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¨ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ¨ 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Α. ΚΟΠΟ 

 

θνπόο ησλ παξόλησλ πξνδηαγξαθώλ είλαη λα θαζνξίζνπλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα κίαο πδξνθόξαο. 

 

 

Β. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 Σν ππό πξνκήζεηα όρεκα πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππξόζβεζε, θαηάβξεγκα 

θαη πιύζηκν δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ κε πςειή πίεζε θαη κεγάιε παξνρή. 

 Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα ζπζηήκαηα / κεραληζκνύο / δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ Δπξσπατθή Οδεγία (CE), δηαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξόπν απηό 

ηελ εληειώο αζθαιή εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ / ρεηξηζκώλ ηνπ νρήκαηνο από 

ηνπο εξγάηεο ηνπ Γήκνπ θαη από ηνπο ηερληθνύο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ.  

 

 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Γ.1. Οπζηώδε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Γ.1.α. Γεληθά. 

 

 Σν όρεκα πξέπεη λα απνηειείηαη από απηνθίλεην κε πιαίζην θαηάιιειν γηα 

ηελ  θαηαζθεπή πδξνθόξαο. 

 Σν όρεκα ζην ζύλνιό ηνπ πξέπεη λα είλαη απόιπηα θαηλνύξγην θαη πξόζθαηεο 

θαηαζθεπήο. 
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Οη δηαζηάζεηο γεληθά ηνπ νρήκαηνο, ηα θαηά άμνλα βάξε, ε θαηαλνκή 

θνξηίσλ, νη πξόβνινη θαη ηα ππόινηπα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ, πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία ηνπ, βάζεη 

λόκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα θαη σθέιηκν θνξηίν ην κε ηελ πξνζθνξά 

νξηδόκελν. 

 Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ ιίηξσλ 

(10.000 lt) λεξνύ. 

Οη επηγξαθέο ζην όρεκα ζα θαζνξηζζνύλ κεηά ηε ζύκβαζε από ην Γήκν, ζε 

εύινγν ρξόλν πξηλ ηελ παξάδνζε. 

 

 Γ.1.β. Πιαίζην. 

 

Σν πιαίζην (θνξέαο) ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπήο γλσζηώλ 

εξγνζηαζίσλ ην νπνίν  λα εηζάγεηαη θαη λα αληηπξνζσπεύεηαη ζηε ρώξα καο ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη κία αμηόπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλό απόζεκα αληαιιαθηηθώλ.  

 Σν κεηαιιηθό (αηζάιηλν) πιαίζην ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη απόιπηα 

πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, πξόζθαηεο θαηαζθεπήο, από ηα ηειεπηαία θαη πεξηζζόηεξν 

εμειηγκέλα κνληέια, κεγάιεο αμηνπηζηίαο θαη κε κεγάιε θπθινθνξία ηόζν ζηελ 

Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

Με πνηλή απνθιεηζκνύ ην κηθηό θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δεθαελλέα ηόλσλ (19,0 tn), θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ δώδεθα 

θόκκα πέληε ηόλσλ (12,5 tn). 

 Σν νιηθό κηθηό επηηξεπόκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηνπο επίζεκνπο  

θαηαιόγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ (πιαηζίνπ θαη αμόλσλ), όπσο θαη ην ηδίν 

βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο από 

όκνην θαηάινγν ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 Σν πιαίζην πξέπεη λα είλαη βαξηάο θαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο κε ηζρπξό 

ζύζηεκα αλάξηεζεο γηα λα αληεπεμέξρεηαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλαληά ην όρεκα. Σν 

όρεκα πξέπεη λα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξόο. 

 Οη πιεπξηθέο κπάξεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη απνζπώκελεο γηα ηελ 

εύθνιε ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 Σν πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξόλν εγγπήζεσο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα 

ή ζηξέβισζε (αθόκα θαη γηα θνξηία κεγαιύηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ) θαηά 

20%. Γηαθνξεηηθά ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην.        

 Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαηά ηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα δνζνύλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν ζαθή θαη ππεύζπλν ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο:  

- Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απηνθηλήηνπ (ηύπνο – έηνο 

θαηαζθεπήο). 

