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72.450,00 ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

17.388,00 Φ.Π.Α. (24%) 

89.838,00 κε ην Φ.Π.Α. 
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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 
 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ νρεκάησλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ. 
 

Α/Α 
Οκάδαο 

Πεξηγξαθή Τιηθνύ 
Κσδηθόο ηνπ Κνηλνύ 
Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (CPV) 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

ύλνιν 
(€) 

1 
Μηθξφ θνξηεγφ φρεκα ηχπνπ «Pick-
up» ή «αγξνηηθφ», 4×4, ηεηξάζπξν, 
θαηλνχξην ή κεηαρεηξηζκέλν. 

34131000-4 Σεκάρην 3 24.150,00 72.450,00 

ΤΝΟΛΟ: 72.450,00 

Φ.Π.Α. (24%): 17.388,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 89.838,00 

 
Η αγνξά ησλ ηξηψλ (3) κηθξψλ θνξηεγψλ νρεκάησλ ηχπνπ «αγξνηηθνχ» 4×4 θξίλεηαη σο αλαγθαία ιφγσ 

έιιεηςεο θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) επηβαηψλ (εγθεθξηκέλσλ 
ζηηο Άδεηεο Κπθινθνξίαο ηνπο, ελψ ε χπαξμε 5

εο
 ζέζεο ζα βαζκνινγεζεί ζεηηθά), εηδηθά ησλ ζπλεξγείσλ ηεο 

Γεσπνληθήο ππεξεζίαο καδί κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπο, γηα εξγαζίεο πξαζίλνπ νη νπνίεο, ιφγσ δχζβαησλ, 
θαη καθξηλψλ ηνπνζεζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πιένλ ν Δήκνο Σξηθθαίσλ ιφγσ ηεο επέθηαζεο «Καιιηθξάηε», δελ 
είλαη πιένλ αληηκεησπίζηκεο κε ηα ππάξρνληα κέζα. 

Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ νγδόληα ελλέα ρηιηάδεο νρηαθόζηα ηξηάληα νθηώ €πξώ 
(89.838,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α:35-7131.0003 θαη ζα πινπνηεζεί κε 
δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/η.Α΄/8-8-
2016) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε (Σερληθή Έθζεζε, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.) ηα νπνία ζεσξνχληαη 
θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε . Δηεπθξηλίδεηαη, φηη ζηελ 
πξνυπνινγηζκέλε ηηκή ηνπ θάζε είδνπο (ηεκαρίνπ) ηεο παξνχζαο Μειέηεο, ε αλαθεξφκελε ηηκή, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, είλαη ε αλψηεξε θαη φηη ην θάζε είδνο ζηελ ίδηα νκάδα κπνξεί λα πξνζθεξζεί κε δηαθνξεηηθή 
ηηκή θαη ραξαθηεξηζηηθά. Η Αμηνιφγεζε γίλεηαη κελ αλά είδνο αιιά θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηηο νκάδαο ρσξίο ππέξβαζε 
ησλ πεξηγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ. Απφξξηςε είδνπο ή εηδψλ κίαο νκάδαο επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ, ε αληίζηνηρε απφθιηζε πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ εύξνπο 

10%. 
Σα ελ ιφγσ νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ πξνζσξηλά γηα καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη κεηά νξηζηηθά ζην 

Ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ ή ζε ζεκείν θνηλά απνδεθηφ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, έηνηκα πξνο ρξήζε 
ή/θαη θπθινθνξία. Η Επηηξνπή παξαιαβήο δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο, λα πξνρσξήζεη ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. Θα είλαη πιήξσο εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ Ειιεληθή επηθξάηεηα απφ αξκφδηα Δεκφζηα Τπεξεζία 
θαη ζα έρνπλ ηζρχνληα έιεγρν Κ.Σ.Ε.Ο. ηελ πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηα νρήκαηα, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
θαη φια ηα έμνδα έθδνζεο άδεηαο – θξαηηθψλ πηλαθίδσλ (ηέιε ηαμηλφκεζεο, εθνξίαο, ηέιε θπθινθνξίαο ηξέρνληνο 
έηνπο παξάδνζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο) ζην φλνκα ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ. Σν θάζε φρεκα ινηπφλ, ζα παξαδνζεί κε 
ηελ άδεηα θαη ηηο λφκηκεο θξαηηθέο πηλαθίδεο, ειεχζεξν απφ θάζε επηπιένλ επηβάξπλζε, ζην Δήκν Σξηθθαίσλ 
(δειαδή κε ην θιεηδί ζην ρέξη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ 
ηνπ απηνθηλήηνπ, ηειψλ θπθινθνξίαο, πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θ.ιπ., πιελ αζθάιηζεο). 
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Σα ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα νρήκαηα ζα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ έηνπο 2021. 
Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο, απαηηείηαη απφ 

