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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού κλειστού τύπου, ωφέλιμου φορτίου 

τουλάχιστον 900 κιλών. Το εν λόγω όχημα θα καλύψει τις ανάγκες του τμήματος 

συντήρησης και θα χρησιμοποιηθεί για την διακίνηση εργαλείων και υλικών.  

Η προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μέσω της 

επιχορήγησης με βάση την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ 30292/19-4-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο 

ποσό των 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Έτους 2020 πίστωση ύψους 

320.300€ στον Κ.Α. 64.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 

Δήμου».  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 

τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση 

αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης 

τιμής. 

 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤOΣ 

 

1. Γενικά 

Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι επαγγελματικού τύπου, με καμπίνα επιβατών και 

ξεχωριστό, κλειστό χώρο μεταφοράς, σύγχρονης κατασκευής, νέας τεχνολογίας με 

μεγάλη κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, απολύτως κατάλληλο μορφολογικά για τον 

σκοπό που προορίζεται. Το όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και πρώτης χρήσης, εκ 

των πλέον εξελιγμένων τύπων κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

 

 



 

2. Πλαίσιο  

 Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι τελείως καινούργιο, τελευταίου τύπου, από τα πλέον 

εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής 

ποιότητας, έτσι ώστε να μη δέχεται στρέψεις και μηχανικές καταπονήσεις. Το πάχος 

των διαμηκών δοκών, θα  είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του πλαισίου. 

Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί κατεργασία και προστασία κατά της οξείδωσης.  

 

3. Καμπίνα οδηγού 

Η καμπίνα του οδηγού θα είναι κλειστού τύπου, ηχομονωμένη και θερμομονωμένη. 

Εντός της καμπίνας θα υπάρχουν, εσωτερικός φωτισμός, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

και κάθισμα για τουλάχιστον ένα συνοδηγό. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου 

από το προσωπικό θα επιτυγχάνεται μέσω των δύο θυρών.  

Τα  καθίσματα θα φέρουν ζώνες ασφαλείας και όλα θα είναι επενδυμένα με ύφασμα 

μεγάλης αντοχής, ή πλαστικό που θα μπορεί να καθαρίζεται. Επίσης θα υπάρχουν 

ραδιόφωνο, αλεξήλια, εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός, εσωτερικός και εξωτερικοί 

καθρέπτες, σύστημα κλιματισμού, θα διαθέτει και ηχητικό σώμα. Το όχημα θα διαθέτει 

πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου που απαιτείται, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη 

προειδοποίηση (φως κινδύνου) για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του.  

Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας που με αυτή θα κλειδώνει ο θάλαμος. Για την 

ασφάλεια των επιβαινόντων θα υπάρχουν και αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού. Ο χώρος 

φόρτωσης θα διαχωρίζεται με διαχωριστικό, αλλά θα φέρει παράθυρο που θα επιτρέπει 

στον οδηγό να ελέγχει τον χώρο αυτό.    

 

4. Χώρος φόρτωσης 

Θα είναι ισχυρής κατασκευής, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής αντοχής. 

Το δάπεδο και τα πλαϊνά θα έχουν τέτοιο πάχος που θα εξασφαλίζεται η αντοχή της σε 

φορτία τουλάχιστον 900 κιλών, θα είναι κλειστού τύπου. Ο χώρος φόρτωσης θα πρέπει 

να φωτίζεται από μία πλαφονιέρα οροφής ή κάποιο αντίστοιχο σύστημα φωτισμού.  

Στο πίσω μέρος θα υπάρχει δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη κατά 180 μοίρες. 

Στην μία πλευρά θα υπάρχει πόρτα συρόμενη.  

 

5. Κινητήρας  

Θα φέρει πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτο, κυβισμού τουλάχιστον 2.200cc, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερης. H μέγιστη ισχύς και η μέγιστη ροπή 

του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 135HP και 320 Nm αντίστοιχα. 

