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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Τριαξονικό Φορτηγό με Ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λ.π. . 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος Νέστου. 

Το προσφερόμενο όχημα, (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή καθώς και όλα 

τα παρελκόμενα, αντλίες, μπουκάλες, σωληνώσεις, μαρκούτσια κ.λ.π), θα είναι απολύτως 

καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

Όλες αι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου ως απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 

«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 

ΓΕΝΙΚΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου 

φορτηγού. Ο τύπος πλαισίου του οχήματος θα είναι 6χ4. 

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26 tn.  Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό 

βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης . 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο, δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 

ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% ή μεγαλύτερο του ανώτερου 

επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο, (πείρο) έλξεως εμπρός και ενισχυμένο κοτσαδόρο πίσω. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Το όχημα θα φέρει λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση 

περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και την επιγραφή ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ 

2020. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα: 

 

 Εφεδρικός τροχός καινούργιος πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.  

 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

 Τροχόκλειδο και γρύλος ανύψωσης.  

 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών. 
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 Ψηφιακός ταχογράφος 

   Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

   Βιβλίο ανταλλακτικών. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.. Θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που 

αφορούν το πλαίσιο του οχήματος: 

 

 Εργοστάσιο   κατασκευής  του   πλαισίου και τύπος 

 Έτος κατασκευής πλαισίου 

 Μετάδοση κίνησης 

 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος, (χωρίς φορτίο) 

 Υλικά κατασκευής σκελετού 

 Μέγιστο εμπρόσθιο πλάτος (χωρίς καθρέφτες) 

 Μέγιστο οπίσθιο πλάτος 

 Επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 

Το  υπό  προμήθεια Τριαξονικό φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη καρότσα, θα  είναι  

καινούργιο  και  προηγμένης  τεχνολογίας ωφέλιμου φορτίου περίπου 13tn. 

Θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως 

διαδεδομένο στη χώρα μας. Θα είναι κατάλληλο και για κίνηση εκτός δρόμου. 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες, ώστε να επιτυγχάνεται η 

μέγιστη δυνατή ευελιξία για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη, όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να 

δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις του οχήματος, καθώς και η ακτίνα στροφής. 

Οι διαστάσεις γενικά του φορτηγού, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά 

στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία 

αυτού, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την 

προσφορά. Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες-πρότυπα και την σχετική εθνική νομοθεσία. 
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ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ  
Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι, εκτός εάν αναφέρονται ως «επιθυμητοί» ή «κατά προτίμηση». 

Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", οι απαιτούμενες προδιαγραφές μπορεί να 

αποκλίνουν μέχρι και 5%, ενώ γίνονται δεκτές και οποιεσδήποτε θετικές αποκλίσεις, οι οποίες είναι 

προς όφελος της Υπηρεσίας. Επίσης γίνονται δεκτές και αποκλίσεις στον εξοπλισμό ή στα 

αναφερόμενα υλικά ή στα διάφορα συστήματα εφόσον πρόκειται για ισοδύναμο ή ανώτερο 

εξοπλισμό, ισοδύναμα ή ανώτερα υλικά, ισοδύναμα ή ανώτερα συστήματα αντίστοιχα. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος,  από τους γνωστούς 

σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURΟ 6, DIESEL, 4/χρονος, 

6/κύλινδρος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας.  

 Η ονομαστική ισχύς κατά DΙΝ θα είναι τουλάχιστον 390Ηρ.  

 Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Τούρμπο), με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης 

(Intercοοler).  

 Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 10.500cc για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του. 

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση 

με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες 

οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητά η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερα 

στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο 

δυνατό εύρος στροφών.  

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 

σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα  πέδησης του 

οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο 

έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.  

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνα τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες  που 

αφορούν του κινητήρα του οχήματος: 

 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως. 

 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως. 

 
Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 

6), καθώς και τις αντίστοιχες για το θόρυβο. 

Να περιγράφεται το σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να υποβληθούν καμπύλες ισχύος 

— ροπής συναρτήσει των στροφών του κινητήρα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
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Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) 

σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και 2 (δύο) οπισθοπορείας. 

