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Μ Ε Λ Ε Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ 

 

 
Α .ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

  Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) καινοφργιου επιβατικοφ αυτοκινιτου 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Καςτοριάσ. 

 
  Ο προμθκευτισ επί ποινή αποκλειςμού κα προςκομίςει ςτο Διμο όλα τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά από τα οποία κα προκφπτει ο χρόνοσ καταςκευισ του οχιματοσ κακϊσ και 
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του οχιματοσ (μοντζλο, τφποσ , ζγκριςθ τφπου , διαςτάςεισ , 
κυβιςμόσ , ιπποδφναμθ , ροπι ςτρζψθσ , μζςθ κατανάλωςθ κ.λ.π.). 
 
  Η δαπάνθ τθσ παραπάνω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 15.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. και θ πίςτωςθ κα καλυφκεί από τον Προχπολογιςμό 
του Διμου και ςυγκεκριμζνα από τον Κ.Α. 30.7132.04 (ΠΡ. ΑΣΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. του 
οικονομικοφ ζτουσ 2016. 
 
 Η αγορά του ανωτζρω οχιματοσ κα γίνει με τθν διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ από το 
ελεφκερο εμπόριο ςε ευρϊ. 

.   

 
 
 
   H ανωτζρω προμικεια κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  
  

 N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

 N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ » , άρκρο 65 παρ.1 και 

άρκρο 72. 



 Τ.Α. 6400/2060/1984 «Διαδικαςία αγοράσ, διάκεςθσ, κζςθσ, άρςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ κ.λπ. αυτοκινιτων των Τπθρεςιϊν του άρκρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 
και δικφκλων» (ΦΕΚ Βϋ 421) . 

 Κ.Τ.Α. 129/2534/2010 « Κακοριςμόσ δικαιοφχων χριςθσ και ανϊτατου ορίου 
κυβιςμοφ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τα Κρατικά 
Αυτοκίνθτα »  

 Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α /20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ  

                 
 

   

Αν κάποιοσ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζρχεται ςε αντίφαςθ με τα παραπάνω, 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΧΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σο υπό προμικεια όχθμα κα είναι καινοφριο , γνωςτοφ και ανεγνωριςμζνου τφπου . 

Πρζπει να είναι κατάλλθλο για τισ απαιτιςεισ του Διμου ( ποιοτικά και ποςοτικά ) . 
Σο όχθμα κα διακζτει, με ποινή αποκλειςμού , ςιμα CE και κα είναι πλιρωσ 

εναρμονιςμζνο με τισ αντίςτοιχεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ .  
Απαραίτθτθ επί ποινή αποκλειςμού κα προςκομιςκεί θ ζγκριςθ τφπου του οχιματοσ . 
Σα οχιματα επί ποινή αποκλειςμού κα είναι εφοδιαςμζνα με τα κατωτζρω 

παρελκόμενα : 

 Εφεδρικό τροχό με ελαςτικό και αεροκάλαμο, τοποκετθμζνο ςε ευχερι κζςθ. 

 Πυροςβεςτιρα κατά Κ.Ο.Κ. που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των 
αυτοκινιτων. 

 Πλιρεσ φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Σρίγωνο βλαβϊν προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Σα απαραίτθτα ζντυπα για τθν ςυντιρθςθ , επιςκευι και καλι λειτουργία του 
αυτοκινιτου, κακϊσ και αντίςτοιχο βιβλίο επιςκευϊν. 

Σο όχθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινή αποκλειςμού από εγγφθςθ μθχανικϊν 
μερϊν τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετών με ελάχιςτο περιοριςμό χιλιομζτρων τουλάχιςτον  
70.000 km, από εγγφθςθ τθσ βαφισ τουλάχιςτον δύο (2) ετών , από εγγφθςθ διάτρθςθσ και 
αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον ζντεκα (11) ετών , από τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ 
πρωτοκόλλου παραλαβισ , κακϊσ και ο προμθκευτισ κα πρζπει να εγγυθκεί γραπτϊσ για 
τθν κάλυψθ του οχιματοσ ςε ανταλλακτικά πάςθσ φφςεωσ τουλάχιςτον για δζκα (10) ζτη 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηονται οι εκατόν είκοςι (120) ημζρεσ μετά τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Τποχρεωτικό επί ποινή αποκλειςμού είναι θ τεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι να 
είναι πιςτοποιθμζνθ με πιςτοποίθςθ ποιότθτασ κατά EN ISO 9001:2000 κακϊσ και 
προαιρετικά από το πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά EN ISO 14001:2004, 
προςκομίηοντασ αντίγραφα των πιςτοποιιςεων ϊςτε να εξακριβωκεί ςε ποιον απευκφνεται 
και για ποιο ςκοπό ζχει εκδοκεί. 

τθν περίπτωςθ που το προςφερόμενα οχιματα δεν διακζτουν κάποιο προαιρετικό 
εξοπλιςμό ι δεν καλφπτουν κάποιο ηθτοφμενο τεχνικό χαρακτθριςτικό και επίδοςθ , ο 
προςφζρων κα πρζπει ρθτά να το δθλϊςει προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςυμμόρφωςθ 
του προςφερομζνου οχιματοσ με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ν. 4412/2016). 
Γενικά όλα τα παραπάνω αποτελοφν ουςιϊδεισ και απαράβατουσ όρουσ εκτόσ εάν ρθτά 
αναφζρονται ωσ επικυμθτοί από τθν Τπθρεςία . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΙΙ.  ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 
 

1. ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Σο όχθμα πρζπει να είναι καινοφριο , πρόςφατθσ ειδικά ςτιβαρισ καταςκευισ , από τα 
τελευταία μοντζλα τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ , με μεγάλθ κυκλοφορία τόςο ςτθν Ελλάδα , όςο 
και ςτο εξωτερικό . 