Οι εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου θα είναι χαμηλές και θα ικανοποιούν τη ισχύουσα 

Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.  

Να υποβληθούν τα απαραίτητα διαγράμματα (διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής 

διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής) καθώς και στοιχεία για την κατανάλωση 

καυσίμου.  

 

6. Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά 



 

υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 

αυτής. Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο με την μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής. 

 

7. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

   Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από:  

● κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με πέντε (5) ή έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας και 

μιας (1) όπισθεν 

● συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής για να 

ανταποκρίνεται απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

● διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να 

εγγυώνται την σωστή και ασφαλή κίνηση. 

 

8. Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.) και 

επιθυμητό είναι το όχημα να φέρει σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESP και σύστημα 

υποβοήθησης οχήματος σε ανωφέρεια (hill holder). Επιθυμητό οποιοδήποτε 

επιπρόσθετο σύστημα πέδησης. 

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα τότε το όχημα θα δύναται να ακινητοποιηθεί. Το 

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

το περιβάλλον. 

 

9. Σύστημα ανάρτησης 

Η εμπρόσθια και οπίσθια ανάρτηση θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή κίνηση του 

οχήματος. Γενικά οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρόσθιους τροχούς (4Χ2). 

 

10. Τροχοί - Ελαστικά 

Θα υπάρχουν δύο (2) εμπρόσθιοι και δύο (2) οπίσθιοι τροχοί. Οι τροχοί θα είναι 

κατασκευασμένοι από χάλυβα μεγάλης αντοχής και αναλόγων διαστάσεων προς το 

μέγεθος του οχήματος. 

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

αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ETRTO. 

 

11. Διαστάσεις - Βάρη 

Το συνολικό μήκος του οχήματος θα είναι από 4.000mm έως και 6.000mm. 

Το συνολικό του πλάτος θα είναι έως και 2.100mm. 

Το μεταξόνιό του θα είναι από 3.000mm έως και 4.000mm. 

Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για διαστάσεις. 

Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.500 κιλά ενώ το ωφέλιμο φορτίο 



 

θα είναι τουλάχιστον 900 κιλά και ο όγκος φόρτωσης τουλάχιστον 8m
3
. 

 

 

12. Θέρμανση – Κλιματισμός 

Το όχημα θα φέρει σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και συσκευή ψύξης a/c με ανάλογη 

ψυκτική ικανότητα με αέρα ρυθμιζόμενης παροχής. 

 

13. Ηλεκτρικό Σύστημα 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 

σημάτων για την κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική 

νομοθεσία. Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα φωτιστικά 

σώματα [φώτα πορείας, φωτισμό αλλαγής πορείας-φλας-, προειδοποίησης (alarm και 

stop), ηχητικά σήματα, κ.λπ.]. Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι 

τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται κατά την πορεία του οχήματος προς τα πίσω. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες. Θα φέρει 

κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη 

εκκίνηση και λειτουργία του φορτηγού. 

 

 

14. Χρωματισμός - Βαφή οχήματος 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό λευκής 

απόχρωσης ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα 

που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα 

είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την προστασία τους από οξειδώσεις.  

Επίσης ο προμηθευτής θα παραδώσει κάθε όχημα με τα υποχρεωτικά εκ του νόμου 

διακριτικά γνωρίσματα, δηλαδή λωρίδα κίτρινου χρώματος, κατάλληλου πλάτους στη 

μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα με το έδαφος.   

 

 

15. Εξοπλισμός και λοιπά παρελκόμενα 

Το κάθε όχημα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

● Ηλεκτρικούς/θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες 

● Διπλό κάθισμα συνοδηγού 

● Εφεδρικό τροχό τοποθετημένο σε κατάλληλη βάση. 

● Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού  

● Υδραυλικό/ρυθμιζόμενο τιμόνι  

● Κεντρικό κλείδωμα Immobilizer 

● Φρένα υδραυλικού κυκλώματος, με υποβοήθηση σέρβο, δίσκους εμπρός – πίσω (ή 

ταμπούρα πίσω) 

● Air Condition 

● Χιλιομετρητή 

● Ατσάλινες ζάντες ή ζάντες αλουμινίου με ελαστικά  

● Χώροι αποθήκευσης εντός της καμπίνας οδήγησης  



 

● Αερόσακος οδηγού  

● Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. 

● Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό 

του οχήματος που προβλέπεται από  τον κ.ο.κ. 

● Τρίγωνο βλαβών 

● Βιβλία οδηγιών χειρισμού και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα. 

Οποιοσδήποτε προαιρετικός – επιπλέον εξοπλισμός θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή 

ανάλογα. 

 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας οχήματος 

Το όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος 

από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα 

αξιολογηθεί επιπλέον. Η αντισκωριακή προστασία του οχήματος θα πρέπει να 

ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία (3) έτη ενώ η εγγύηση χρώματος σε τουλάχιστον ένα (1) 

έτος. Στη 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. Επίσης ο προμηθευτής θα εγγυάται την 

υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για μία δεκαετία τουλάχιστον από την 

παράδοση του. 

2. Συντήρηση – Βλάβες οχήματος 

Αναφορικά με τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης/service, η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο 

(2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

Ο προμηθευτής πρέπει, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να υποβάλει πλήρη 

κατάλογο με όλο το οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευών και 

καταστημάτων πωλήσεως ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Να δοθεί κατάλογος των απαιτούμενων εργασιών 

προγραμματισμένης συντήρησης και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αναλώσιμων 

μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης συντήρησης. 

Να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών στο χρονικό 

διάστημα της εγγύησης και να αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην 

περίοδο της εγγύησης στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του στην περιοχή 

όπου ο Δήμος χρησιμοποιεί το όχημα.  

 

3. Χρόνος Παράδοσης οχήματος 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού 

στην έδρα ( αμαξοστάσιο) του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, και εντός έξι (6) μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα προετοιμασίας και παράδοσης θα 



 

βαρύνουν τον Προμηθευτή.   

 

4. Έκδοση πινακίδων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος έτοιμου προς θέση 

στην κυκλοφορία με κρατικές πινακίδες, αναλαμβάνοντας το σύνολο των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών (κόστος και ενέργειες). Ο Δήμος θα παράσχει ότι 

σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να  

φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση 

(περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο Δήμου, πινακίδα 40X30 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ). 

 

5. Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας 

Με την τεχνική προσφορά θα ορίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης, 

και συντήρησης του οχήματος. Η εκπαίδευση θα γίνει σε κατάλληλο χώρο επιλογής του 

Δήμου ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε χώρο επιλογής του προμηθευτή. Στην περίπτωση 

αυτή τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εκπαιδευόμενων βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

 

6.  Επίδειξη στην αξιολόγηση 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς 

τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  

επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν 

όχι πέραν των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Να υποβληθεί 

σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

  



 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                                                                                                                                 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

01. Κλειστό Φορτηγό 

ωφέλιμου φορτίου 0,9 tn. 

τεμ. 1 24.193,55 24.193,55 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 24.193,55  
ΦΠΑ 24 %: 5.806,45  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 30.000,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 30.000,00  

   
 

 

 

 

Μενεμένη 15.04.2021 

 

 

Μενεμένη 15.04.2021 

 

 

Μενεμένη 15.04.2021 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάχθηκε 

   

   

   

   

   

Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,  

Πολεοδομίας, 

Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 

            

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Τμήματος 

   Διαχείρισης – Κίνησης – 

Συντήρησης Οχημάτων & 

Μηχανημάτων 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος 

Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 

 

Ρουσσέτης Ηλίας 

Τ.Ε.  Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

 

 

Στέλλα Μπάμπου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης του κλειστού φορτηγού και των 

κριτηρίων του φύλλου συμμόρφωσης. 