Η αλλαγή των σχέσεων να  γίνεται χωρίς τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη. 

Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης και να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας  

του κιβωτίου ταχυτήτων. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 

κινείται με ασφάλεια, με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,80 και 

θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον  πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση 

κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες 

οδοστρώματος κλπ.), με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή 

ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι 4 πίσω τροχοί να 

διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και 

αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις. 

 

ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω αξόνων θα είναι 

χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspensίon) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

 

1. Εμπρόσθιος άξονας  

 Άκαμπτος, διευθυντήριος. 

2. Οπίσθιοι άξονες  

 Κινητήριοι και οι δύο άξονες (6χ4), σε ζεύγος (tandem), με σύστημα εμπλοκής του  

διαφορικού (αναστολής διαφορισμού - differential lock). 

Α. 1
ος

  κινητήριος άξονας του ζεύγους  

Ο πρώτος κινητήριος άξονας διαθέτει μειωτήρες για την μετάδοση της κίνησης από το διαφορικό 

στις πλήμνες των τροχών (hub reduction). 

Β. 2ος κινητήριος άξονας του ζεύγους  

Ο δεύτερος κινητήριος άξονας, με μειωτήρες στις πλήμνες των τροχών (hub reduction), με 

πνευματικά ελεγχόμενο αναστολέα διαφορισμού (differential lock). 

 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους άξονες (6Χ4). Οι κινητήριοι άξονες θα πρέπει να 

καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (RαdiαΙ), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και 

νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ΕTRTΟ. 
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Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, 

κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα 

συνολικά για το πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

 

3. Ανάρτηση 

 Η ανάρτηση θα πρέπει να είναι η καταλληλότερη για την κίνηση του οχήματος, τόσο 

εντός, όσο και εκτός δρόμου προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στον οδηγό. 

 Εμπρός: Παραβολικά ελάσματα απλής κάμψης ή ισοδύναμο σύστημα 

 Πίσω: Παραβολικά ελάσματα προοδευτικής δράσης διπλής ενέργειας ή ισοδύναμο σύστημα 

 Ζάντες:  Χαλύβδινοι πρεσσαριστοί δίσκοι. 

 Ελαστικά: Καινούργια, μονά στους εμπρόσθιους τροχούς και διπλά στους οπίσθιους. 

 Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), 

πρόσφατης κατασκευής και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και 

οδηγίες. 

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

 Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 

υποβοήθηση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου, ρυθμιζόμενη κατά κλίση και καθ’ ύψος. 

 Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. 

 Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

 Να δοθούν όλα τα στοιχείο για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να 

είναι η ελάχιστη δυνατή. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα καλύπτει τον  

ισχύοντα ελληνικό ΚΟΚ. 

Πλήρη αερόφρενα (100%) με δισκόφρενα εμπρός και δισκόφρενα ή ταμπούρα πίσω, 

πνευματικής λειτουργίας, διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος, με βαλβίδα πίεσης αναλόγως 

φορτίου στον εμπρόσθιο άξονα και αυτόματο κατανεμητή πίεσης αναλόγως φορτίου στο 

τάντεμ, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS). 

Προαιρετικά θα φέρει υδραυλικό σύστημα επιβράδυνσης (intarder), ενσωματωμένο στο κιβώτιο 

ταχυτήτων, κατάλληλης ισχύος. Η ισχύς πέδησης θα ρυθμίζεται από ξεχωριστό χειριστήριο στο 

τιμόνι ή το ταμπλό οδήγησης. 

Το όχημα θα φέρει μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο κατάλληλης ισχύος ως πρόσθετο βοηθητικό 

σύστημα πέδησης. 

Επίσης θα φέρει βοηθητικό σύστημα κινδύνου, το οποίο δεν θα επιτρέπει τη μετακίνηση, εάν δεν 

υπάρχει στο σύστημα πέδησης η απαιτούμενη πίεση αέρα για την τροχοπέδηση του αυτοκινήτου 
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μέσω ελατηριωτών κυλίνδρων (οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι και με διάταξη απελευθέρωσης 

για περίπτωση ρυμούλκησης του οχήματος). 