πιεπξάο Αλαδφρνπ ε χπαξμε, γηα επηζθεπέο θαη ζέξβηο, ζπλεξγείνπ πιήξνπο θάιπςεο εξγαζηψλ θαη 
αληαιιαθηηθψλ γηα φια ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα, δηθνχ ηνπ ή (απνδεδεηγκέλα εγγξάθσο) ζπλεξγαδφκελνπ κε 
απηφλ. 

Γηα ηα ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα νρήκαηα, ε πξναλαθεξφκελε χπαξμε ζπλεξγείνπ πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα ραίξεη επίζεκεο εμνπζηνδφηεζεο ή άδεηαο εξγαζηψλ ή ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο απφ ηνλ αληίζηνηρν 
Καηαζθεπαζηή ή Γεληθνχ Αληηπξνζψπνπ (Εηζαγσγέα) ηνπ. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απφ 
ηνλ αξκφδην θ ξαηηθφ θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 
ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο 
ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν απφ ηνλ αληίζηνηρν Καηαζθεπαζηή γηα εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα 
θαηαζέζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ 
ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη 
λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 
αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΕΕ θαη 
λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, ε παιαηφηεηα ρξήζεο ησλ νρεκάησλ είλαη απηή ηεο εκεξνκελίαο ηεο 1
εο

 
Αδείαο Κπθινθνξίαο παγθνζκίσο ην πιήξεο ηζηνξηθφ ηεο νπνίαο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο (θαηαζθεπήο 
πιαηζίνπ) ζα πξέπεη λα δίδεηαη. ε πεξίπησζε απψιεηαο, ε παιαηφηεηα είλαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ θάζε 
νρήκαηνο θαη πιαηζίνπ πνπ πηζηνπνηείηαη κε αληίζηνηρν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ηεισλείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο, απαηηείηαη απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ε χπαξμε, γηα επηζθεπέο θαη ζέξβηο, ζπλεξγείνπ 
πιήξνπο θάιπςεο, δηθνχ ηνπ ή (απνδεδεηγκέλα εγγξάθσο) ζπλεξγαδφκελνπ κε απηφλ. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ 
απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν γηα εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ 
θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα 
εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 
αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΕΕ θαη 
λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζήο ηνπ, απηφ κε έμνδα θαη επζχλε 
ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα θαη νξηζηηθά επηηφπνπ απφ θηλεηή ηνπ κνλάδα (θαηά ηα σο άλσ 
πεξηγξαθφκελα) είηε ζα κεηαθέξεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεισκέλν ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Σα ζπλεξγεία απηά 
ζα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, επηζεκαίλνληαο ην πιεζηέζηεξν ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ θαη ηελ 
απφζηαζε απφ ην θέληξν απηήο. Η πξναλαθεξφκελε εγγχεζε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πιήξεο θάιπςε γηα ηε 
δεισκέλε απφ ηνλ Αλάδνρν δηάξθεηα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηδίσλ όξσλ φπσο θαη ε πξνζθεξφκελε απφ 
ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή (εξγνζηαζηαθή) γηα ην ίδην φρεκα εθφζνλ απηφ ζπλερίδεη λα δηαηίζεηαη αγνξά απφ ηνλ 
ηειεπηαίν θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε γηα ην νκνηφηεξν δηαηηζέκελν φρεκα. 

