποίο θα είναι αναδιπλούμενο. Η πρόσβαση των επιβατών στις θέσεις 

αυτές θα γίνεται με ανάκληση των θέσεων της μεσαίας σειράς καθισμάτων.  

 16.6. Το υλικό κατασκευής του αμαξώματος να είναι εξολοκλήρου από μέταλλο. Το 

πάχος του μεταλλικού ελάσματος να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

 16.7. Το όχημα να φέρει τοποθετημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου 

σύστημα κλιματισμού, που να καλύπτει όλο το όχημα, επαρκούς ισχύος.  

 

 

 

17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΓΙΑ  VAN ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 

17.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 850 kg.  

17.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι τουλάχιστον 4.000 mm. 

174.3. Η απόσταση των αξόνων των τροχών (μεταξόνιο) να είναι τουλάχιστον 2.5000 

mm.  

17.4. Στην τεχνική προσφορά να επισυνάπτεται πλήρες σχέδιο, καθώς και 

προσπέκτους του προσφερθέντος αυτοκινήτου.  

17.5. Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου εκτός του χώρου οδηγού – 

συνοδηγού: μήκος 2,00 m, πλάτος 1,40 m, ύψος 1,30 m. 

 

18. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

18.1. Να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), τετράχρονος και υδρόψυκτος. 
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18.2. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 

δηλ. προδιαγραφής ΕURO-5 ή νεώτερης. 

18.3. Ισχύς κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση από 65 KW (~ 88 ΗΡ). 5.4. Να δηλώνεται, στην 

τεχνική προσφορά, η μέγιστη ροπή στρέψης.  

 

19. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

Να δηλώνονται από την /τον κατασκευάστρια/αστή του πλαισίου οι τιμές:  

 • Τελικής ταχύτητας  

• Επιτάχυνσης από 0-60 km/h  

 

20. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

20.1. Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους ή εμπρόσθιους τροχούς (όχημα 4Χ2).  

20.2. Να φέρει πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο με πέντε (5) τουλάχιστον ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μία (1) όπισθεν.  

20.3. Ο συμπλέκτης να είναι ξηράς τριβής με ένα δίσκο μεγάλης διαμέτρου. Στην 

τεχνική προσφορά να αναφέρεται η διάμετρος του δίσκου. Να είναι κατά προτίμηση 

υδραυλικός. 

 

 21. ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

21.1. Να φέρει σύστημα αναρτήσεως σύγχρονης μορφής, μεγάλης αντοχής, με 

αποσβεστήρες κραδασμών σε όλους τους τροχούς 

 21.2. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται η μορφή του συστήματος ανάρτησης.  

 

22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

22.1. Οι εμπρός τροχοί να φέρουν απαραίτητα δισκόφρενα. Οι οπίσθιοι τροχοί να 

φέρουν δισκόφρενα ή ταμπουρόφρενα. 

22.2. Το σύστημα πέδησης να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και 

υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό. Σε περίπτωση βλάβης του ενός κυκλώματος 

το δεύτερο θα επενεργεί σε δύο (2) τροχούς απαραιτήτως.  

22.3. Να φέρει πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) που να επενεργεί στους πίσω 

τροχούς.  

22.4. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται το σύστημα πέδησης.  
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22.5. Να υπάρχει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.S) 

καθώς και σύστημα αντιολίσθησης των τροχών.  

 

23. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 Το σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι) να είναι αριστερά. Ο μηχανισμός διεύθυνσης 

υποχρεωτικά να είναι υδραυλικός. 

 

24. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 40 L.  

 

25. ΤΡΟΧΟΙ  

25.1. Το όχημα να έχει δύο (2) τροχούς διευθυντήριου εμπρός και δύο (2) μονούς 

τροχούς πίσω.  

25.2. Να φέρει ελαστικά αναλόγων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του 

οχήματος. Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών 

αλυσίδων. 

25.3. Να φέρει ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιου τύπου των τεσσάρων (4) 

κανονικών.  

25.4. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου 

δωδεκαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων, καινούργια, όχι από αναγόμωση, 

υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ERTRO. 

25.5. Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται η πίεση 

λειτουργίας των ελαστικών. 

 

26. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  

Το όχημα να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλη διάταξη για την ρυμούλκησή 

του από άλλα οχήματα.   

