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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Πράξη: « Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό 
ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Η  ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ , ως δικαιούχος της πράξης «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής 
υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – 
ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
προμήθεια  ενός  φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN ). 

 
 
 
 

 
  



 

Γενικές Απαιτήσεις  

 

1. Το όχημα πρέπει να είναι δοκιμασμένο , μεγάλης αντοχής, και αξιόπιστο για λειτουργία σε αντίξοες 
συνθήκες, με μικρή συχνότητα βλαβών. Στις προσφορές να αναφέρεται απαραίτητα η εμπειρία του 
κατασκευαστή σε οχήματα του προσφερόμενου τύπου. 
 

2. Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός που θα φέρει πρέπει να είναι απαραίτητα καινούρια και 
αμεταχείριστα, κατασκευής έτους 2018. Κατά την παραλαβή, ο σχετικός έλεγχος να γίνει και από 
επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή για το έτος κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές των 
οχημάτων (αριθμός σειράς, πλαισίου, μηχανής). 
 
3. Το όχημα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο (κατά μήκος) σε δύο χώρους: 
α. Στην καμπίνα οδηγού/συνοδηγών (μπροστινό μέρος οχήματος).  
β. Στο χώρο φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος).  
 
4. Επιπρόσθετα το όχημα θα πρέπει να διαθέτει μπάρες οροφής από ελαφρύ κράμα βαρέως τύπου. 
 

5. Στις προσφορές να παρέχονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία και οι όροι της προδιαγραφής. Ο 
φάκελος της προσφοράς να περιέχει τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή στην Αγγλική (τεχνικά στοιχεία 

βάσει διακήρυξης μπορούν μη συνοδεύονται από μετάφραση) που να παρέχουν επαρκή και ακριβή 
στοιχεία . 
 
6. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία (01) συνολική αναλυτική προσφορά για το όχημα 
μετά του εξοπλισμού που θα φέρει. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ανάλυση τεχνικών 
χαρακτηριστικών 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Κινητήρας μηχανικά μέρη 

1.1.  Κινητήρας κατανάλωση  

1.1.1  Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, 
υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ,  
εκπομπής μέχρι και 177 gr/km CΟ2  
υδρόψυκτος,  
κυβισμού από 2000 κυβικών εκατοστών και πάνω.  



 

1.1.2  Η απαιτουμένη -αποδιδόμενη ισχύς θα είναι από 95 Kw και πάνω 
και η ροπή στρέψης από 300 Νm και πάνω, υπολογιζόμενα κατά 
την οδηγία 89/491/EEC  

1.1.3  Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ)  

1.1.4  Κατηγορία εκπομπών ρύπων: Euro 6 

1.1.5  Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,7 lt/100km  

Σύστημα διεύθυνσης 

1.2.1  τιμόνι μηχανικό με ηλεκτροΰδραυλική υποβοήθηση, 
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  

Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 

1.3.1  Μονό διαφορικό τουλάχιστον  

1.3.2  Μηχανικό 5 τουλάχιστον σχέσεων εμπρός + 1 όπισθεν ή αυτόματο  

1.3.3  Ο συμπλέκτης να είναι υδραυλικός.  

Αμάξωμα -Χώροι - Οδηγική Συμπεριφορά 

2.1.  Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου 
αμαξώματος (τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά 
τριών (3) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και 
ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 1200 κιλών  

2.2  Το υπό προμήθεια όχημα θα διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου 
φόρτωσης τουλάχιστον έξι κυβικών μέτρων (6 m3)  

2.3  Το υπό προμήθεια όχημα θα διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια 
φόρτωσης με δυνατότητα φόρτωσης τουλάχιστον  
τριών (3) ευρωπαλετών (διευκρινιστικά: διαστάσεις 
ευρωπαλέτας  0,80 μέτρα x 1,20 μέτρα) 

2.4  Το υπό προμήθεια όχημα θα διαθέτει δύο (2) πίσω πόρτες για να 
διευκολύνεται η φόρτωσή του  

2.5  Θα διαθέτει άδεια για τρεις (3) επιβάτες, ήτοι 2+1 (οδηγού) καθώς 
και έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.  

2.6  Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι εντελώς καινούργιο και 
αμεταχείριστο κατά την παράδοση.  

2.7  Φώτα  

 



 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι αναφερόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια του  οχήματος θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του «Συνοπτικού Διαγωνισμού», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 16/2 μέχρι 26/2 ώρα 12:00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
επί του σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια φορτηγού οχήματος τύπου (VAN)   που θα ενταχθούν στη 
Διακήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού – Συνοπτικός Διαγωνισμός  της Πράξης με τίτλο «Κοινωνική υποδομή 
διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης από την 16/2/2018   μέχρι και 
την 26/2/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. που διενεργείται από  την ΑΡΣΙΣ  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. H υποβολή των 
σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το παρόν έντυπο με e-mail στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: infothes@arsis.gr 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής προτάσεων / παρατηρήσεων πατώντας εδώ. 
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