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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΣΚ 50100 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  30-12-2021 

 Αρικμ. Ρρωτ. 3177 

 Ρλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Ρρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για τθν 

Ρρομικεια υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων για τισ ανάγκεσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου  Δυτικισ Μακεδονίασ, 

ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα 

τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Σο αρικμ. πρωτ. 165073/14-12-2021 (με αρικμ. πρωτ. ΠΔΜ 2721/15-012-2021) ζγγραφο τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με κζμα «Ζγκριςθ αγοράσ δφο οχθμάτων ςυνολικά, ενόσ βαν κλειςτοφ 

τφπου (κλοφβα) με καμπίνα τουλάχιςτον δφο ατόμων και με δφο πλευρικζσ πόρτεσ, με χϊρο 

φόρτωςθσ πίςω από τθν καμπίνα, ζωσ 1.990 κυβικά εκατοςτά, και ενόσ SUV 4x4 με ικανότθτα 

μεταφοράσ τεςςάρων ατόμων, ζωσ 1.990 κυβικά εκατοςτά, από το ελεφκερο εμπόριο για τθν 

Σεχνικι Τπθρεςία του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 

1. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρικμό 1225/30-12-2021, με ΑΔΑ: 9ΛΦΦ469Β7Κ-0ΡΞ και 

ΑΔΑΜ: 21REQ009879980,  

καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν οικονομικι προςφορά για: Ρρομικεια υπθρεςιακϊν 

αυτοκινιτων για τισ ανάγκεσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

30.000,00 € ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2021, ΚΑΕ: 9752-Α, CPV: 

34110000-1 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για ζνα ι περιςςότερα 

από τα επιμζρουσ είδθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, με χωριςτό προχπολογιςμό. Κριτιριο αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι κατά είδοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι 

απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ.  

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Σεχνικισ & Οικονομικισ 

Προςφοράσ των Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Οι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 

(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
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ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι 

του πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθν Πρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει 

τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχονται:  

1) Τεχνικι Ρροςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Σον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ για κάκε προςφερόμενο όχθμα του Παραρτιματοσ Ι, 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή 

αρχείου word). 

b. Σον Ρίνακα χαρακτθριςτικϊν για κάκε προςφερόμενο όχθμα του Παραρτιματοσ Ι, 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή 

αρχείου word). 

c. Σα Ρροςπζκτουσ ι τεχνικά φυλλάδια των προςφερόμενων ειδϊν. 

d. Το Ριςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) 

2) Οικονομικι προςφορά του Παραρτιματοσ ΙΙ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα Οικονομικισ 

Προςφοράσ (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word).  

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

 

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ (ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 3177/30-12-2021 ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 14-01-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 14-01-2022 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Η αποςφράγιςθ των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 
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ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

2. Σα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτία Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ, 

               Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150, Κοηάνθ. 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

3. Σο τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

4. Σον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 

Πανεπιςτιμιο. Η πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν ςε πλιρθ λειτουργία και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν 

παραλαβισ περί εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

5. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

6. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

 Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

7. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Πανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Μικροφ Ιωάννθσ, τθλ: 24610 56364, email: 

imikrou@uowm.gr 
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Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 39683). 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
Η παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζχουν ςκοπό να καλφψουν τισ βαςικζσ απαιτιςεισ του Πανεπιςτθμίου 
για τθν προμικεια, από το ελεφκερο εμπόριο δφο οχθμάτων (2) οχθμάτων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα 
κάτωκι είδθ από (Α) ζωσ και (Β) του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι Τποψιφιοι ανάδοχοι 
δφναται να υποβάλουν προςφορζσ ξεχωριςτά για κάκε είδοσ ι για το ςφνολο αυτϊν.         
 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 24.193,55€, ςυν 5.806,45€ για 
Φ.Π.Α. 24%. υνολικά δθλαδι 30.000,00€ ενϊ ο προχπολογιςμόσ κάκε είδουσ ξεχωριςτά αντιςτοιχεί ςε: 
 
ΕΙΔΟΣ Α: Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ‘Κλοφβα’, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 10.483,87€, ςυν 
2.516,13€ για Φ.Π.Α. 24%. υνολικά δθλαδι 13.000,00€. 
 
ΕΙΔΟΣ Β: Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ‘SUV – 4x4’, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 13.709,68€, ςυν 
3.290,32€ για Φ.Π.Α. 24%. υνολικά δθλαδι 17.000,00€. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ,εφόςον 

κατατεκοφν. 
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ΕΙΔΟΣ Α: Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨Κλοφβα¨. 
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Μακεδονίασ, για τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨Κλοφβα¨. 