 

27. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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27.1. Η τάση του ηλεκτρικού συστήματος να είναι τουλάχιστον 8VDC και η 

αντιπαρασιτική προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσφερόμενου 

οχήματος. 

27.2. Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε.  

27.3. Στο θάλαμο οδήγησης και επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα φωτιστικά τα 

οποία να ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από τις πόρτες του 

οχήματος.  

27.5. Να υπάρχει πλήρες ηχοσύστημα radio-cd.  

 

28. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

28.1. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και 

δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του 

οχήματος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 28.1.1. Ενδείκτη ταχύτητας (Κm/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (Κm).  

28.1.2. Στροφόμετρο κινητήρα 

28.1.3. ∆είκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασίας.  

28.1.4. Αμπερόμετρο (κατά προτίμηση) ή ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του 

συσσωρευτή.  

28.1.5. Όργανο πίεσης λαδιού ή ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 1 

28.1.6. Χειριστήρια συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού.  

28.2. Όλα τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και 

αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες Ε.Ε.  

28.3. Να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα 

εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. 

 28.4. Να φέρει δύο αλεξήλια, δύο εξωτερικούς ρυθμιζόμενους καθρέπτες, καθώς και 

έναν εσωτερικό. 

28.5. Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο 

τουλάχιστον από αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού. 

 

 29. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ  

29.1. Να φέρει δύο (2) πόρτες στο χώρο οδήγησης ήτοι, μία (1) οδηγού και μία (1) 

συνοδηγού με παράθυρα ανάλογων διαστάσεων για να εξασφαλίζουν την μέγιστη 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

10 

δυνατή ορατότητα προς όλες τις πλευρές του αμαξώματος. Τα παράθυρα οδηγού και 

συνοδηγού να ανοίγουν με τον κλασσικό τρόπο δηλαδή να κατεβαίνουν εντός του 

πλαισίου των θυρών.  

29.2. Να φέρει μία (1) συρόμενη πόρτα στο κέντρο της δεξιάς πλευράς του 

αμαξώματος.  

29.3. Στο πίσω μέρος να φέρει κατά προτίμηση δίφυλλη πόρτα ή μία (1) πόρτα η 

οποία θα ανοίγει προς τα πάνω και θα στηρίζεται με αμορτισέρ. 

29.4. Το δάπεδο του χώρου επιβατών, από το άνοιγμα της πόρτας έως το κάθετο 

επίπεδο που ορίζεται από την πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, να 

είναι οριζόντιο και στο αυτό επίπεδο, πλην των θόλων των τροχών.  

29.5. Το όχημα να έχει την δυνατότητα μεταφοράς 6 + 1 ατόμων  

29.6. Το υλικό κατασκευής του αμαξώματος να είναι εξολοκλήρου από μέταλλο. Το 

πάχος του μεταλλικού ελάσματος να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

29.7. Το όχημα να φέρει τοποθετημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου σύστημα 

κλιματισμού, που να καλύπτει όλο το όχημα, επαρκούς ισχύος.  

 

30. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

30.1. Ο χρωματισμός των οχημάτων να είναι ΛΕΥΚΟΣ . Με ευθύνη της /του 

προμηθέυτριας/τη θα υπάρχουν και τα λογότυπα του προγράμματος μετά από 

υπόδειξη της Οργάνωσης. 

Κάθε όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω εργαλεία: γρύλο, 

εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθμευσης, ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών 

αλυσίδων (το εργοστάσιο κατασκευής των αλυσίδων να διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9000), δύο τάκους αναστολής κύλισης, 

πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 

31. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο 

οχήματος και τον εξοπλισμό του με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, χωρίς να αφήνουν 

περιθώρια παρερμηνειών. Τα παρακάτω να συνοδεύουν τις προσφορές:  

31.1. Επιδόσεις κινητήρα (μέγιστη ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) 

και λοιπά στοιχεία κινητήρα.  
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31.2. Τεχνικά μέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαμβανομένων 

υπόψη τυχόν περιορισμών λόγω των προσφερομένων ελαστικών επισώτρων και της 

ανάρτησης - από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

31.3. Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, 

ο δείκτης φορτίου, καθώς και το μέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη 

πίεση λειτουργίας των προσφερόμενων ελαστικών.  

31.4. Τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήμανσης.  

31.5. Τεχνικά φυλλάδια πομποδέκτη οχήματος.  