Οη ρξφλνη παξάδνζεο (ε νπνία ζα γίλεη ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
χκβαζεο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή 
άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, 
ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ θαη ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη πληήξεζεο Η/Μ 
Έξγσλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ/Δ.Δ.Π κε βαζκό Α’ 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

H Πξντζηάκελε Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ 

 
 
 
 

Θενδώξα αξγηώηε 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ κε βαζκό Α’ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΧΝ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΧΝ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

  
  
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
θαη παξειθόκελσλ» 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 89.838,00 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 

 
ΚΧΓΙΚΟ (νηθ. έηνπο 2021): Κ.Α. 35-7131.0003 (ΑΣΑ) 

 

   
 
 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ 1: ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΣΗΓΟ ΟΥΗΜΑ ΣΤΠΟΤ «PICK-UP» ή «ΑΓΡΟΣΙΚΟ», 4×4, ΣΔΣΡΑΘΤΡΟ, ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ Ή 

ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΟ 
 
 
ΓΕΝΘΚΑ 

Σα νρήκαηα, ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα φρη παιαηφηεξα ηνπ Οθησβξίνπ 
2011, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Euro 5b ή λεφηεξν, πεηξειαηνθίλεηα, ηεηξαθίλεηα, δηπινθάκπηλα, ηεηξάζπξα, 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ (εγθεθξηκέλσλ ζηηο Άδεηεο Κπθινθνξίαο ηνπο, ελψ ε χπαξμε 5

εο
 ζέζεο ζα 

βαζκνινγεζεί ζεηηθά), αλνηρηνχ ηχπνπ (κε θαξφηζα), θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θνξηίσλ κεγάινπ 
φγθνπ, θπβηζκνχ απφ 1.895 έσο 2500 θπβηθά εθαηνζηά, κε ζηξνβηινζπκπηεζηή («turbo»), ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 
150 HP (ίππνη/ζ.α.ι.), ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 340 Nm/ζ.α.ι. 

Οη δηαζηάζεηο γεληθά, ηα βάξε θαη' άμνλα, ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη νη απνδφζεηο, ζα 
πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Κ.Ο.Κ. γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Ειιάδα. Ο 
Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηεζεί απφ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα ελ ιφγσ νρήκαηα, απηά ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα 
απαηηνχκελα εμαξηήκαηα θαη ζπζηήκαηά ηνπο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
θαη ρσξίο ηκήκαηα ή ζπγθνιιήζεηο επηπξφζζεηα απηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθηφο αλ ππάξρεη επηζήκσο θαη 
αξκνδίσο έγθξηζε/εμνπζηνδφηεζε/ζπλεξγαζία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο αξκφδηαο επίζεκεο Τπεξεζίαο 
πγθνηλσληψλ γηα ην αληίζεην. Σα νρήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε πάξα πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
ρσξίο θζνξέο, ξσγκέο, ζηξεβιψζεηο, ζθνπξηά, δηαξξνέο, παξακνξθψζεηο. 

Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
ΟΥΗΜΑΣΑ 

Θα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα φρη παιαηφηεξα ηνπ Οθησβξίνπ 2011, θαιήο 
θήκεο, γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ε.Ε. 

Θα δηαζέηνπλ ηα εμήο ίδηα ραξαθηεξηζηηθά: 

1.  Δηπινθάκπηλν, ηεηξάπνξην κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεο (4) ζέζεηο επηβαηψλ, εγθεθξηκέλεο ζηελ Άδεηα 
Κπθινθνξίαο ηνπο ελψ είλαη επηζπκεηή θαη πέκπηε ζέζε ε νπνία θαη ζα βαζκνινγεζεί ζεηηθά. 

2.  Δπλαηφηεηα ηεηξαθίλεζεο (ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή) θαη’ επηινγήλ θαη δπλαηφηεηα 
ππνπνιιαπιαζηαζκνχ ζρέζεσλ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ («ζαζκάλ θνληψλ ζρέζεσλ»). 

3.  Κπβηζκφο θηλεηήξα απφ 1.895 έσο 2500 θ.εθ. κε ζηξνβηινζπκπηεζηή («turbo»). 
4.  Θππνδχλακε ηνπιάρηζηνλ 150 HP (ίππνη/ζ.α.ι.). 
5.  Ρνπή ηνπιάρηζηνλ 340 Nm/ζ.α.ι. 
6.  Κηλεηήξαο πεηξειαίνπ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Euro 5b ή λεφηεξν. 
7.  Μεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρπηήησλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) 

νπηζζνπνξείαο ή απηφκαην ζχζηεκα κεηάδνζεο. 

