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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς 

φορτίου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα  για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

μεταφοράς φορτίων και μετακίνησης . 

Η προμήθεια των παραπάνω θα βοηθήσει στα μέγιστα στην προώθηση της αποδοτικής και 

βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της 

μηδενικής εκπομπής αερίων καυσίμων και επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας.¨ 

Το ηλεκτρικό όχημα υποχρεωτικά και επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να πληροί τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  
οχήματος  μεταφοράς φορτίου» 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  69/ 2020 
Προϋπολογισμός: 38.626,00€ με το ΦΠΑ 
CPV: 34144900-7 
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Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου  

CPV 34144900-7 

 
 

ΕΙΔΟΣ 

 

 
Ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς φορτίου (ωφ. 

Φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% 

31.150,00 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ …… 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ΛΟΙΠΏΝ 
ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΩΝ 

38.626,00 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΛ, email 

 
 

Τηλ.: 2310-724670 

      

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το ηλεκτροκίνητο όχημα θα πρέπει :    

Α) να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητο, 

από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στη 

χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

ΝΑΙ   

Β) να είναι κατάλληλο για την μεταφορά τουλάχιστον 

δύο (2) επιβατών και φορτίου ωφέλιμου φορτίου 

τουλάχιστον 700Κγρ, και να έχει δύο (2) θύρες κατ’ 

ελάχιστο. 

ΝΑΙ   

Γ) να είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει 

μηχανή εσωτερικής καύσης). 

ΝΑΙ   

Δ) οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις του, να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις και να διαθέτουν 

έγκριση τύπου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

Ε) ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε 

οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση 

που θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας 

ΝΑΙ   
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κυκλοφορίας του οχήματος. Υποχρεούται επίσης για την 

έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας 

και όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των τελών 

κυκλοφορίας βαραίνουν αυτόν. 

Τα έξοδα αυτά δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως και θα 

πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την σύνταξη της 

προσφοράς του. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα 

υποβάλλει στην υπηρεσία (επί ποινή αποκλεισμού) την 

έγκριση τύπου που έχει λάβει από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

ΝΑΙ   

Πλαίσιο    

 Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα 

λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να πληρούν 

τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η 

σύννομη κυκλοφορία του στην Ελλάδα.  

ΝΑΙ   

Το ολικό μήκος του οχήματος δεν θα πρέπει υπερβαίνει 

τα 4.000 mm, το πλάτος τα 1.600mm, ενώ η ακτίνα 

στροφής του θα είναι έως 4.000 mm.  

ΝΑΙ   

Τα πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης 

κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Το πλαίσιο του 

οχήματος θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε 

να αντέχει σε καταπονήσεις όπως κάμψη, κρούση, 

στρέψη κλπ. Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά 

ελαστικών επιστρώσεων, κατάλληλου αριθμού και 

διαστάσεων. 

ΝΑΙ   

Το πλαίσιο του οχήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμιά περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή 

στρέβλωση, διαφορετικά ο προμηθευτής οφείλει να 

αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες το πλαίσιο ή μέρος 

αυτού, με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής. 

Εξαιρείται ρήγμα ή στρέβλωση που προήλθε από 

αναρμόδια χρήση του οχήματος ή/και πρόσκρουση. 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα του οχήματος να είναι εργονομικά 

σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή 

και άνετη οδήγηση. 

ΝΑΙ   

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει:    

• Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου ΝΑΙ   
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και φωτεινά σήματα. 

• Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο. 

ΝΑΙ   

• Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο 

ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και 

αριστερά της καμπίνας οδήγησης, και εσωτερικό 

κεντρικό καθρέπτη. 

ΝΑΙ   

• Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, 

ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 

ΝΑΙ   

Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα πρέπει να είναι 

πανοραμικός από κρύσταλλο ασφαλείας σύμφωνα με 

τια απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως 

ισχύει και την λοιπή σχετική νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και να 

διαθέτει απαραιτήτως ηλεκτρική υποβοήθηση,  με τα 

κυρίως όργανα έλεγχου και χειρισμού θα βρίσκονται 

κοντά στον οδηγό, ενώ οι βασικές ενδείξεις για τη 

λειτουργία του οχήματος θα παρέχονται μέσω ψηφιακής 

οθόνης (ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή 

απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.).  

ΝΑΙ   

Το όχημα θα φέρει κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο και 

κάθισμα για έναν συνοδηγό πλενόμενα σχεδιασμένα για 

βαριά χρήση.  

ΝΑΙ   

Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες με 

αυτόματο κλείδωμα θυρών κατά την κίνηση, 

Immobilizer, πρίζα φόρτισης, επέκταση καλωδίου 

φόρτισης τουλάχιστον 5 m, ζώνες ασφαλείας τριών 

σημείων, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου,  αντιηλιακά 

σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, εξωτερικούς καθρέπτες, 

υαλοκαθαριστήρα, φώτα Led, φανό οροφής (φάρος), 

διακόπτη διακοπής του ρεύματος σε έκτακτες 

καταστάσεις.  