Χειρόφρενο με πνευματική μετάδοση, με επενέργεια στο ζεύγος των οπίσθιων αξόνων και με 

σύστημα ασφάλισης των τροχών, με βαλβίδα αντεπιστροφής που θα επενεργεί μέσω  

ελατηριωτών κυλίνδρων και με διάταξη απελευθέρωσης των τροχών για ηθελημένη μεταφορά 

του οχήματος σε περίπτωση βλάβης. 

Το χειρόφρενο Θα επαρκεί για τη συγκράτηση του οχήματος σε κλίση που υπερβαίνει το 20% 

(±1%). 

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί 

του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

Προωθημένης κατηγορίας οδήγησης, εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, εξαιρουμένων  

φτερών, πλαϊνών οροφής και καπό, που μπορεί να είναι από συνθετικό υλικό για μείωση του 

απόβαρου, υδραυλικά ανακλινόμενη, ώστε να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον 

κινητήρα. 

Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει άριστη ηχητική και θερμική μόνωση και θα φέρει 

εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού ΑΙC. 

Ο θάλαμος οδήγησης θα εδράζεται, μέσω αντιδονητικού συστήματος (σιλενμπλόκ), επί του 

πλαισίου. Θα διαθέτει ελικοειδή ελατήρια και αντιστρεπτικές μπάρες μπροστά και 

αντικραδασμική διάταξη τύπου Μc Pherson πίσω ή άλλο ισοδύναμο σύστημα.  

Τα παράθυρα θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. 

Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης με κατάλληλο σύστημα αεραγωγών για 

ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, καθώς και για την αποθάμβωση του ανεμοθώρακα και των 

πλευρικών παραθύρων με ρυθμιζόμενες παροχές. 

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIΤ κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που 

θα προσφέρουν άριστη ορατότητα, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο 

τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από 

πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου 

φρέσκου αέρα, αircοηtίtίοη, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και 

γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και δυνατότητα 

ρύθμισης κατά μήκος και καθ' ύψος, ρυθμιζόμενη πλάτη, υποστήριγμα κεφαλής, ζώνες 

ασφαλείας και επένδυση από συνθετικό ύφασμα πλενόμενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο. 

Επίσης στον θάλαμο θα υπάρχει κάθισμα συνοδηγού με προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας. 
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Στο δάπεδο θα υπάρχει πλαστικός πλενόμενος τάπητας, ενώ στον εξοπλισμό θα 

περιλαμβάνονται επίσης: 

 

 Θήκες για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. 

 Πλαφονιέρα και δύο (2) φώτα ανάγνωσης (σποτάκια), δύο (2) αλεξήλια, υποδοχές για 

εγκατάσταση ραδιοφώνου, CB και ηχείων, αναπτήρας, ρευματοδότης για τοποθέτηση 

μπαλαντέζας κλπ. 

 Ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία και ηχεία 

 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα 

Εξωτερικά θα υπάρχουν: 

 Καθρέπτες εξωτερικοί κατά EEC και ΚΟΚ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και  θερμαινόμενοι καθώς 

και οριζόντιος για πλευρικό έλεγχο από την πλευρά του συνοδηγού. 

 Λασπωτήρες στους μπροστινούς τροχούς. 

 Πείρος ρυμούλκησης εμπρός 

 Κοτσαδόρος πίσω 

 Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ο πίνακας οργάνων ελέγχου θα είναι σύγχρονος, εργονομικά σχεδιασμένος και θα περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου για την άνετη και άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας 

του αυτοκινήτου. 

Ειδικότερα θα διαθέτει: 

 Ψηφιακό ταχογράφο (km/h) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Στροφόμετρο. 

 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας υγρού ψύξης με προειδοποιητική λυχνία.  

 Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμων και προειδοποιητική λυχνία.  

 Όργανο ένδειξης πίεσης πεπιεσμένου αέρα (εμπρόσθιου-οπίσθιου άξονα). 

 Όργανο μέτρησης πίεσης λαδιού μηχανής.  