Σο αμάξωμα επί ποινή αποκλειςμού  κα είναι πζντε (5) κζςεων , πζντε (5) κυρϊν , με 
χϊρο αποςκευϊν χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 270 lt χωρίσ τθν αναδίπλωςθ των πίςω 
κακιςμάτων , ςε χρϊμα που κα κακοριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι . 

 
2. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 
Ο κινθτιρασ επί ποινή αποκλειςμού πρζπει να είναι πετρελαιοκινητήρασ 

χωρθτικότθτασ όχι μικρότερθσ των 1200 cc (ονομαςτική ιςχύσ) και χωρίσ να υπερβαίνει τα 
1400 cc (ονομαςτική ιςχύσ)  , θ ονομαςτικι ιςχφσ του οποίου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
75 HP και να υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του οχιματοσ . Η μζγιςτθ ροπι του 
κινθτιρα δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 170 Nm ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ . 
Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ διαγραμμάτων ροπϊν του κινθτιρα .  

Η μζςθ κατανάλωςθ επί ποινή αποκλειςμού ςε μικτό κφκλο δεν πρζπει να υπερβαίνει 
τα 4,4 lt/100 km και θ αντιρρυπαντικι τεχνολογία πρζπει να είναι ςφμφωνα τουλάχιςτον με 
τισ προδιαγραφζσ EURO 6 , οι εκπομπζσ ρφπων CO2 δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
υπερβαίνει τα 110 g/km . 

 
3. ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΗ 

 
To βολάν οδθγιςεωσ επί ποινή αποκλειςμού πρζπει να βρίςκεται ςτα αριςτερά του 

αυτοκινιτου να ζχει απαραίτθτα ςφςτθμα οδθγιςεωσ υδραυλικό (με υποβοικθςθ) ι 
θλεκτρουδραυλικό ι θλεκτρικό ςφςτθμα υποβοικθςθσ . Η κζςθ οδιγθςθσ πρζπει να 
ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε να επιτρζπει ςτον οδθγό ευκολία χειριςμϊν, καλι περιφερειακι 
ορατότθτα, εφκολθ πρόςβαςθ ςτα χειριςτιρια του αυτοκινιτου και τθ μζγιςτθ δυνατι 
κάλυψθ από τθ ηϊνθσ αςφαλείασ, αλλά και από τουσ αερόςακουσ. 

Ο καλαμίςκοσ του οδθγοφ , πρζπει να είναι να διακζτει ταμπλϊ με τα ςυνικθ όργανα 
ελζγχου και φωτεινά ςιματα , κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ , δφο θλεκτρικοφσ 
υαλοκακαριςτιρεσ , θλεκτρικά παράκυρα εμπρόσ, δφο αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ , 
δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα , ςφςτθμα aircondition μθχανικό  (επικυμθτόσ 
αυτόματοσ κλιματιςμόσ) , πλαφονιζρα φωτιςμοφ , θχοςφςτθμα με κατϋ ελάχιςτο μονόδιςκο 
CD/AM/FM/MP3 & 2 θχεία , θλεκτρονικό immobilizer – θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ 
(κεντρικό κλείδωμα) και γενικά κάκε εξάρτθμα ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου .   

 
4. ΑΦΑΛΕΙΑ 

 
 Επί ποινή αποκλειςμού  κα διακζτει αερόςακουσ μετωπικοφσ οδθγοφ – ςυνοδθγοφ , 

(επικυμθτι θ φπαρξθ αερόςακων οροφισ , πλευρικϊν, τφπου κουρτίνασ, γονάτων οδθγοφ) , 
ηϊνεσ αςφαλείασ 3 ςθμείων με προεντατιρεσ εμπρόσ κακϊσ και πίςω (επικυμθτι θ φπαρξθ 
ρυκμιςτι δφναμθσ) . 

Επίςθσ επί ποινή αποκλειςμού  το προςφερόμενο όχθμα κα πρζπει να ζχει αξιολογθκεί 
από τον  ανεξάρτθτο οργανιςμό δοκιμϊν πρόςκρουςθσ ΕuroNCAP με τουλάχιςτον πζντε (5) 
αςτζρια .  



 

5. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

Σο ςφςτθμα πεδιςεωσ πρζπει Επί ποινή αποκλειςμού να είναι εφοδιαςμζνο με 
διςκόφρενα αεριηόμενα εμπρόσ και επικυμθτό διςκόφρενα πίςω . Επίςθσ επί ποινή 
αποκλειςμού πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ (ABS) με θλεκτρονικι 
κατανομι πζδθςθσ (EBD) και θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP). 

 
Όλα τα εξαρτιματα του αυτοκινιτου πρζπει να είναι τα γνιςια του εργοςταςίου. 
Σο αυτοκίνθτο πρζπει να ζχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για 

τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ 
απαραίτθτουσ προβολείσ, προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ κ.λπ.  

Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν λεπτομερι τεχνικά ςτοιχεία με περιγραφι και 
ςχζδια. 

 
III.  ΣΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίδονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλειςμού, 
τα ςτοιχεία που αναλυτικά αναφζρονται ςτθν Μελζτθ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Καςτοριά, 06-10-2016 

 Ελζγχκθκε Θεωρικθκε 

     Ο ςυντάκτθσ Ο Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Σ.Τ. 
  Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων, 

θματοδότθςθσ και Εγκαταςτάςεων 
 

  
 
 
 

 
 

    Παςςαλισ Αναςτάςιοσ  Σουμπίδθσ Κοςμάσ Μόκκασ Ανδρζασ 
 Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ         

Σ.Ε. Ε’ β 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Γ’ β Αγρονόμοσ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 

Msc B' β 
  