8.  Τδξαπιηθφ ηηκφλη, ξπζκηδφκελν θαζ' χςνο. 
9.  χζηεκα Αληηκπινθάξηζκαηνο Σξνρψλ (ABS). 
10.  Ειάρηζηνο εμνπιηζκφο: 

  Αεξφζαθνο νδεγνχ. 
  Immobilizer. 
  Ζψλεο αζθαιείαο 3 ζεκείσλ κε πξνεληαηήξεο εκπξφο. 
  Ζψλεο αζθαιείαο πίζσ. 
  Κιηκαηηζκφο (Α/C). 
  Κεληξηθφ αζχξκαην θιείδσκα. 
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  Εκπξφο παινθαζαξηζηήξεο. 
  Εκπξφο & πίζσ ιαζπσηήξεο. 
  Εληζρπκέλε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. 
  Ππξνζβεζηήξα θαη ηξίγσλν. 
  Ρεδέξβα κε δάληα θαη ειαζηηθφ ίδησλ δηαζηάζεσλ. 
  Κηη αιιαγήο ειαζηηθνχ (γξχιινο, θιεηδηά θ.ιπ.). 
  Παηάθηα ζηελ θακπίλα επηβαηψλ (ζηα κπξνζηηλά θαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα). 
  Εγρεηξίδην ρξήζεο-ζπληήξεζεο. 

11.  Ειάρηζην κήθνο νρήκαηνο 5,20 m. 
12.  Ειάρηζην κεηαμφλην 2,95 m. 
13.  Ειάρηζην χςνο νρήκαηνο 1,75 m. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο θ.ιπ. πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα λα 
κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. 

 
ΠΑΡΑΔΟΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα νρήκαηα, ε θακπίλα (θνπβνχθιην) ηνπο ζα θέξεη ζηηο δχν 
πιεπξέο ηνπ, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο θαη ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμψκαηνο, απφιπηα επδηάθξηηα ηελ έλδεημε 
νιφθιεξνπ ηνπ ηίηινπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ισξίδα θίηξηλνπ ρξψκαηνο (βακκέλε θαη φρη 
απηνθφιιεηε), πιάηνπο πεξίπνπ δέθα (10) cm πεξίπνπ. Σν ρξψκα ηνπ θάζε νρήκαηνο ζα επηιερηεί θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο κε ηελ Τπεξεζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο έηνηκνπ πξνο ζέζε ζηελ 
θπθινθνξία κε θξαηηθέο πηλαθίδεο θαη Έγθξηζε Σχπνπ ζηελ Ειιάδα, αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ 
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο Δήκνο ζα παξάζρεη φηη ζρεηηθφ έγγξαθν θαη εμνπζηνδφηεζε απαηηεζεί. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίζεη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν 
ζήκαλζε. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλαθηεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο επίζεκεο Ειιεληθήο 
Έγθξηζεο Σχπνπ ή δειηίνπ θνηλνπνίεζεο Έγθξηζεο Σχπνπ, εθδνζέλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & 
Επηθνηλσληψλ, ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ ή Τπεχζπλε Δήισζε φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε Έγθξηζε 
Σχπνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα νρήκαηα, απηφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ, έλα (1) θαξκαθείν 
απηνθηλήηνπ κε πιήξεο πεξηερφκελν, έλαλ (1) ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ., άιεθην θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξάδνζήο ησλ νρεκάησλ, έλα (1) ηξίγσλν πξνεηδνπνίεζεο βιαβψλ, γξχιιν αλχςσζεο θαη ζπλαθή 
εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα, θιεηδηά πξψηεο αλάγθεο, ηερληθφ(ά) εγρεηξίδην(α) θαη εηθφλεο (prospectus) ρεηξηζκνχ, 
ζπληήξεζεο θαη ζέξβηο ζηα Αγγιηθά θαη ζηα Ειιεληθά έληππα ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd (θαηά πξνηίκεζε 
νινθιήξσο ζηηο δχν ή νινθιήξσο ζηα Ειιεληθά ή νινθιήξσο ζηα Αγγιηθά θαη πεξηιεπηηθά ζηα Ειιεληθά), δχν (2) 
ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο, πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ θαη γεληθά φια ηα παξειθφκελα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 
Κ.Ο.Κ. θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηεζλείο θαη Επξσπατθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ Ειιάδα ηελ εκέξα πνπ 
ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή Άδεηα Κπθινθνξίαο. 