- Γηαζηάζεηο απηνθηλήηνπ. 

- Μεηαμόλην, κεηαηξόρην. 

- Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην ύςνο (ρσξίο θνξηίν). 

- Διάρηζην ειεύζεξν ύςνο από νξηδόληην έδαθνο. 

- Τιηθά θαηαζθεπήο ζθειεηνύ. 

- Διάρηζηνο θύθινο ζηξνθήο, ηνπ έηνηκνπ νρήκαηνο κεηξνύκελνο κεηαμύ 

ηνίρσλ. 

- Βάξε πιαηζίνπ θαη ακαμώκαηνο. 

- Αλώηαην επηηξεπόκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηό βάξνο (Gross Weight). 



- Ίδην βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνύ. 

- Σν θαζαξό σθέιηκν θνξηίν. 

- Η ηθαλόηεηα θόξηηζεο ησλ αμόλσλ. 

 

Γ.1.γ. Κηλεηήξαο. 

 

 Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη DIESEL, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 15 HP/ ηόλν νιηθνύ 

κεηθηνύ θνξηίνπ θαηά DIN 70020 ή ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Δ.Ο.Κ. 80/1269 ή 

όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ νδεγία 97/21 ηεο Δ.Ο.Κ., θαη πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ 

EURO V. Σν επίπεδν ζνξύβνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/97 EC. Η 

εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαθόξπθα, πίζσ από ηελ θακπίλα. 

Να δνζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, δειαδή: 

- Σύπνο θαη θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. 

- Η πξαγκαηηθή ηζρύο (θαηά DIN 70020 ή 80/1269 θαη 97/21 νδεγίεο ηεο 

Δ.Ο.Κ.) ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ (κέγηζηε). 

- Η κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. 

- Οη θακπύιεο κεηαβνιήο ηεο ηζρύνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζύκθσλα κε 

ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ. 

- Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξνλνο). Να δηεπθξηληζζεί αλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θπζηθή εηζπλνή ή ππεξπιήξσζε θαη intercooler. 

- Ο αξηζκόο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ, ν θπιηλδξηζκόο θαη ε ζρέζε 

ζπκπηέζεσο. 

- Η εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

Γ.1.δ. ύζηεκα κεηάδνζεο. 

 

 Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθό θηβώηην ηνπιάρηζηνλ 

ελλέα (9) ζπγρξνληζκέλσλ ηαρπηήησλ ζπλερνύο θιηκάθσζεο εκπξνζζνπνξείαο θαη  

κίαο (1) νπηζζνπνξίαο, ρσξίο ππνπνιιαπιαζηαζκό, ηόζν ζην θηβώηην ηαρπηήησλ όζν 

θαη ζην δηαθνξηθό, κε P.T.O.(εγθεθξηκέλν από ηελ εηαηξία ηνπ πιαηζίνπ), θαζώο θαη 

κε ζύζηεκα πνπ θξαηά ζηαζεξέο (ρακειά) ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα  θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη ηύπνπ μεξνύ δίζθνπ. 

 Να δνζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζύζηεκα κεηάδνζεο (ηύπνο θαη 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηαρύηεηεο, αξηζκόο θαη ζρέζεηο κεηάδνζεο, 

P.T.O., θ.ι.π.). Σα  δηαθνξηθά πξέπεη λα είλαη αλαιόγνπ θαηαζθεπήο έηζη ώζηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ην όρεκα λα κπνξεί λα θηλεζεί κε πιήξεο 

θνξηίν ζε δξόκν κε θιίζε 15% θαη κε κέγηζηε ηαρύηεηα πνξείαο 80 ρηι./ώξα 

ηνπιάρηζηνλ, ζα πεξηιακβάλεη δε θαη δηάηαμε θιεηδώκαηνο. Γηα ην ζύζηεκα 

κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη λα δίδνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη αλαιπηηθή ηερληθή 

πεξηγξαθή.  

 

Γ.1.ε. ύζηεκα πέδεζεο. 

 

 Σν ζύζηεκα πέδεζεο πξέπεη λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο κε αέξα δύν 

αλεμαξηήησλ θπθισκάησλ, ζύκθσλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο (νδεγία 

91/422 EC ή όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ νδεγία 98/12 ηεο Δ.Ο.Κ.) κε A.B.S.. 

 Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη βνεζεηηθή πέδεζε κε επηβξαδπληή θαπζαεξίσλ 

(κεραλόθξελν θιαπέην), κε βαιβίδα απνζπκπίεζεο. 



 Σν πιηθό ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ακίαλην ώζηε λα είλαη 

θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Σν ρεηξόθξελν πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα αζθαιίδεη ην όρεκα ππό πιήξεο 

θνξηίν. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζύζηεκα, ην όρεκα πξέπεη λα αθηλεηνπνηείηαη 

απηνκάησο. 

 Να δνζεί πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεδήζεσο κε δηαγξάκκαηα. 

 

Γ.1.ζη. ύζηεκα δηεύζπλζεο. 

 

 Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο πξέπεη λα είλαη πδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο θαη ζα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή Οδεγία 92/62 ΔC., 

επηζπκεηό ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο λα δηαζέηεη ειεθηξνληθό δείθηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηάζκεο ησλ πγξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα 

νξγάλσλ. 

 Σν ηηκόλη πξέπεη λα είλαη ξπζκηδόκελν θαηά ύςνο θαη εκπξόο – πίζσ ζε ζρέζε 

κε ηνλ νδεγό. 

 

Γ.1.δ. Άμνλεο – αλαξηήζεηο – ειαζηηθά. 

 

 Να δνζεί ν ηύπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλόηεηεο αμόλσλ, αλαξηήζεσλ 

θαη ειαζηηθώλ (ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/62 EC), νη νπνίεο πξέπεη λα 

ππεξθαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θόξηηζεο ηνπ νρήκαηνο γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζήο 

ηνπ. 

Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ηξνρνύο κε ειαζηηθά επίζηξσηα θαηάιιεια γηα ηελ 

θίλεζε ηνπ νρήκαηνο εληόο θαη εθηόο δξόκσλ. 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαηλνύξγηα, όρη από 

αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS). 

 Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο,  ζε θαηάιιειε βάζε 

ζηήξημεο πάλσ ζην όρεκα. Πξέπεη ππάξρεη θαηάιιεινο κεραληζκόο πνπ θαζηζηά 

δπλαηή ηελ αθαίξεζε ηνπ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ από έλα άηνκν. Η ζέζε ηνπ 

εθεδξηθνύ ηξνρνύ λα κελ επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδόζεσλ ηνπ 

νρήκαηνο. 

ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ή πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ. 

 

Γ1ε. Κακπίλα νδήγεζεο. 

 

 Η θακπίλα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, 

βξαρείαο θαηαζθεπήο (day cab), αλαθιηλόκελνπ ηύπνπ, θαη λα θέξεη ηε ζπλήζε 

κόλσζε έλαληη ζνξύβνπ, ζθόλεο θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (air condition) εξγνζηαζηαθήο ηνπνζέηεζεο θαζώο θαη 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνύ. Πξέπεη λα παξέρεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

νξαηόηεηα γηα αζθαιή νδήγεζε, λα θέξεη αλεκνζώξαθα από γπαιί ηύπνπ 

LAMINATED (TRIPLEX) ή παξόκνηνπ ηύπνπ αζθαιείαο, ε δηαθάλεηα ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα είλαη άξηζηε θαη λα κελ πξνθαιεί παξακόξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο 

νπνηαδήπνηε δηεύζπλζε. Γεληθά πξέπεη λα θέξεη θξύζηαιια αζθαιείαο ζ΄ όια ηα 



παξάζπξα εθ ησλ νπνίσλ ηα πιεπξηθά λα αλνίγνπλ κε κεραληθό ή ειεθηξηθό 

κεραληζκό. 

 Η θακπίλα πξέπεη λα δηαζέηεη δύν (2) πόξηεο, παινθαζαξηζηήξεο κε 

αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνύο πίδαθεο λεξνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αλεκνζώξαθα. 

Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ξπζκηδόκελα αιεμήιηα, εζσηεξηθό θσηηζκό θαη 

ππξνζβεζηήξα θαηάιιεια ζηεξεσκέλν θαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ. 

 Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο θαη νη ζέζεηο ζε απηήλ, πξέπεη λα επηηξέπνπλ λα 

κεηαθέξνληαη άλεηα εθηόο ηνπ νδεγνύ δύν (2) αθόκε θαζήκελα άηνκα. Σν θάζηζκα  

ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα είλαη άλεην, αλαηνκηθό, ξπζκηδόκελν αεξνθάζηζκα, ελώ ησλ 

ζπλνδεγώλ  άλεην, αλαηνκηθό, μερσξηζηό γηα ηνλ θαζ΄ έλα ή κνλνθόκκαην. Η 

θακπίλα πξέπεη λα  θέξεη αθόκε δηπινύο ειεθηξηθνύο εξγνλνκηθνύο θαζξέπηεο. 

Σν ηακπιό ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα ειέγρνπ, 

ηηο θεηηεηλέο ελδείμεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα, γηα ηελ αζθαιή παξαθνινύζεζε ησλ 

ιεηηνπξγηώλ, ησλ βιαβώλ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, αθόκε δε ξαδηόθσλν-CD, 

ηαρνγξάθν Δ.Δ., σξνκεηξεηή ιεηηνπξγίαο ηνπ P.T.O., αλακνλή 12V κε αζθάιεηα 

10 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ζπζθεπώλ ελδνεπηθνηλσλίαο, ζύζηεκα V.H.F ζπκβαηό 

κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ. 

Η αλάθιεζε ηεο θακπίλαο πξέπεη λα γίλεηαη πδξαπιηθά. Δπηζπκεηό λα 

αλαθεξζνύλ νη ηθαλόηεηεο – δπλαηόηεηεο θαη ηα ηπρόλ ηεζη αληνρήο ηεο θακπίλαο. 

 

Γ.1.ζ. Ηιεθηξηθό ζύζηεκα. 

 

 Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη από ζπζζσξεπηέο 12 ή 24 Volt 

θαη ελαιιάθηε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο πνπ ζα είλαη εηδηθά 

εληζρπκέλνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξθαηαζθεπήο εθηόο θαη αλ απηή δηαζέηεη ρσξηζηό 

ηέηνην ζύζηεκα. 

 Σν όρεκα πξέπεη λα  θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζύκθσλα 

κε ηνλ Κ.Ο.Κ. (θώηα, πξνβνιείο, αλαιάκπνληα (θιαο), αλαθιαζηήξεο, θαζξέπηεο, 

ερεηηθέο ζπζθεπέο, ζύζηεκα βνκβεηή θαηά ηελ πνξεία όπηζζελ ηνπ νρήκαηνο, θ.ι.π.) 

θαη εθηόο από ηα βαζηθά (πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Ο.Κ.) εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ γηα 

λπρηεξηλή εξγαζία. 

 

Γ.1.η. Τπεξθαηαζθεπή. 

 

 Η ππεξθαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε θαη 

κνληαξηζκέλε επί ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, θαη λα έρεη ηηο εμήο 

δπλαηόηεηεο: 

1. Ππξόζβεζε. 

2. Πιύζηκν δξόκσλ κε πςειή πίεζε κε θξύν λεξό. 

3. Πιύζε πεδνδξνκίσλ, άιισλ αληηθεηκέλσλ ή νρεκάησλ κε θξύν λεξό ππό 

πίεζε. 

4. Πιύζηκν – θαηάβξεγκα δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή. 

5. Πόηηζκα δέλδξσλ. 

6. Μεηαθνξά λεξνύ. 

Αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ηα ζπγθξνηήκαηα θαη ζπζηήκαηα 

πνπ πξέπεη λα έρεη ε ππεξθαηαζθεπή. 

 
 
 



Γεμακελή  

 

 Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο δέθα ρηιηάδσλ ιίηξσλ (10.000 lt) 

λεξνύ, θπθιηθήο ή ειιεηπηηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα 

ΙΝΟΥ AISI 304  πςειήο πνηόηεηαο θαηάιιειε γηα κεηαθνξά λεξνύ, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ρηιηνζηώλ (3 mm) κε εζσηεξηθέο εληζρύζεηο. 