Βασική Μέγιστη  

1 Ωφέλιμο φορτίο 100 120 8,00 

2 Κινητήρας    

 Κυβισμός 100 120 4,00 

 Ισχύς 100 120 3,00 

 Ροπή 100 120 3,00 

 Εκπομπές ρύπων 100 120 3,00 

3 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 100 120 6,00 

4 Σύστημα Διεύθυνσης 100 120 6,00 

5 Σύστημα Πέδησης 100 120 6,00 

6 Σύστημα Αναρτήσεων 100 120 6,00 

7 Καμπίνα οδηγού 100 120 6,00 

8 Τροχοί - Ελαστικά 100 120 5,00 

9 Χώρος φόρτωσης 100 120 6,00 

10 Βαφή - Χρωματισμός 100 120 4,00 

11 Λοιπός Εξοπλισμός & παρελκόμενα 100 120 4,00 

 ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

– ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

   

12 Εκπαίδευση προσωπικού 100 120 4,00 

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 120 10,00 

14 Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης – Δωρεάν service 

100 120 10,00 

15 Χρόνος παράδοσης 

 

100 120 6,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 



 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

Προσφερθείσα τιμή (Ο.Π) 
Λ =…………………………… … ………………………………… 

          Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U) 

 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ. 

 

  



 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι επαγγελματικού τύπου, με 

καμπίνα επιβατών και ξεχωριστό, κλειστό χώρο μεταφοράς, 

σύγχρονης κατασκευής, νέας τεχνολογίας με μεγάλη κυκλοφορία 

στην Ελληνική αγορά, απολύτως κατάλληλο μορφολογικά για τον 

σκοπό που προορίζεται. 

ΝΑΙ   

Το όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και πρώτης χρήσης, εκ των 

πλέον εξελιγμένων τύπων κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Ε.Ε. 

ΝΑΙ   

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) ≥ 2.500 kg   

Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο ≥ 900 kg   

Συνολικό μήκος οχήματος 4m - 6m   

Συνολικό πλάτος οχήματος <2.100mm   

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι τελείως καινούργιο, τελευταίου 

τύπου, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία 

και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΝΑΙ   

Θα είναι ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας, έτσι 

ώστε να μη δέχεται στρέψεις και μηχανικές καταπονήσεις. Το πάχος 

των διαμηκών δοκών, θα  είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η 

αντοχή του πλαισίου. 

ΝΑΙ   

Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί κατεργασία και προστασία κατά της 

οξείδωσης. 
ΝΑΙ   

Φορτία αντοχής των αξόνων 
ΝΑ 

ΔΗΛΩΘΟΥΝ 
  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

Θα φέρει πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτο, κυβισμού τουλάχιστον 

2.200cc. 
ΝΑΙ   



 

Οι εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου θα είναι χαμηλές και θα 

ικανοποιούν τη ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.  Νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερης. 

ΝΑΙ   

Μέγιστη ισχύς ≥ 135 hp   

Μέγιστη Ροπή ≥ 320 Nm   

Κυβισμός ≥2.200cc   

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της 

λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα. 
ΝΑΙ   

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό) 
ΝΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
  

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό) 
ΝΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
  

Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου 
ΝΑ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης. ΝΑΙ   

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από:  

κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με πέντε (5) ή έξι (6) σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) όπισθεν. 

ΝΑΙ   

Συμπλέκτης μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής 

για να ανταποκρίνεται απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας 

του οχήματος. 

ΝΑΙ   

Διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, 

ώστε να εγγυώνται την σωστή και ασφαλή κίνηση. 
ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι 

υδραυλικό ή υδραυλικά υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 

1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.  

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο με την μικρότερη δυνατή 

ακτίνα στροφής. 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα πέδησης θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος 

Τροχών (Α.Β.S.) 
ΝΑΙ   

Επιθυμητό είναι το όχημα να φέρει σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESP 

και σύστημα υποβοήθησης οχήματος σε ανωφέρεια (hill holder). 
   