Γεληθά ην απηνθίλεην θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θάζε κεραληζκφ, ζχζηεκα, 
εμάξηεκα ή ζπζθεπή πνπ πξνβιέπεηαη θαη είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξάδνζήο ηνπ), έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, ζπληεξεκέλν θαη ζα 
βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη έηνηκν απφ πάζεο πιεπξάο (έγγξαθα, εμαξηήκαηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
πηλαθίδεο θ.ιπ.), απαιιαγκέλν απφ θάζε θφξν θαη δαζκφ (εθηφο απφ αζθάιηζε) πξνο ζχλλνκε ρξήζε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία ζχκθσλα κε: 

  ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ Ειιάδα ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε 
Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ, 

  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

  ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ηνπ. 
 Οη ρξφλνη παξάδνζεο νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε έμη (6) εκεξνινγηαθνί κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο χκβαζεο. 
 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΘΚΑ – ΕΓΓΤΗΗ 

Σα απηνθίλεηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) ρξφληα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
αηηηνινγεκέλε θαη αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζεί νξηζηηθά ην απηνθίλεην, απηφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε 
ζθνπξηάο ακαμψκαηνο / ρξψκαηνο (βαθήο) / κεραληθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 
ελφο (1) / ελφο (1) / ελφο (1) εηψλ (ή 100.000 km αλ πξνθχςνπλ πξψηα) αληίζηνηρα. ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν 
Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ησλ 
νρεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή 
ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο κε πξνεξρφκελεο απφ θαθή ρξήζε ή ιφγσ 
αηπρήκαηνο, ηα νρήκαηα λα αληηθαζίζηαηαη εμ’ νινθιήξνπ. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ νρήκαηνο ζηηο πξψηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πιήξεηο ζπληεξήζεηο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ.), νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζθεξφκελα 
έηε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ νρήκαηνο φπσο 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε (φπσο χςνο θαξφηζαο, πάρε επηθαλεηψλ, άιιεο δηαζηάζεηο θ.ιπ.) Με ηελ 
θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Ειιεληθή θαη ζηελ Επξσπατθή λνκνζεζία 

θαη πξνδηαγξαθέο, ζα παξαδνζνχλ κε ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα 
ηελ θπθινθνξία ηνπο, (απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ, πηζηνπνηεηηθά ηεισλείνπ, 
πηζηνπνηεηηθφ έιεγρνπ ΚΣΕΟ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί λφκηκε Άδεηα Κπθινθνξίαο γηα ην 
Δήκν, πηλαθίδεο, θ.ιπ.). 

β. Όηη ην φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, 
θ.ιπ., πιελ αζθάιηζεο. 

γ. Όηη ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΕΟ θαη ε αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο Αδεηψλ Κπθινθνξίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ θάζε νρήκαηνο. Ο 
έιεγρνο ΚΣΕΟ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

δ. Όηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή φια ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ ειηθία ησλ νρεκάησλ (πηζηνπνηεηηθφ 
ηεισλείνπ, 1ε Άδεηα Κπθινθνξίαο, βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή θ.ιπ.). 

ε. Όηη ζα παξαδψζεη ην φρεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο 
(«service»: ιάδηα, θίιηξα, πγξά, ηκάληεο θ.ιπ.) απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, ην νπνίν ζα 
έρεη αλαγξαθεί θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

ζη. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο 
αληαιιαθηηθψλ θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο 
κε ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

  Επηθπξσκέλν αληίγξαθν Ειιεληθήο Έγθξηζεο Σχπνπ ή δειηίνπ θνηλνπνίεζεο Έγθξηζεο Σχπνπ, εθδνζέλ 
απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & Επηθνηλσληψλ, ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πιήξνπο νρήκαηνο ή Τπεχζπλε 
Δήισζε φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ νξηζηηθή 
παξάδνζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εθάζηνπ εμ’ απηψλ Ειιεληθή 
Έγθξηζε Σχπνπ. 