ΝΑΙ   

Το όχημα θα διαθέτει επίσης ηχητική σήμανση πορείας, 

κατ’ επιλογήν στην εμπροσθοπορεία, και μόνιμη στην 

οπισθοπορεία. 

ΝΑΙ   

Βαφή    

Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί σε χρωματισμό της 

απολύτου επιλογής του Δήμου, σε κάθε περίπτωση 

ΝΑΙ   
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όμως, θα πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη λωρίδα 

κίτρινου χρώματος περιμετρικά του οχήματος, 

ενδεικτική των οχημάτων του Δημόσιου Τομέα. 

Ηλεκτρικός Κινητήρας    

Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν 

θα φέρει μηχανή εσωτερικής καύσης). Η κινητήρια 

μονάδα θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικός κινητήρας. 

ΝΑΙ   

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος 

(AC), ασύγχρονος ικανής ισχύος τουλάχιστον 10 Kw και 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης..  

ΝΑΙ   

Η τάση φόρτισης (υποχρεωτικά) θα πρέπει να είναι 220 

V, και ο τύπος φόρτισης θα πρέπει να είναι φορτιστής 

αυτοκινήτου.  

ΝΑΙ   

Διαφορικό     

Το όχημα θα φέρει πίσω κίνηση. Υδραυλικά δισκόφρενα 

εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους τροχούς και 

μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις 

σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.  

ΝΑΙ   

Σύστημα ανάρτησης     

Σύστημα ανάρτησης τύπου Μακ Φερσον με προοδευτικά 

ελατήρια και αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο 

άξονα και φύλλα σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών 

στον οπίσθιο άξονα.  

ΝΑΙ   

    

Σύστημα Πεδήσεως     

Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την 

κυκλοφορία του οχήματος και τους επιβαίνοντες. Το 

σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικά δισκόφρενα 

εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους τροχούς.  

ΝΑΙ   

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και άλλα εξαρτήματα του 

συστήματος πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και 

ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Όλα τα 

εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια του 

εργοστασίου κατασκευής, τα οποία θα ικανοποιούν όλες 

τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε 

ΝΑΙ   
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 Το όχημα θα φέρει επίσης υποχρεωτικά φρένο 

στάθμευσης (χειρόφρενο). 

ΝΑΙ   

Τροχοί    

Μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες ΝΑΙ   

 Οι διαστάσεις των τροχών θα είναι κατάλληλες για την 

ομαλή και ασφαλή κίνηση του οχήματος, οι ζάντες δε, θα 

είναι αλουμινίου υποχρεωτικά.  

ΝΑΙ   

Επιδόσεις οχήματος    

Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 45 χλμ./ώρα ΝΑΙ   

 Γωνία αναρρίχησης : τουλάχιστον 20,00 %  ΝΑΙ   

Χρόνος φόρτισης: μέγιστο 7ώρες ΝΑΙ   

 Αυτονομία κίνησης με μέση ταχύτητα ≈40 χλμ./ώρα: 

κατ’ ελάχιστο 90χλμ.  

ΝΑΙ   

Εκπομπές CO2: 0 g/k  ΝΑΙ   

Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι 

τουλάχιστον 1800 kg και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 

700 κιλά  

ΝΑΙ   

Ελκτική ικανότητα (με & χωρίς φρένα) τουλάχιστον 290 

kg 

ΝΑΙ   

Κιβωτάμαξα    

Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, 

κατασκευασμένη από ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα 

αλουμινίου, με ελάχιστο μήκος φόρτωσης 2.000 mm, 

επιφάνεια φόρτωσης όχι μικρότερη από 2,6 m3.. Η 

ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει παραπέτα 

(πλέγμα) τα οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις 

πλευρές. 

ΝΑΙ   

Συσσωρευτές -     

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου 

(λιθίου) χωρητικότητας τουλάχιστον 9Kwh έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη 

λειτουργία του οχήματος, απαιτούμενος χρόνος 

φόρτισης δε πρέπει να ξεπερνά τις 7h, αυτονομία όχι 

μικρότερη από 90 Km..  Θα φέρουν  διάρκεια ζωής και 

ΝΑΙ   
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εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών  

Ηλεκτρικό σύστημα     

Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε εφοδιασμένο με τους 

απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, 

φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, υαλοκαθαριστήρες 

.  

