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Προς κάθε ενδιαφερόμενο          Θεσσαλονίκη, 25/10/2016  

Α.Π. Π247/2016  

  

  

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός 

Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35),προσκαλεί 

σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την ενοικίαση  ενός (1) μίνι βαν εφτά θέσεων  στον 

Βόλο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement 

symbol GRC01/2016/0000000060/003), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες (UNHCR).  

  

__________________________  

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Οργάνωση 

προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς»  για την ενοικίαση  

ενός (1) μίνι βαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» 

(agreement symbol GRC01/2016/0000000060/003), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες (UNHCR).  

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω 

προμήθεια.  

Χρόνος Υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας: Ο χρόνος υλοποίησης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας είναι από 04/11/2016 έως 31/12/2016. 

  

Τόπος υλοποίησης της υπηρεσίας: Tο μίνι βαν αυτοκίνητο θα πρέπει να παραληφθεί από 
την Αναθέτουσα Οργάνωση από την διεύθυνση της εκμισθώτριας εταιρίας. Σε περίπτωση 
που ο προσφέρων έχει την έδρα του εκτός της πόλης του Βόλου υποχρεούται, όπως 
παραδώσει το μίνι βαν αυτοκίνητο στην έδρα της Οργάνωσης στο Βόλο. 
  

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνεται ανά μήνα μετά την έκδοση του 

αντίστοιχου τιμολογίου εκ μέρους της εκμισθώτριας εταιρίας και την παράδοσή του στην 

Αναθέτουσα Οργάνωση. 

  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  

1) Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει έως την 31η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 

17:00με κάθε πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στο υποκατάστημα της Αναθέτουσας 

Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, είτε με αποστολή φάξ στον αριθμό 2310552813, είτε με 

αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Οργάνωσης arsisprocurement@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΝΙ ΒΑΝ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. 
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Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω 

υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του 

προσφέροντος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει με συμπλήρωση 

των πινάκων και όχι με δικό σας έγγραφο.  

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) 

και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου).  

  

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα πρόσκληση είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.  

 

3) Το ως άνω προς εκμίσθωση όχημα  θα είναι απολύτως  λειτουργικό σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του πίνακα παρακάτω. Το όχημα θα πρέπει να πληρούν  όλες τις 

προδιαγραφές και όρους ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE). Τα ελαστικά του οχήματος 

θα πρέπει να είναι καινούρια. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει μικτή ασφάλιση. Το όχημα θα 

πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Η Αναθέτουσα Οργάνωση δεν θα 

ευθύνεται για τις φθορές που δημιουργούνται στο όχημα από τη συνήθη χρήση τους και δεν 

θα βαρύνεται με έξοδα συντήρησής τους.  

 

  

4) Η διαδικασία επισκόπησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο υποκατάστημα 

της Αναθέτουσας Οργάνωσης, στην προαναφερόμενη διεύθυνση την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής της προσφοράς (31/10/2016 ώρα 17:30)και κριτήριο για την 

κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή του προσφέροντος 

για την παρεχόμενη υπηρεσία (άνευ  του ΦΠΑ). Η Αναθέτουσα Οργάνωση δια των αρμοδίων 

οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία 

στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.  Η συνολική τιμή άνευ του ΦΠΑ θα 

λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.   

 

5) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα 

Οργάνωση με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή 

email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός τεσσάρων (4) ημερών τα κάτωθι 

δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως:  

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς του:  

i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 

2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
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των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- 

πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση 

αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ω. 1892/1990, όπως 

ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

iii. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή 

ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει 

συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το 

ειδικό τους επάγγελμα.  

iv. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.  

v. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.  

vi. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την 

ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.  

vii. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων   

viii. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου 

του έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 



    

ΑΘΗΝΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΟΖΑΝΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΒΟΛΟΣ  

Μαυρομματαίων 43  Λέοντος Σοφού 27& Εγνατία  Αγ. Χριστοφόρου 6  Κωνσταντινουπόλεως 34  Μακρινίτσα  
Τ.Κ. 10434  Τ.Κ 54630  Τ.Κ. 50100  Τ.Κ. 68100  Τ.Κ. 37011  
Τ 210 8259 880  Τ 2310 526150  Τ 24610 49799  Τ 25510 38952  Τ 24280 99939  
arsisathina@gmail.com  infothes@arsis.gr  infokoz@arsis.gr  arsisalex@gmail.com  arsis.xenonas@hotmail.com  

  

  

πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.  

ix. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Οργάνωσης, ιδίως λόγω αναβολής ή 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  

x. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της 

πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα στην 

παρούσα οριζόμενα.  

xi. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

xii.  Εγγυάται την καλή λειτουργία των οχημάτων και τη συμμόρφωσή τους με τον 

πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Το όχημα πληροί  όλες τις προδιαγραφές και τους 

όρους ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE). Τα ελαστικά του προαναφερόμενου 

οχήματος είναι καινούρια. Το όχημα διαθέτει μικτή ασφάλιση. Η Αναθέτουσα 

Οργάνωση δεν ευθύνεται για τις φθορές που δημιουργούνται στα οχήματα από τη 

συνήθη χρήση τους και δεν βαρύνετε με έξοδα συντήρησής τους.  

 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση 
νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση δικαίωμα και εξουσία 
δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας). 

Β) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) εν ισχύ. 

Γ) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου 
ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη 
ισολογισμού). 

Δ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (μέχρι 9 μηνών). 

Ε) Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τουςκαι συγκεκριμένα:  

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:  

ι) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού ή τελευταίου τροποποιημένου 

καταστατικού εν ισχύ ή σχετικό ΦΕΚ ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (πρόσφατο, ήτοι τριμήνου) από 

το οποίο προκύπτει το ιστορικό της εταιρείας.  