  ε πεξίπησζε θαηλνχξησλ θαη ακεηαρείξηζησλ κόλν νρεκάησλ λα πξνζθνκηζζνχλ (ζηελ Ειιεληθή 
γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηήλ) ηα θάησζη: 
1.  Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO 9001:2008 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2.  Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO 14001:2004 

ή/θαη θαηά ISO 18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή (πξναηξεηηθφ). 
3.  ε πεξίπησζε κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ νη αλσηέξσ 1 θαη 2 απαηηήζεηο είλαη πξναηξεηηθέο. 

  Να αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ ηνπ αλ 
πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 

  Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Ειιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Ειιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

  Καηάινγνο εξγαιείσλ ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα νρήκαηα. 
  Σπρφλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλήθνπλ ζην πξνζθεξφκελν φρεκα (κε δηαθνζκεηηθά 

αμεζνπάξ θ.ιπ.) ή ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζή ηνπ (ISO Αλαδφρνπ θ.ιπ.). 
θαη δελ αλαθέξνληαη εδψ ζα κλεκνλεχνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα λα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Γεληθά αμηνινγείηαη ζεηηθφηεξα νηηδήπνηε ζαθέζηαηα ζπκβάιιεη ζηελ 
πνηνηηθή αλσηεξφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηηο επηδφζεηο, ηελ 
αζθάιεηα θαη ηα θαχζηκα/πεξηβάιινλ. 

 
ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (ππνρξεσηηθά δεισζέληα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά), είλαη ηα εμήο: 
 

Α/Α 
ΔΙΓΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΑΝΑΘΔΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100-120) 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΑΘΔΗ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ % 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

ΟΜΑΓΑ Α’ – ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1 

Παιαηφηεηα (κήλαο θαη 
έηνο 1

εο
 θπθινθνξίαο 

παγθνζκίσο ή, αλη’ απηνχ, 
κήλαο θαη έηνο 
παξαγσγήο (θαηαζθεπήο 
πιαηζίνπ) 

 

Επζέσο αλάινγα απφ 100: 
=10

νο
/2011 έσο 120: 

≥12
νο

/2021 
0,2  
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Α/Α 
ΔΙΓΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΑΝΑΘΔΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100-120) 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΑΘΔΗ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ % 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

2 
Μεηαρεηξηζκέλν ή 
ακεηαρείξηζην θαη 
θαηλνχξην 

 

Μεηαρεηξηζκέλν: 100 
Ακεηαρείξηζην θαη 
θαηλνχξην: 120 

0,3  

3 
Μέγηζηε ηππνδχλακε 
νρήκαηνο ζε ΗΡ  

Επζέσο αλάινγα απφ 100: 
=160 HP έσο 120:≥190 HP 0,02  

 

4 
Μέγηζηε ξνπή νρήκαηνο 
ζε Nm/ζ.α.ι. 

 

Επζέσο αλάινγα απφ 100: 
=340 Nm/ζ.α.ι. έσο 120: 
≥450 Nm/ζ.α.ι. 0,02  

 

5 
Δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα ηνπ 
νρήκαηνο ζην θνληέξ 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
120: ≤10 km έσο 100: 
≥80.000 km 0,07  

 

6 Μέγηζην σθέιηκν θνξηίν  

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
120: ≥1.100 kg έσο 100: 
≤800 kg 0,02  

 

7 
Πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο 
 

 

Υσξίο: 100 
Έσο 120 γηα ηα παξαθάησ 
πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
επηπξνζζέησο κε ηηο 
αληίζηνηρεο κνλάδεο: 
 ISO ππνςεθίνπ: 2 
 ISO θαηαζθεπαζηή: 2 
 Αεξφζαθνο ζπλνδεγνχ: 