  Η δεμακελή πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκό δηαθξαγκάησλ, νξηδόληησλ θαη  

θάζεησλ, γηα ηελ απνθπγή ηεο απόηνκεο κεηαηόπηζεο ηνπ λεξνύ πξνο θάζε 

θαηεύζπλζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. 

  Θα πξέπεη λα θέξεη αλζξσπνζπξίδεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πελήληα 

εθαηνζηώλ (50 cm), κε αληηνιηζζεηηθό δηάδξνκν γύξσ ηνπο θαη πξνζηαηεπηηθά ρείιε 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο αλαπλεπζηηθέο 

βαιβίδεο θαη ζηόκηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ηαρπζπλδέζκνπο. Μέζσ ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γεκίζεη ε 

δεμακελή ηόζν από δίθηπν ύδξεπζεο θαη ππξνζβεζηηθνύο θξνπλνύο όζν θαη από 

πεγάδη, κε αλαξξόθεζε. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ν κηθξόο ρξόλνο πιήξσζεο ηεο 

δεμακελήο. Μέζσ ηνπ ζηνκίνπ εθθέλσζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθθελσζεί ε 

δεμακελή κε θπζηθή ξνή θαη επίζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν λα γίλεη πόηηζκα δέληξσλ θαη 

θήπσλ.   

 Πξέπεη λα θέξεη δείθηε ζηάζκεο λεξνύ θαζώο θαη εηδηθό ζύζηεκα 

πξνεηδνπνίεζεο ζην ζάιακν ηνπ νδεγνύ όηαλ ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζα έρεη θαηέιζεη 

θάησ από έλα όξην αζθαιείαο. Πξέπεη επίζεο λα δηαηίζεηαη εηδηθό ζύζηεκα ην νπνίν 

λα ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο αληιίεο γηα απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο ιόγσ έιιεηςεο 

λεξνύ. 

 

Αληιίεο 

 

Α) Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηηθή αληιία ξπζκηδόκελε κεγάιεο 

παξνρήο (κέγηζηεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ ιίηξσλ ην ιεπηό (500  lt/min)) 

θαη κέγηζηεο πίεζεο  ηνπιάρηζηνλ 8 bar κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ηεο ππεξθαηαζθεπήο.  

 Η αληιία ζα ηξνθνδνηεί ηα ζπζηήκαηα  ππξόζβεζεο, θαηαβξέγκαηνο  θαη  

πιύζεο δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή λεξνύ ελώ παξάιιεια ζα ρξεζηκνπνηείηαη  γηα 

αλαξξόθεζε  λεξνύ θαη πιήξσζε ηεο δεμακελήο.  

 Β) Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο αληιία πςειήο πίεζεο, εκβνινθόξν, 

κέγηζηεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 180 bar θαη παξνρήο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε ιίηξσλ 

ην ιεπηό (45 lt/min), κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηξνθνδνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα ηεο κάληθαο 

πςειήο πίεζεο θαη  κπάξαο πιύζεο δξόκσλ κε πςειή πίεζε. 

 

Ππξόζβεζε 

 

Σν ζύζηεκα ππξόζβεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη από  απιό θαη κάληθα κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα κέηξσλ (40 m), κε αλάινγν ηαρπζύλδεζκν γηα ηξνθνδνζία από 

ηελ αληιία ππξνζβεζηηθνύ ηύπνπ θαη θαλόλη ππξόζβεζεο γηα ππξόζβεζε από 

απόζηαζε (άλσ ησλ είθνζη κέηξσλ (20 m), ζην άλσ εκπξόζζην ηκήκα ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. Σν θαλόλη ππξόζβεζεο ζα θέξεη πιάγηα θηγθιηδώκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή ηνπ θαλνληνύ ππξόζβεζεο. 

 

 



ύζηεκα  θαηαβξέγκαηνο θαη  πιύζεο δξόκσλ  

 

 Πξέπεη λα απνηειείηαη από εηδηθά  αθξνθύζηα, κπάξεο ή  άιινπο θαηάιιεινπο 

κεραληζκνύο  πνπ ζα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εμεηδηθεπκέλα γηα ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο κέζσ ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο. 

Α) Καηάβξεγκα  αλνηρηήο δέζκεο  ζε πιάηνο  ηνπιάρηζηνλ  έμη κέηξσλ (6 m).  