31.6. Τεχνικά φυλλάδια αντιολισθητικών αλυσίδων, εκ των οποίων να προκύπτει η 

απαραίτητη πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμη του εργοστασίου κατασκευής 

αυτών.  

  

32. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

32.1. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο της έγκρισης τύπου, ή του 

δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου των προσφερόμενων οχημάτων.  

32.2. Σύντομο ιστορικό προμηθευτή των οχημάτων  

32.3. Πίνακα εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής του οχήματος. 

32.4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO/TS 16949:2002 ή 

ισοδύναμο για το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, σε επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

33. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η/ο προμηθευτής με τη μία δήλωση συμμετοχής του σο διαγωνισμό που καταθέτει 

αποδέχεται και τα παρακάτω:  

33.1. Θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και για τα δύο οχήματα  τουλάχιστον 

την εργοστασιακή, και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την 

ημερομηνία παραλαβής του από την Οργάνωση.  

33.2. Θα παρέχει εγγύηση αντισκωριακής προστασίας των δύο οχημάτων 

τουλάχιστον την εργοστασιακή, και όχι μικρότερη από τρία  (3) έτη, από την 

ημερομηνία παραλαβής του από την Οργάνωση.  
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33.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας των  συσσωρευτών του ηλεκτρικού συστήματος του 

οχήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημ/νια παραλαβής του από την 

Οργάνωση.  

33.4. Οι εγγυήσεις  για τα οχήματα να παρέχονται από την/τον προμηθεύτρια/τη.  

33.5 Ότι θα προσκομίσει  βεβαίωση της/του επίσημης/ου αντιπροσώπου στην 

Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του 

προσφερόμενου οχήματος. 

33.6. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους της 

εγγύησης και κατά τη διάρκεια αυτής, η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε 

συνεργείο επισκευής, η/ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικές του 

δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) 

το όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής. Η/Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να ενημερώνει την οργάνωση για τις εργασίες που πραγματοποίησε και 

τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχημα εντός της διάρκειας της εγγύησης. 

 

 

34. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

34.1. Η/ο προμηθευτής με τη δήλωση που υπογράφει δηλώνει  ότι αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα 

για 10 έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον 

οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές.  

34.2. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, να είναι εντός δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών το πολύ από την ημερομηνία έγγραφης ανάθεσης της παραγγελίας, στην 

οποία θα αναφέρεται και ο τόπος παράδοσης του ανταλλακτικού. Η/ο προμηθευτής 

υποχρεούνται να γνωστοποιεί άμεσα εγγράφως την Οργάνωση  κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας προκειμένου να την επικαλεστεί. 

34.3. Οι προμηθευτές, γυναίκες ή άντρες,  που παρέχουν έκπτωση στην προμήθεια 

των ανωτέρω ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, να την προσφέρουν ως 

ποσοστό επί του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής και να αναφέρουν τη 

χρονική ισχύ της παρεχόμενης έκπτωσης. 

34.4. Με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι προμηθευτές, γυναίκες ή άντρες,  

οφείλουν να καταθέσουν τον επίσημο τιμοκατάλογο συντήρησης και επισκευής 
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(εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωσή 

τους, με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις εκδόσεως νέου. 

Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και με την υπογραφή της σύμβασης η/ο 

προμηθευτής να δεσμευτεί εγγράφως για την προσκόμιση του ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για όλο το 

χρονικό διάστημα για το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης 

ανταλλακτικών στην Οργάνωση. 

 

35 ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

35.1. Και τα δύο οχήματα να συνοδεύονται  από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων 

οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο, στην Ελληνική σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

35.2. Και για τα δύο οχήματα  να παραδοθούν τα ακόλουθα:  

35.2.1. Ένας (1) εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλακτικών με αριθμό 

ονομαστικού για το πλαίσιο (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. 

35.2.2. Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου 

(WORKSHOP MANUAL) στην Αγγλική ή Ελληνική.  

35.2.3. Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το 

πλαίσιο στην Ελληνική γλώσσα .  

 

36. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

36.1. Η/ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στα 

γραφεία της ΑΡΣΙΣ, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους  τρεις  (3) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

36.2. Η παράδοση των οχημάτων να γίνει μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας 

εταιρείας και της Επιτροπής παραλαβής.  

36.3. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.  

 

 

37. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Η χαμηλότερη τιμή . 
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Ο Συντάξας 

 

Ισαάκ Ξανθόπουλος, Οικονομολόγος 