 

Επιθυμητό οποιοδήποτε επιπρόσθετο σύστημα πέδησης. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα τότε το όχημα θα δύναται να 

ακινητοποιηθεί. 
ΝΑΙ   

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα 

να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
ΝΑΙ   

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους 

τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με 

τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ανάρτησης. ΝΑΙ   

Η εμπρόσθια και οπίσθια ανάρτηση θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

ασφαλή κίνηση του οχήματος. Γενικά οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση 

προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

ΝΑΙ   

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Θα υπάρχουν δύο (2) εμπρόσθιοι και δύο (2) οπίσθιοι τροχοί. Οι 

τροχοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα μεγάλης αντοχής και 

αναλόγων διαστάσεων προς το μέγεθος του οχήματος. 

ΝΑΙ   

Διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή 

κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών 

με τα υπόλοιπα. 

ΝΑΙ   

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου 

(radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή 

ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. 

ΝΑΙ   

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το 

φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη 

τροποποίηση αυτής. 

ΝΑΙ   

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 

Η καμπίνα του οδηγού θα είναι κλειστού τύπου, ηχομονωμένη και 

θερμομονωμένη. 
NAI   

Εντός της καμπίνας θα υπάρχουν, εσωτερικός φωτισμός, 

ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και κάθισμα για τουλάχιστον ένα 

συνοδηγό. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου από το 

ΝΑΙ   



 

προσωπικό θα επιτυγχάνεται μέσω των δύο θυρών. 

Τα  καθίσματα θα φέρουν ζώνες ασφαλείας και όλα θα είναι 

επενδυμένα με ύφασμα μεγάλης αντοχής, ή πλαστικό που θα μπορεί 

να καθαρίζεται. 

ΝΑΙ   

Θα υπάρχουν ραδιόφωνο, αλεξήλια, εσωτερικός - εξωτερικός 

φωτισμός, εσωτερικός και εξωτερικοί καθρέπτες, σύστημα 

κλιματισμού, θα διαθέτει και ηχητικό σώμα. 

ΝΑΙ   

Το όχημα θα διαθέτει πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας, ένδειξης 

και ελέγχου που απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 

ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση 

(φως κινδύνου) για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του. 

ΝΑΙ   

Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας που με αυτή θα κλειδώνει ο 

θάλαμος. 
ΝΑΙ   

Θα υπάρχουν και αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού ΝΑΙ   

Ο χώρος φόρτωσης θα διαχωρίζεται με διαχωριστικό, αλλά θα φέρει 

παράθυρο που θα επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει τον χώρο αυτό. 
ΝΑΙ   

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ    

Το όχημα θα φέρει σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) και συσκευή 

ψύξης a/c με ανάλογη ψυκτική ικανότητα με αέρα ρυθμιζόμενης 

παροχής. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για 

την κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική 

νομοθεσία. Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι 

τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται κατά την πορεία του οχήματος 

προς τα πίσω. 

ΝΑΙ   

Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα 

φωτιστικά σώματα [φώτα πορείας, φωτισμό αλλαγής πορείας-φλας-, 

προειδοποίησης (alarm και stop), ηχητικά σήματα, κ.λπ.]. 

ΝΑΙ   

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες. ΝΑΙ   

Θα φέρει κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή 

χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του 

φορτηγού. 

ΝΑΙ   

ΒΑΦΗ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 



 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή 

ακρυλικό λευκής απόχρωσης ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες 

τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα οχήματα. 

ΝΑΙ   

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένα για την προστασία τους από οξειδώσεις. 
ΝΑΙ   

Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής ΝΑΙ   

Ο προμηθευτής θα παραδώσει κάθε όχημα με τα υποχρεωτικά εκ του 

νόμου διακριτικά γνωρίσματα, δηλαδή λωρίδα κίτρινου χρώματος, 

κατάλληλου πλάτους στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα 

με το έδαφος. 

ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το όχημα θα φέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που ορίζεται στην 

τεχνική μελέτη και όλα όσα προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.  

Οποιοσδήποτε προαιρετικός – επιπλέον εξοπλισμός προσφερθεί θα 

αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα. 

ΝΑΙ   

Να δοθεί περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το 

φορτηγό. 
ΝΑΙ   

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Θα είναι ισχυρής κατασκευής, κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής 

αντοχής. 
ΝΑΙ   

Το δάπεδο και τα πλαϊνά θα έχουν τέτοιο πάχος που θα 

εξασφαλίζεται η αντοχή της σε φορτία τουλάχιστον 900 κιλών, θα 

είναι κλειστού τύπου. 

ΝΑΙ   

Ο χώρος φόρτωσης θα πρέπει να φωτίζεται από μία πλαφονιέρα 

οροφής ή κάποιο αντίστοιχο σύστημα φωτισμού. 
ΝΑΙ   

Στο πίσω μέρος θα υπάρχει δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη κατά  180 

μοίρες. 
ΝΑΙ   

Στην μία πλευρά θα υπάρχει πόρτα συρόμενη. ΝΑΙ   

Μέγιστο μήκος φόρτωσης ≥2.300 mm   

Όγκος χώρου φόρτωσης ≥8,0 m3   
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΝΑΙ   



 

φορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά 

φυλλάδια (Prospectus) 

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των 

παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που 

ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή 

ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται 

από τις προσφορές 

ΝΑΙ   

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» της παρούσας Τεχνικής 

Περιγραφής 
ΝΑΙ   

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑΙ   

Κατάλογος των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης 

συντήρησης και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αναλώσιμων 

μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης 

συντήρησης. 

ΝΑΙ   

Κατάλογος  με όλο το οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων 

συνεργείων επισκευών και καταστημάτων πωλήσεως ανταλλακτικών 

στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης. 

ΝΑΙ   

Να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών 

στο χρονικό διάστημα της εγγύησης. 
ΝΑΙ   

Να αναφερθούν  τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της 

εγγύησης στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του στην 

περιοχή όπου ο Δήμος χρησιμοποιεί το όχημα. 

ΝΑΙ   

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα 

γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή 

ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΝΑΙ   

Η αποκατάσταση βλάβης θα πραγματοποιείται σε διάστημα ≤ 20 ημέρες   

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα ≤ 20 ημέρες   

ΕΓΓΥΗΣΗ    

Το όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 

του.  Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί επιπλέον. 

ΝΑΙ   

Η αντισκωριακή προστασία του οχήματος θα πρέπει να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον τρία (3) έτη ενώ η εγγύηση χρώματος σε τουλάχιστον 

ένα (1) έτος. 

ΝΑΙ   



 

Εγγύηση υποστήριξης φορτηγού και εξοπλισμού σε ανταλλακτικά ≥ 10 έτη   

ΠΑΡΑΔΟΣΗ    

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος 

του συμφωνητικού στην έδρα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 

και εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Τα έξοδα προετοιμασίας και παράδοσης θα βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του φορτηγού ΝΑΙ   

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών ΝΑΙ   

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών ΝΑΙ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

Με την τεχνική προσφορά θα ορίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 

θέματα χρήσης, και συντήρησης του οχήματος. Η εκπαίδευση θα 

γίνει σε κατάλληλο χώρο επιλογής του Δήμου ή, αν αυτό δεν είναι 

δυνατό, σε χώρο επιλογής του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή τα 

έξοδα μετάβασης και διαμονής των εκπαιδευόμενων βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ    

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος 

έτοιμου προς θέση στην κυκλοφορία με κρατικές πινακίδες, 

αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών 

(κόστος και ενέργειες). 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την 

προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, 

λογότυπο Δήμου, κλπ). 

ΝΑΙ   
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