ιι) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης της εταιρείας ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (πρόσφατο, ήτοι τριμήνου) από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της 

εταιρείας. 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το 

οποίο να αποδεικνύεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή 

πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (τριμήνου).  

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  



    

ΑΘΗΝΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΚΟΖΑΝΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  ΒΟΛΟΣ  

Μαυρομματαίων 43  Λέοντος Σοφού 27& Εγνατία  Αγ. Χριστοφόρου 6  Κωνσταντινουπόλεως 34  Μακρινίτσα  
Τ.Κ. 10434  Τ.Κ 54630  Τ.Κ. 50100  Τ.Κ. 68100  Τ.Κ. 37011  
Τ 210 8259 880  Τ 2310 526150  Τ 24610 49799  Τ 25510 38952  Τ 24280 99939  
arsisathina@gmail.com  infothes@arsis.gr  infokoz@arsis.gr  arsisalex@gmail.com  arsis.xenonas@hotmail.com  

  

  

6) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσης 

πρόσκλησης.  

7) Η Αναθέτουσα Οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά 

πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και 

δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε 

για οιοδήποτε λόγο.  

8) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

9) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει συνολικά το 

κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς να απαιτεί την καταβολή εγγύησης ή πιστωτικής 

κάρτας ή οποιασδήποτε επιπλέον δαπάνης. 

 

10) Η παραλαβή του μίνι βαν αυτοκινήτου θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει και τα σχετικά έγγραφα και ελέγχει εάν η 

παράδοση του οχήματος έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

 

11) Η  παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στις κατωτέρω υπό 

(Δ) τεχνικές προδιαγραφές.  

  

12) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων 

αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Οργάνωσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Προμηθευτών της ΑΡΣΙΣ, που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει 

τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα.  

  

13) Σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του Προγράμματος ή αναμορφωθεί o 

προϋπολογισμός του και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του, συνομολογούμενων των 

συγκεκριμένων λόγων ως σπουδαίων από τα μέρη, θα καταβληθούν στον Ανάδοχο όλες οι 

οφειλές μέχρι την ημερομηνία της ειδοποίησης και δε θα  οφείλεται καμιά αποζημίωση ή 

άλλο ποσό για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.  

 Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της συνολικής παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε ποσό δύο χιλιάδες 
και διακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτά (2.258,06€)  άνευ ΦΠΑ και δύο  χιλιάδες  
οχτακόσια ευρώ (2800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο και θα αφορά 
το χρονικό διάστημα από 04/11/2016 έως και 31/12/2016. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των 
προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής τιμής άνευ του ΦΠΑ για τη συνολική 
προκηρυσσόμενη υπηρεσία.  
 

 

  

Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το όχημα πληροί  όλες τις προδιαγραφές και τους όρους ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, 

SERVICE). Τα ελαστικά του προαναφερόμενου οχήματος είναι καινούρια. Το όχημα διαθέτει 
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μικτή ασφάλιση. Η Αναθέτουσα Οργάνωση δεν ευθύνεται για τις φθορές που 

δημιουργούνται στα οχήματα από τη συνήθη χρήση τους και δεν βαρύνεται με έξοδα 

συντήρησής τους.  

1. Κινητήρας 
 

1. Να είναι πετρελαιοκινητήρας ή βενζινοκινητήρας ή εφοδιασμένο με σύστημα υγραερίου.  
2. Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

EURO-5 ή EURO-6. 
3. Η ισχύς του κινητήρα να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα 

τουλάχιστον 140 km/h. 
4. Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER). 
 

 

2. Τροχοί – Ελαστικά 
 

1. Τα οχήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούρια τελευταίου 
εξαμήνου προ της παράδοσης των οχημάτων , κατάλληλα για πορεία και σε άσφαλτο και 
σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός 
τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές  σημείο 
των οχημάτων. 

 

3. Αμάξωμα 
 

1. Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, να υπάρχουν τέσσερις (4) πόρτες και όλες οι 
πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. 

2. Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον το κάθισμα του οδηγού 
να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την κλίση της πλάτης. 

3. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε 
εξωτερική θερμοκρασία +42οC. 

4. Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν 
ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο.  

 

4. Συστήματα φωτισμού, οργάνων, οπτικής  - Γενικός εξοπλισμός - 

Παρελκόμενα 
 

1. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, 
συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα 
οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς και με πλήρη σειρά 
εργαλείων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΌΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜ 

ΠΗ  

MINI VAN  ΤΜΧ  1  ΝΑΙ      

ΘΕΣΕΙΣ    7 ΝΑΙ      

ΚΙΒΩΤΙΟ  

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
  

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ  

ή   

ΑΥΤΟΜΑΤΟ  

ΝΑΙ      

FRONT WEEL  

DRIVE  

  

    ΝΑΙ      

ΚΑΥΣΙΜΟ    

DIESEL ή 

Βενζίνη ή 

Υγραέριο   

ΝΑΙ      

A/C ή Clima     ΝΑΙ      

ΚΥΒΙΚΑ    Έως 2000cc  ΝΑΙ      

Αλυσίδες χιονιού      ΝΑΙ      

  

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  

ΗΜΕΡΑ ΣΕ 

€  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  

ΗΜΕΡΑ €  

ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜH ΣΕ €  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΓΙΑ ΤΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ /  

ΗΜΕΡΕΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜH ΣΕ € ΜΕ  

ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 

ΗΜΕΡΕΣ  

1  
ΜΙΝΙ ΒΑΝ 7 

θέσεων  1    
  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

(αριθμητικά και 

ολογράφως) :  
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

(αριθμητικά και 

ολογράφως)  

  

  

  

  

  

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

  

Αικατερίνη Πούτου                                                                                      Νικόλαος Γαβαλάς  