Β) Πιύζηκν δξόκσλ κε κεγάιε παξνρή κέζσ εκπξόζζηαο νξηδόληηαο δέζκεο. 

  

Μάληθα  πςειήο πίεζεο - Δκπξόζζηα κπάξα πςειήο πίεζεο  

  

Μέζσ ηεο αληιίαο πςειήο πίεζεο ζα ηξνθνδνηνύληαη ηα παξαθάησ 

ζπζηήκαηα: 

 Α) Δκπξόζζηα κπάξα πιύζεο δξόκσλ κε  δπλαηόηεηα  πιύζεο κε πςειή πίεζε 

ηνπιάρηζηνλ 140 bar ζε πιάηνο άλσ ησλ δύν θόκκα πέληε  κέηξσλ (2,5 m). 

 Β) σιήλαο κήθνπο πεξίπνπ δεθαπέληε κέηξσλ (15 m) κε ηελ  αληίζηνηρε 

εθηπιήθηξηα απηόκαηνπ ηπιίγκαηνο κε πηζηόιη θαη ηα θαηάιιεια αθξνθύζηα, ώζηε λα 

επηηπγράλνληαη επηπιένλ  νη ιεηηνπξγίεο ηνπ νρήκαηνο γηα  πιύζηκν πεδνδξνκίσλ, 

νρεκάησλ θιπ. κε πςειή πίεζε. 

  

Κίλεζε ησλ αληιηώλ  

 

 Η θίλεζε όισλ ησλ αληιηώλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ 

θηλεηήξα ηνπ πιαηζίνπ, κέζσ ιεπηώλ ηζρύνο (P.T.O.) ηζρπξήο θαηαζθεπήο.  

 

Γ.1.ηα. Υξσκαηηζκόο. 

 

 Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη βακκέλα κε 

ρξώκαηα άξηζηεο πνηόηεηαο. 

 Η εμσηεξηθή βαθή ηνπ νρήκαηνο (πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή) πξέπεη λα είλαη 

ρξώκαηνο ιεπθνύ κε πεξηκεηξηθή θίηξηλε ισξίδα δέθα εθαηνζηώλ (10 cm). Οη 

απαηηνύκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξηζζνύλ από ηνλ Γήκν Υαλίσλ κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο θαη ζε εύινγν ρξόλν. 

 

Γ.1.ηβ Γεληθά ζηνηρεία. 

 

Α) Σν ελ ιόγσ όρεκα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν, έηνηκν λα 

ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ. 

 Β)Σν όρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε ηνλ εμήο πξόζζεην εμνπιηζκό : 

Β.1) σιήλα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο ύδαηνο. 

Β.2) εη εξγαιείσλ γηα κηθξνεπηζθεπέο. 

Β.3) Ππξνζβεζηήξεο ζύκθσλα κε ηνλ θ.ν.θ.. 

Β.4) Φαξκαθείν πιήξεο ζύκθσλα κε ηνλ θ.ν.θ. θαη γεληθά όιν ηνλ  

 πξόζζεην εμνπιηζκό ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη από  ηνλ θ.ν.θ.. 

Β.5) Πιήξε εθεδξηθό ηξνρό (κεηά ειαζηηθνύ ρσξίο αεξνζάιακν). 

Β.6) Φώηα λπρηεξηλήο εξγαζίαο. 

Β.7) Έλα  πεξηζηξεθόκελν θάξν. 

Β.8) Καηάινγν αληαιιαθηηθώλ. 

Β.9 Σξίγσλν βιαβώλ. 

Β.10 Γύν (2) ηάθνπο. 



Γ.1.ηγ. Σερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ηηο 

πξνζθνξέο. 

 

Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα θαησηέξσ ελδεηθηηθά 

αλαθεξόκελα έληππα θαη ζρέδηα. 

Α) Πεξηγξαθηθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ. 

Β) Πεξηγξαθηθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 

Γ) ρέδην κε θιίκαθα κε γξακκέλεο ηηο θύξηεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

νρήκαηνο. 