3 
 3

νο
 Αεξφζαθνο: 2 

 4
νο

 Αεξφζαθνο:1 
 5

ε
 ζέζε επηβάηε 

αλαγξαθφκελε ζηελ 
Άδεηα: 4 

 EURO ηξέρνλ: 2 
 Ηιεθηξνληθφο 

θαηαλεκεηήο πέδεζεο 
(E.B.D.): 2 

 χζηεκα ειέγρνπ 
επζηάζεηαο (Ε.S.P.): 2 

0,07  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α’: 0,7  

ΟΜΑΓΑ B’ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 

1 Εγγχεζε 
 

Επζέσο αλάινγα απφ 100: 
=1 (ή =100.000) [1×1×1 έηε 
(ή 1×1×100.000 αλ ηα 
100.000 km πξνθχςνπλ 
πξψηα) γηα ζθνπξηά 
ακαμψκαηνο×ρξψκα (βαθή) 
×κεραληθά θαη 
ειεθηξνινγηθά κέξε 
αληίζηνηρα] έσο 120: ≥45 (ή 
≥900.000 αλ πξνθχςνπλ 

100.000 km πξψηα) 

0,15  

 

2 

Εγγχηεηα ζπλεξγείνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα επηζθεπέο 
θαη ζέξβηο ηνπ νρήκαηνο 
ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 

100: 160 km έσο 120: ≤10 
km απφ ην θέληξν ησλ 
Σξηθάισλ Θεζζαιίαο 

0,05  
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Α/Α 
ΔΙΓΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΑΝΑΘΔΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100-120) 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΑΘΔΗ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ % 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

3 
Υξφλνο Τπνζηήξημεο ζε 
Αληαιιαθηηθά ζε κήλεο  

Επζέσο αλάινγα απφ 100: 
=60 εκεξνινγηαθνί κήλεο 
έσο 120: ≥120 
εκεξνινγηαθνί κήλεο 

0,05  

 

4 
Υξφλνο παξάδνζεο ζε 
εκέξεο  

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: =180 εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο έσο 120: ≤30 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθ’ε ηεο ζρεηηθήο 
χκβαζεο 

0,05  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β’: 0,3  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α’+Β’ (π):  

 
Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

U = ζ1 ρ Κ1 + ζ2 ρ Κ2 +……+ζλ ρ Κλ 

φπνπ: 
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ.  

 
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
Η Επηηξνπή θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο  πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο ησλ βαζκνινγηψλ 

(U). 
 

Πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε αλαθεξύζζεηαη ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν (ι), 
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ην άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ) πξνο ηελ πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο 
πξνζθνξάο (ην άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ): 
 

ι= 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Ο.Π.) [ην άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ] 

πλνιηθή Βαζκνινγία (U) [ην άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ] 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ θαη ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη πληήξεζεο Η/Μ 
Έξγσλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ/Δ.Δ.Π κε βαζκό Α’ 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

H Πξντζηάκελε Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ 

 
 
 
 

Θενδώξα αξγηώηε 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ κε βαζκό Α’ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΧΝ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΧΝ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

  
  
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
θαη παξειθόκελσλ» 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 89.838,00 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 

 
ΚΧΓΙΚΟ (νηθ. έηνπο 2021): Κ.Α. 35-7131.0003 (ΑΣΑ) 

 

   
 

3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α 
Οκάδαο 

Πεξηγξαθή Τιηθνύ 
Κσδηθόο ηνπ Κνηλνύ 
Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (CPV) 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
(€) 

ύλνιν 
(€) 

1 
Μηθξφ θνξηεγφ φρεκα ηχπνπ «Pick-
up» ή «αγξνηηθφ», 4×4, ηεηξάζπξν, 
θαηλνχξην ή κεηαρεηξηζκέλν. 

34131000-4 Σεκάρην 3 24.150,00 72.450,00 

ΤΝΟΛΟ: 72.450,00 

Φ.Π.Α. (24%): 17.388,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 89.838,00 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ θαη ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη πληήξεζεο Η/Μ 
Έξγσλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ/Δ.Δ.Π κε βαζκό Α’ 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Σξίθαια, 5 Απγνύζηνπ 2021 

H Πξντζηάκελε Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ 

 
 
 
 

Θενδώξα αξγηώηε 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ κε βαζκό Α’ 
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