Επιπλέον, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου για εντοπισμού βλαβών, με ενδεικτικές λυχνίες 

(αναφέρονται ενδεικτικά): 

 Λειτουργίας προβολέων, φώτων πορείας, φλας κλπ.  

 Αλλαγής φίλτρου αέρα  

 Χαμηλής φόρτισης συσσωρευτών  

 Εμπλοκής χειρόφρενου  

 Ένδειξης φθοράς υλικού τριβής εμπρόσθιου και οπίσθιων αξόνων  

 Χαμηλής πίεσης κυκλώματος φρένων  

 Εμπλοκής διαφορικών  

 Χαμηλής στάθμης υγρού υδραυλικού τιμονιού  

 Ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου  
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 Ασφάλισης καμπίνας σε θέση πορείας  

 Ύπαρξης νερού στο προφίλτρο καυσίμου 

 Φθοράς υλικού τριβής φρένων  

 Βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης  

 Βλάβης ηλεκτρονικών συστημάτων  

 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

1. Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών παρελκομένων (πυροσβεστήρα, τρίγωνο, 

φαρμακείο κλπ) κατά ΚΟΚ. 

2. Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ).  

3. Εφεδρικός τροχός, (ρεζέρβα), όμοιος με τους υπόλοιπους τροχούς του οχήματος.  

4. Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και κατάλογο 

ανταλλακτικών). 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου ≥12.000 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών 

υλικών, μπαζών, προϊόντων εκσκαφής, κλπ. εντός και εκτός δρόμου. Το εσωτερικό μήκος της 

κιβωτάμαξας θα είναι ≥5 m, και η χωρητικότητά της θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε 

συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο 

πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. 

Θα είναι εξ ολοκλήρου καινούργια, πολύ ισχυρής κατασκευής μιας και θα χρησιμοποιηθεί και για 

την μεταφορά αδρανών υλικών και μπαζών. Το πλαίσιο του οχήματος θα ενισχυθεί με δοκό μορφής 

«πι» ύψους 150mm περίπου και η καρότσα θα φέρει διαδοκίδες από δοκό ύψους τουλάχιστον 100mm 

ανά 350mm περίπου.  

Το δάπεδό της θα είναι καλυμμένο από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους ≥ 5mm.  

Θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους σι δύο είναι διατομής 

UNP160 και τραβέρσες τύπου ΙΝΡ 80 τοποθετημένες ανά διαστήματα των 250 -300 mm. 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 

πάχους 4mm και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις ανά 550mm περίπου. Οι ενισχύσεις θα 

είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα μορφής «Π» πάχους 3mm. Θα φέρουν 

υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα. 

Ο καθρέπτης θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 4mm και θα φέρει κατακόρυφες 

και οριζόντιες ενισχύσεις.  

 Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα είναι 

ενισχυμένου χωματουργικού τύπου και θα φέρει προστατευτική μεταλλική καλύπτρα του 

θαλάμου οδηγού. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 4mm SΤ 37 και μήκους οριζόντιας προβολής 

300mm. 

Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από λαμαρίνα πάχους 4mm και θα φέρει πλαίσιο 

και ενισχυτικές νευρώσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 4mm. Θα είναι κρεμαστού 
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τύπου και θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα 

βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού. 

Θα υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της πίσω πόρτας στα πλάγια δεξιά και ασφάλισή της στο  

στο δεξί πλευρικό παραπέτο. Επιπλέον θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας για την ασφάλιση της 

πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος. Γίνονται αποδεκτές και κατασκευές που αποκλίνουν 

από τα ανωτέρω υπό τη προϋπόθεση ότι οι διατομές τόσο των κύριων διαμηκών δοκών σχήματος 

«Π», όσο και των εγκάρσιων διαδοκίδων του πλαισίου καθώς και η κατασκευή τους, θα είναι τέτοια 

ώστε να αντέχουν στις πλέον δυσμενείς καταπονήσεις που προέρχονται από κάμψη, κρούση, 

στρέψη κλπ. 

Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από δύο υδραυλικά έμβολα και σύστημα «ψαλιδιού», ικανό 

να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >12000kg + 30% επιπλέον, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης 

ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο. Επιπλέον θα φέρει τερματική 

βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης -45
°
 καθώς και μηχανική διάταξη αποτροπής υπερ-

ανατροπής, αλλά και βαλβίδα θραύσης για την ασφαλή ασφάλιση-κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση 

θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα. Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. 

 

Η καρότσα θα φέρει σύστημα ανακλινόμενου αδιάβροχου μουσαμά που θα λειτουργεί ηλεκτρικά από 

το εσωτερικό της καμπίνας αλλά και με δυνατότητα λειτουργίας χειρονακτικά σε περίπτωση βλάβης. 

Ο μηχανισμός του θα αποτελείται από σιδηρόδρομο, ράουλα και αψίδες που θα αφήνουν από το 

πάνω μέρος της καρότσας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 200mm. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με υλικά 

αρίστης ποιότητας, ενώ στις ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαϊνά της 

κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν με αρμόκολλα για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. Το 

όχημα θα φέρει φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς, κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο 

ασφαλείας καθώς και σκάλα ανόδου στη δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. 

Στον βασικό εξοπλισμό του αμαξώματος συμπεριλαμβάνονται: 

- Φτερά με λασπωτήρες 

- Αλουμινένιες μπάρες προστασίας ποδηλατιστών. 

- Εργαλειοθήκη με κλειδαριά ασφαλείας (επιθυμητό) 

- Πλαστικό δοχείο νερού, πλυσίματος χεριών, με σαπουνοθήκη (επιθυμητό) 

- Θήκη πυροσβεστήρα 6 lt. 

Όλη η κατασκευή της καρότσας καθώς και όλα τα επί μέρους υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι απολύτως καινούργια. 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από :  

 Δυο ανυψωτικά έμβολα 

 Αντλία λαδιού εμβολοφόρα με πίεση 300 bar κα παροχή 60 l/min. 

 Δοχείο λαδιού 

 Βαλβίδα ανατροπής 

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. 
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Η ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των δύο υδραυλικών εμβόλων και ψαλιδιού. 

Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό 

κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας 

για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης 

και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της 

υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή 

πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

 

'Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και 

παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

Ο χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία στην προμηθεύτρια εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 

επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει Πινακίδα διαστάσεων 40x30cm (σε εμφανές 

σημείο του φορτηγού) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μήνες χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.  

Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για 

κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από 

αντικανονική συντήρηση. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΩΛΗΣΗ  

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)  

Να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών στο χρονικό  

διάστημα της εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες  

συντήρησης και επισκευής που παρέχονται. Να αναφερθούν αναλυτικά τυχόν δωρεάν service, 

που Θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή των εργασιών και  

χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Στην  

περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
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(μέσω FAX, email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη εντός είκοσι (20) 

ημερών. Με την προσφορά να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι 

στην περίοδο της εγγύησης ο ανάδοχος εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του (μέσω 

FAX, email κλπ), Θα κινητοποιείται και Θα αποκαθιστά κάθε βλάβη εντός είκοσι (20) 

ημερών. Στην σύμβαση θα ορίζεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ακινητοποίησης του 

οχήματος η οποία θα προκύπτει από το ημερήσιο μίσθωμα παρόμοιου μηχανήματος στην 

ελεύθερη αγορά. 

Θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήματος ή του 

κατασκευαστή της υπερκατασκευής (κιβωτάμαξας ) για το ενιαίο σύνολο του οχήματος , ότι 

εγγυάται την παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη εκ μέρους δε του 

διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών, που δεν θα 

είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών (Υπεύθυνες Δηλώσεις του διαγωνιζομένου). Τονίζεται ότι σε 

περίπτωση που δεν τηρείται ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο Δήμος θα έχει το  

δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του μηχανήματος όπως αναφέρεται  

παραπάνω. 

Να υποβληθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι υποδομές και τα μέσα που διαθέτει 

ο προσφέρων για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση και της τεχνικής 

βοήθειας εκ μέρους του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζει τις ανωτέρω 

ανάγκες. 

Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι 

αναλαμβάνει, χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές, συντηρητές) του 

Δήμου, για την λειτουργία και την συντήρηση του μηχανήματος, με βάση το σχετικό αναλυτικό 

πρόγραμμα που θα υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, μετά από συνεννόηση με την 

Υπηρεσία. Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς και 

κατά την ημερομηνία της παράδοσης του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 

χορηγηθούν από τον προμηθευτή (Θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί του μηχανήματος). 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας (αμαξοστάσιο Δήμου 

Νέστου), δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την επομένη της υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη  

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει: 

 Την υποχρέωση προσκόμισης κατά την παράδοση του οχήματος της έγκρισης τύπου για 

ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή 

η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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 Τη δέσμευση παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας, για το πλαίσιο και την 

υπερκατασκευή (κατ' ελάχιστο τρία [3] έτη) και για αντισκωριακή προστασία (κατ' ελάχιστο 

πέντε [5] έτη}, καθώς και τις υπηρεσίες που θα καλύπτει η εγγύηση αυτή (τυχόν επισκευές, 

ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης, τυχόν προσφορά δωρεάν τακτικών συντηρήσεων, εργασίες, 

ανταλλακτικά, κλπ). Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 

κακό χειρισμό.  

 Τη δέσμευση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης 

των  

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Τη δέσμευση ότι εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του 

προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν αναλαμβάνοντας τα έξοδα της αρμόδιας 

επιτροπής του Δήμου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με πίνακα 

Υπηρεσιών που να έχουν παρόμοιο μηχάνημα.    

 Τη δέσμευση παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από πέντε (6) μήνες. 

Εκπαίδευση  Προσωπικού  

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί 

αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 

χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

Παράδοση Οχήματος 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και όλα 

γενικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας (πλην τελών 

κυκλοφορίας και ασφαλιστήριου συμβολαίου). 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 

τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των εκπομπών CO2, ΝΟχ,  NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Με την παραλαβή του οχήματος θα προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και έγκριση 

τύπου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα αναλάβει με ευθύνη και 

δαπάνες του τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης του μηχανήματος και της έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση του στον 

Δήμο έτοιμου προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης 

της Έγκρισης Τύπου). 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας. 

Με την προσφορά θα υποβληθεί Υ.Δ. του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 

προμηθευτής θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης του 

μηχανήματος και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που 

απαιτείται για την παράδοση του στον Δήμο έτοιμου προς κυκλοφορία σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). 

Επίσης θα δηλώνεται ότι με τη παραλαβή του οχήματος θα προσκομιστεί και δήλωση 

συμμόρφωσης CΕ (υπερκατασκευή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Από τον προμηθευτή του οχήματος απαιτείται πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας (με πεδίο εφαρμογής την τεχνική υποστήριξη) σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 

9001:2015 (ή ισοδύναμο). 

Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής απαιτείται πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Να περιλαμβάνονται πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες των αναφερομένων στις προηγούμενες 

παραγράφους και να συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την 

καλύτερη αντίληψη του οχήματος. 

 

2. Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας με ευθύνη του προμηθευτή, 

για την μεταφορά και την ασφάλειά του. 

3. Έλεγχοι Παραλαβής  

Μακροσκοπικός Έλεγχος  

Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και 

γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

Λειτουργικός  Έλεγχος  
Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος, σε απόσταση και συνθήκες 

δρόμου που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται έλεγχος της 

καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος των θυρών, των συστημάτων 
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θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος 

της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης 

λειτουργίας, χειρισμού στην Ελληνική και ανταλλακτικών (εικονογραφημένος κατάλογος ή 

CD), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

Αναλυτικά έχουμε: 

1. Βιβλίο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην Αγγλική γλώσσα (Workshop Μαnual) σε ψηφιακή 

μορφή. 

3. Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Αγγλική σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλος 

ισοδύναμος τρόπος πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

 

Χρυσούπολη, 12-03-2020          Χρυσούπολη, 12-03-2020 

 

Ο  Συντάξας 

 

 

 

 

 

Κάλφας Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Θεωρήθηκε 

Η. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ., 

Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής 

 

Λόβουλου Κυριακή, 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
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