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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) οχήματος  κατάλληλο για κίνηση κυρίως σε
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Σκοπός
της  προμήθειας  είναι  η  ανανέωση του  στόλου  των  επιβατηγών  οχημάτων  και  η  αντίστοιχη
μείωση του κόστους συντήρησης (με απόσυρση των πολύ παλαιών μοντέλων). 

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι απόλυτα καινούρια πρόσφατης κατασκευής και να πληρούν όλες
τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια.
Το αυτοκίνητο να πληρούν την ΚΥΑ υπ'  αρ.  29949/1841/28-09-2009 (ΦΕΚ-2112/2009)  που
αφορά Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την
έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων  (οδηγία πλαίσιο).

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι «Ολοκληρωμένα» και «Πλήρης» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της
υπ'  αρ.  Αποφ-3763/111/18-06-2015  (ΦΕΚ-1163/Β/2015).  Τα  οχήματα  πρέπει  να  έχουν
δυνατότητα να φέρουν πινακίδες για κίνηση σε δημοσίους δρόμους, και να πληρούν την κείμενη
νομοθεσία όπως ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής, πρέπει να φροντίσει με δικά του έξοδα, για τον εφοδιασμό
του αυτοκινήτου με τις απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας του (ταξινόμηση των οχημάτων). Οι
πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να εκδοθούν στο τμήμα συγκοινωνιών του νομού της έδρας του
Δήμου. 
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Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  ενός  (1)  οχήματος  αυξημένων  προδιαγραφών
κατάλληλο για κίνηση κυρίως σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αυτοκίνητο πρέπει:

α) να είναι τύπου επιβατηγού, με πέντε (5) θήρες, (4 πλαϊνές και μία 1 πίσω), πέντε θέσεων,
τελευταίο  μοντέλο  ευρέος  εισαγόμενο,  με  χώρο  αποσκευών  ο  οποίος  θα  είναι
τουλάχιστον 590λτ. 

β) να  είναι  βενζινοκίνητο,  με  κινητήρα  από  1000cc  έως  και  1.400  cc,  ιπποδύναμης
τουλάχιστον  150  PS,  σύγχρονης  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  EURO  6,  μικτή
κατανάλωση βενζίνης μέχρι 5,8 lt ανά 100 Km και εκπομπής CO2 μέχρι 140gr/Km, με
κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον πέντε (5) σχέσεων και μίας (1) όπισθεν.

γ) να φέρει σύστημα πέδησης συνοδευμένο με ΑBS.

δ) να φέρει σύστημα ESP (ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας).

ε) να φέρει προβολείς ομίχλης μπροστά

στ) Η καμπίνα των επιβατών πρέπει να είναι πολυτελής και να έχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για σωστή και ασφαλή οδήγηση περιλαμβάνοντας τα παρακάτω:

• 6 αερόσακους (μετωπικοί οδηγού συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί, και οροφής τύπου
κουρτίνας)

• Υποβοηθούμενο τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

• Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού – συνοδηγού.

• Κεντρικό κλείδωμα θηρών.

• Ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος κάθισμα οδηγού.

• Ζώνες  ασφαλείας  τριών  σημείων  (οι  δύο  μπροστινές  πρέπει  να  διαθέτουν
προεντατήρες).

• Προσκέφαλα ασφαλείας.

• Σύστημα ψύξης καμπίνας (με a/c ή κλιματισμό).

• Ηλεκτρικούς καθρέπτες αριστερά, δεξιά.

• Προστατευτικά  πατάκια  από ανθεκτικό  υλικό  για  όλες  τις  θέσεις,  κινητά  για  να
μπορούν να πλένονται.

• Ηχοσύστημα με Ράδιο – CD.
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ζ) Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι μεταλλικού χρώματος. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να
τοποθετήσει:

• κίτρινη γραμμή πλάτους δέκα (10) cm περιμετρικά αυτού, στη μέση περίπου του
αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.

• πάνω σε  κάθε  πλαϊνή  –  μπροστινή  πόρτα τον  τίτλο  του  οργανισμού στον  οποίο
ανήκει το αυτοκίνητο, δηλαδή: «ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

η) Το  αυτοκίνητο  πρέπει  να  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  με  τα  παρακάτω  πρόσθετα
εξαρτήματα:

• Εφεδρικό τροχό.

• Γρύλο και εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία.

• Το προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. φαρμακείο και πυροσβεστήρα.

• Τρίγωνο βλαβών.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη)
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια,  από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία,
ανεξάρτητα από χιλιόμετρα. 

• Εγγύηση  αντισκωριακής  προστασίας  του  οχήματος  τουλάχιστον  πέντε  (5)  έτη,
ανεξάρτητα από χιλιόμετρα, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα εξαρτήματα του οχήματος, για κάθε βλάβη
ή φθορά, που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού.

4.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση ότι:

• αναλαμβάνει  να  διαθέτει  ανταλλακτικά  για  το  προσφερόμενο  αυτοκίνητο  για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη, που είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο
δεσμεύονται οι προμηθευτές.

• εγγυάται  την  παράδοση  των  ανταλλακτικών  σε  διάστημα  μικρότερο  των  δέκα  (10)
ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.
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5. ΕΝΤΥΠΑ

Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας,
συντήρησης  και  επισκευής  -  ανταλλακτικών  στην  Ελληνική  ή  Αγγλική  με  περιληπτικές
μεταφράσεις στην Ελληνική.

Τα εγχειρίδια επισκευής – ανταλλακτικών μπορεί να είναι και σε ψηφιακή μορφή.

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι τεχνικές προσφορές  θα συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της  παρούσας τεχνικής
προδιαγραφής, περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο αυτοκινήτου, με τον εξοπλισμό του και
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

7. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο προμηθευτής  οφείλει  να  παραδώσει  το  υπό  προμήθεια  αυτοκίνητο  στο  αμαξοστάσιο  του
Δήμου  Χανίων  σε  χρόνο  που  δεν  θα  υπερβαίνει  τους  δύο  (2)  μήνες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.

Ο  ίδιος  ο  προμηθευτής  πρέπει  να  φροντίσει  με  δικά  του  έξοδα,  για  τον  εφοδιασμό  του
αυτοκινήτου  με  τις  απαραίτητες  πινακίδες  κυκλοφορίας  του.  Οι  πινακίδες  κυκλοφορίας  του
πρέπει να εκδοθούν στο τμήμα συγκοινωνιών του νομού της έδρας του Δήμου.

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

Αριθμός οχημάτων Ποσό μονάδας με ΦΠΑ Σύνολο

1 18.000,00 € 18.000,00 €

Σύνολο 18.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών
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