Γ) Σσλ εηδηθώλ   γηα   θάζε   επί   κέξνπο   ζύζηεκα   ζθαξηθεκάησλ,   

ζρεδίσλ, θσηναληηγξάθσλ, εληύπσλ, θ.ι.π., πνπ δεηνύληαη ζηηο δηάθνξεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο. 

Δ) Πίλαθα ησλ εξγαιείσλ ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα παξαδνζνύλ. 

Σ) Σπρόλ ζρεηηθή βηληενηαηλία ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πιήξνπο 

νρήκαηνο. 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά κε πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα επηζπλαθζεί 

ππεύζπλε δήισζε πηζηόηεηαο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο 

ζπλνδεπόκελε από αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηνπ νξγαληζκνύ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθό ηεο ζεηξάο ISO ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα εκπνξία. 

 

Γ.1.ηδ. Δμαξηήκαηα - Δξγαιεία. 

 

To όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν εθηόο ησλ παξαπάλσ θαη κε ηα εμήο 

εξγαιεία: 

Α)  Δηδηθνύο εμσιθείο ή εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε   

βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο. 

Β) Μία (1) νιόθιεξε ζεηξά θιεηδηώλ θαη ζπλήζσλ εξγαιείσλ (έλα (1) 

κπνπινλόθιεηδν, κία (1) ζεηξά γεξκαληθώλ, έλα (1) γαιιηθό θιεηδί, έλα 

(1) ζθπξί, δύν (2) θαηζαβίδηα, έλα (1) δνθηκαζηηθό θαη κία (1) πέλζα)  θαη 

πιήξε ζεηξά ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ (ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε ζηα 

Διιεληθά) γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θαη 

κεραληζκώλ απηνύ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλεηήξα. Απηά πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζε ζρεηηθό πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ 

πξνζθνξά. 

Σα πξνζθεξόκελα εξγαιεία λα βξίζθνληαη ζε θηβώηην ή εξκάξην ζε 

θαηάιιειε ζέζε. 

 Η αμία όισλ ησλ αλσηέξσ λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ 

νρήκαηνο. 

 

Γ2. Σερληθή αμία (ιεηηνπξγηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα θαη αζθάιεηα). 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ζα ιεθζεί 

ππόςε ε επρέξεηα, ε ηαρύηεηα θαη ε άλεζε ρεηξηζκνύ, νη ρξόλνη θαη νη κεηξηθέο 

απνδόζεηο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, ε επθνιία ζπληήξεζεο θαη νη ηπρόλ 

πθηζηάκελεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο. 

ην θεθάιαην ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα αλαθεξζεί θάζε ηπρόλ πθηζηάκελε 

εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο, όπσο εθεδξηθά 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή εηδηθώλ ζπλζεθώλ. 



Ο πίλαθαο ησλ ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη 

αμηόπηζηνο ζηελ ρξήζε, ηα δε ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα πξνζδίδεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη 

εξγνλνκηθή απόδνζε. Δπίζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κειεηεκέλεο νη ζπλζήθεο 

αλέζεσο. 

 

Γ.3. Πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα. 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ζα δνζνύλ από ηνλ 

πξνζθέξνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά ληνθνπκέληα πνπ αθνξνύλ ζε 

ηερληθέο εγθξίζεηο πνηόηεηαο, ζήκαηα πνηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ή επηκέξνπο 

εμαξηεκάησλ. Απαξαίηεηεο επί πνηλή απνθιεηζκνύ είλαη νη εγθξίζεηο πνηόηεηαο 

ζεηξά ISO ή άιιεο ηζνδύλακεο κεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο, γηα ην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ θαη ζεηξάο ISO ή άιιεο κεζνδνινγίαο 

πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή – ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππεξθαηαζθεπώλ 

νρεκάησλ γηα ηελ εηαηξία ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 

 Πξέπεη λα δνζνύλ βεβαηώζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηδίνπ ή παξόκνησλ 

νρεκάησλ από αληίζηνηρνπο θνξείο ρξήζεο (Γήκνπο, Κνηλόηεηεο θαη πλδέζκνπο ησλ 

ζηελ Διιάδα ή ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρώξεο) θαζώο θαη ε 

αληαπόθξηζε ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ άκεζν εθνδηαζκό κε αληαιιαθηηθά θαη ζηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

 

 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 

 

Γ.1. Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα 

θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή ηνπ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο 

θαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν δεζκεύνληαη νη θαηαζθεπαζηέο θαζώο θαη 

εγγύεζε παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ κηθξόηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ (ππεύζπλε 

δήισζε). Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ 

πέξαλ ησλ δέθα (10) εηώλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

αληίζηνηρεο δειώζεηο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηώλ εμαξηεκάησλ (πιαίζην – 

ππεξθαηαζθεπή) γηα ηελ απνδνρή ηνπ πξόζζεηνπ ρξόλνπ δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ. 