ΝΑΙ   

Εξοπλισμός     

Για τον εξοπλισμό των οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-99) «Κύρωση Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα και η λοιπή 

σχετική νομοθεσία. Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με 

τον εξοπλισμό που προβλέπεται από τον Ν. 2696/1999 

και την λοιπή σχετική νομοθεσία, καθώς επίσης και με 

τον παρακάτω εξοπλισμό, κατ’ελάχιστο:  

   

• Ρυθμιζόμενα φώτα  ΝΑΙ   

• Φώτα ομίχλης  ΝΑΙ   

• Αλάρμ οπισθοπορείας  ΝΑΙ   

• Παροχή 12 V  ΝΑΙ   

• Πατάκια  ΝΑΙ   

• Θέρμανση  ΝΑΙ   

• Ασύρματο κλειδί οχήματος  ΝΑΙ   

• Σκίαστρο  ΝΑΙ   

• Air-condition Π ΝΑΙ   

 πυροσβεστήρα,  ΝΑΙ   

 ρεζέρβα,  ΝΑΙ   

 γρύλλο,  ΝΑΙ   

 τρίγωνο,  ΝΑΙ   

 φαρμακείο ΝΑΙ   

Το χρώμα θα λευκό ΝΑΙ   
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Θα κατατεθούν τα απαραίτητα έντυπα για την 

συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων 

και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου 

από την αρμόδια υπηρεσία κλπ.) για την καταχώρηση 

και τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας και τελών 

κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. (Όλα τα 

παραπάνω θα εκδοθούν αδαπάνως από τον 

προμηθευτή). 

ΝΑΙ   

Φόρτιση Οχημάτων    

 Η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος  θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

που θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του χώρου 

εγκατάστασης. Δεν θα πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη 

εγκατάσταση για την φόρτιση , παρά μόνο η φόρτιση να 

γίνεται μέσω κοινών ρευματοδοτών που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο.  

ΝΑΙ   

Το κάθε ηλεκτρικό όχημα θα πρέπει να μπορεί να 

φορτίσει υπό τις εξής προϋποθέσεις: Με τη χρήση 

προσφερόμενου εξοπλισμού (καλωδίου μετατροπής) θα 

πρέπει να μπορεί να φορτίσει από οποιαδήποτε 

συμβατική μονοφασική πρίζα Σούκο, με ρυθμό που να 

επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε 100% το 

ανώτερο σε 7 ώρες ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 

προστασία από υπερφόρτιση..  

ΝΑΙ   

Χρόνος Παράδοσης    

Ο χρόνος παράδοσης στην υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει  <=  5 μήνες   

Τόπος Παράδοσης    

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο 

του Δήμου με ευθύνη του προμηθευτή , για την 

μεταφορά και την ασφάλειά τους  

NAI   

Εκπαίδευση    

Με την παράδοση των οχημάτων, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον 

μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του 

στις εγκαταστάσεις του, τρείς (3) τεχνικούς της 

Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και 

επισκευής των οχημάτων 

NAI   
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Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία    

Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθούν    

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση 

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. 

NAI   

Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του 

προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν 

πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου 

(παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων ) 

NAI   

Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου από τον 

αρμόδιο φορέα σε ισχύ , κατάλληλη για τις επισκευές και 

συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής 

υποστήριξης των οχημάτων .. 

NAI   

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί 

συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 

εργασιών , θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά επίσης 

αντίγραφο της αδείας του συνεργαζόμενου συνεργείου 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι , σε 

περίπτωση της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελεί για 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην 

περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για 

βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η 

προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της 

αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με 

την άσκηση 

NAI   

Τεχνική Υποστήριξη.    

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει 

(θα περιλαμβάνεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

   

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας 2 έτη για 

το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 

προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Αγοραστή , την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί , μη 

NAI   
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οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για την αντισκωρική 

προστασία του οχήματος για τουλάχιστον 10 έτη. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για τους συσσωρευτές του 

οχήματος για τουλάχιστον 5 έτη. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον 

για 10 έτη.Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων 

κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός των 

δωρεάν service (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και 

των αναγκαίων υλικών αυτού) που παρέχονται  

NAI >=2   

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των 

αναγκών συντήρησης /service. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης /αποκατάστασης θα γίνεται το 

πολύ εντός δύο (2)εργάσιμων ημερών από την εγγραφή 

ειδοποίηση  περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ είκοσι (20) εργασίμων ημερών.( Να κατατεθεί στην 

τεχνική προσφορά άδεια λειτουργίας του συνεργείου 

συντήρησης στην Ελλάδα.) 

NAI   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     
  

α/α Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

3 
Προμήθεια ενός  

ηλεκτροκίνητου  οχήματος  
μεταφοράς φορτίου  

1 31.150,00 31.150,00 7.476,00 38.626,00 

ΣΥΝΟΛΑ 31.150,00 7.476,00 38.626,00 

 

 

Αμπελόκηποι 28/08/2020  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΕΛΕΓΧΗΘΗΚΕ – 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ηλίας Ρουσσέτης 

 
Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

Αν. Προιστάμενος Τμήματος 

Κίνησης και διαχείρησης 
Οχημάτων και μηχανημάτων 

 Αικ Φωτέα 

 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Πολεοδομίας – 
Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 
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