 

Γ.2. Δκπεηξία – εηδίθεπζε. 

 

 Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα δνζεί θαηάινγνο κε ηηο πσιήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ή παξνκνίσλ κνληέισλ (θαη ην αληίζηνηρν έηνο πώιεζεο), ζην 

δεκόζην ή ζε ηδηώηεο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο ρώξεο, από ηελ πξνζθαίξνπζα εηαηξεία 

ή από άιιεο (ζπλνπηηθή αλαθνξά). 

 Δπίζεο πξέπεη λα δνζνύλ ζηνηρεία κε ην ζπλνιηθό ρξόλν δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηεο εηαηξείαο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε παξνκνίσλ ηύπσλ 

νρεκάησλ. 

 

  



Γ.3. Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξαδώζεη ην ππό πξνκήζεηα όρεκα ζην 

Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο 

από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο εμαηξνπκέλνπ ηνπ κελόο Απγνύζηνπ. 

Αμηνινγείηε ν κηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο. 

Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ λα παξαηαζεί κέρξη ην 1/4 

απηνύ ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

πξηλ από ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή 

ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο , δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν από ην 1/8 νιόθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. 

Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

Γ.4. Δγγπήζεηο. 

 

Σν πιήξεο όρεκα (πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή –  εμνπιηζκόο) πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηνλ Γήκν. Θα εθηηκεζεί ν κεγαιύηεξνο ρξόλνο 

εγγύεζεο. 

Γελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε, 

πξνζθνξέο πνπ νη εγγπήζεηο αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ή πιηθά, παξά 

κόλν γηα πιήξεο ην όρεκα. 

Αθόκε απαηηείηαη εγγύεζε αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από 

θαηαζθεπαζηέο. 

 

Γ.5. Δθπαίδεπζε. 

 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη δύν (2) ηερληθνύο ηνπ Γήκνπ ζε 

ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο (πιαίζην θαη 

ππεξθαηαζθεπή) ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή. Η εθπαίδεπζε λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκό βιαβώλ κέζσ Η/Τ εθ΄ όζνλ ππάξρεη αλάινγν ζύζηεκα. 

Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ, θαζώο θαη ε παξνπζία 

δηεξκελέα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο. 

 

 

 

Δ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Δ.1. Οπζηώδεηο απαηηήζεηο. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ¨επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ¨, ζεσξνύληαη νπζηώδεηο. 

 



Δ.2. Δγθξίζεηο – Παξειθόκελα. 

 

 Ο ίδηνο ν πξνκεζεπηήο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα θξνληίζεη 

κε δηθά ηνπ έμνδα, γηα ηνλ εθνδηαζκό ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο ηνπ. Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ πξέπεη λα εθδνζνύλ ζην ηκήκα 

ζπγθνηλσληώλ ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ.   

Γηα ην ηύπν ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύληαη λα παξαδώζεη δύν (2) ζεηξέο βηβιίσλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

επηζθεπήο (Work Shop Manual), γξακκέλα ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, 

επηζπκεηό θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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 ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΧΝ 
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 Πιεξνθ.: νθνθιήο Μαπξνκκάηεο 

 Γξεγνξίνπ Δ΄ 50 & Κ. θαθηαλάθε 

 Υαληά  Κξήηεο, 73135 
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 Fax:    2821-0-93300  
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¨ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ¨ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ (€) 

 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1. Τδξνθόξα  ΣΔΜ. 1 134.453,78 134.453,78 

    ΤΝΟΛΟ 134.453,78 

    Φ.Π.Α. 19% 25.546,22 

    ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
160.000,00 
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