 

 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

   

1.1 Σο όχθμα κα είναι βαν κλειςτοφ τφπου  
«Κλοφβα», αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, πρότυπο Euro 5 ι  
νεότερο (όπωσ απαιτείται από τθν ιςχφουςα  
νομοκεςία). Σο όχθμα κα διακζτει καμπίνα επιβατϊν για τθν άνετθ 
μεταφορά τουλάχιςτον δφο (02) ατόμων (ςυμπεριλαμβανομζνου  
του οδθγοφ), κα διακζτουν τουλάχιςτον δφο (02) πλευρικζσ πόρτα 
και πίςω από τθν καμπίνα να υπάρχει χϊροσ φόρτωςθσ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.1.1 Σο ζτοσ καταςκευισ του οχιματοσ να είναι το 2014 ι μεταγενζςτερο: Ναι (ςε όλα)   

1.2 ΚΙΝΗΤΗΑΣ    

1.2.1 Πετρελαιοκινθτιρασ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,  
άμεςου ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ τθσ τάξθσ άνω των 1.200 
και λιγότερα των 1.990 κυβικϊν εκατοςτϊν. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.2.2 Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 55 Κw.   Ναι (ςε όλα)   

1.2.3 Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 170 Νm. Ναι (ςε όλα)   

1.2.4 Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν ιςχφουςα Ελλθνικι 
και Κοινοτικι νομοκεςία τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ    

1.3.1 
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ  
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.3.2 
Κιβϊτιο ταχυτιτων. 
 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα ζχει τουλάχιςτον 
πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία 
(01) όπιςκεν. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.3.3 
Σο βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για να μπορεί το όχθμα, 
με πλιρεσ φορτίο να ανζλκει ςε κλίςεισ εδάφουσ άνω του 20%. Η 
κίνθςθ του οχιματοσ να μεταδίδεται ςτουσ δφο (02) τροχοφσ ι  
και ςτουσ τζςςερισ (04) κατ’ επιλογι (2WD/4WD) ι ¨ζξυπνθ¨ 
τετρακίνθςθ αυτόματθσ εμπλοκισ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.4 ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ    

1.4.1 Η τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι  
τουλάχιςτον 100 Km/h. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1.5.1 Σο τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά υποβοθκοφμενο, να 
βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα 
αυτόματθσ επαναφοράσ και να κλειδϊνει. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ    

1.6.1 Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα ανάρτθςθσ, με 
αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ 
δυνατι ευςτακι και αςφαλι κίνθςι του, δεδομζνου ότι τα οχιματα 
προορίηονται για χριςθ ςε δφςβατα εδάφθ (χαλίκι, άμμοσ κ.α.) 

Ναι (ςε όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

1.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΝΩΝ - ΡΕΔΗΣΗΣ    

1.7.1 Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ ανεξάρτθτο, υδραυλικό, 
διπλοφ κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ τφπου SERVO. Να υπάρχει 
χειροπζδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ να 
επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι κουμπί τοποκετθμζνο κοντά 
ςτθν κζςθ του οδθγοφ. Η πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με αεριηόμενουσ 
δίςκουσ και πίςω με ταμποφρα ι δίςκουσ. Να φζρει υποχρεωτικά 
ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (Α.Β.S.). 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ    

1.8.1 Σα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ από χυτοςίδθρο 
(χαλφβδινο) ι από ελαφρφ κράμα αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ. Σα 
ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ 
αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων 
τουσ, και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και 
χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα 
αυτά>> (ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία 6 
προορίηονται * βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ ελαςτικϊν) ανωτζρω 
Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςθ των 
οχθμάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα 
με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του 
Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΗΕ 
Αρικ.117 του Παραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Σα ελαςτικά είναι καταςκευισ 
τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από τθν παράδοςθ των 
οχθμάτων, καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκαλάμουσ 
(TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα 
με τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου). Να 
υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε 
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ ι ςετ επιςκευισ ελαςτικοφ και τα 
κατάλλθλα εργαλεία για τθν εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ του 
τροχοφ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΗ – ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ    

1.9.1 
Η εδαφικι ανοχι του οχιματοσ να είναι τουλάχιςτον 150mm και το 
μεταξόνιο τουλάχιςτον 2500mm. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.9.2 
Η μζγιςτθ ελκτικι ικανότθτα του οχιματοσ κα είναι τουλάχιςτον 850 
Kg. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.9.3 
Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 400 Kg. Ναι (ςε όλα)   

1.10 Ρακθτικι αςφάλεια    

1.10.1 Σα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα ρυκμιηόμενα 
υποςτθρίγματα κεφαλισ (προςκζφαλα) ςε τουλάχιςτον όλα τουσ τα 
κακίςματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.10.2 Σα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ 
τουσ επιβαίνοντεσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον οι δφο (02) να είναι 
τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν 
αςφαλείασ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.10.3 Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον δφο (02) αερόςακουσ. Ναι (ςε όλα)   

1.10.4 Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ τισ κφρεσ και 
πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ (φψοσ και κλίςθ). 

Ναι (ςε όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

1.11 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

1.11.1 Σο αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ καταςκευισ, να ζχει καλι 
μόνωςθ ζναντι του ιχου και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι 
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να ζχουν δφο (02) 
πλευρικζσ πόρτεσ με κρφςταλλα αςφαλείασ και όλεσ οι πόρτεσ να 
είναι μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν αυτόματα με κεντρικό κλείδωμα. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.2 το κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν τοποκετθμζνα ζνα ι δφο 
φωτιςτικά που κα ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει 
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.11.3 Σο δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και επιπλζον να υπάρχουν 
και εργοςταςιακά προςτατευτικά πατάκια (τφπου μοκζτασ) τα οποία 
να είναι κινθτά για να κακαρίηονται. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.4 Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον ςτισ δφο μπροςτινζσ 
κφρεσ του οχιματοσ, ο χειριςμόσ τουσ να γίνεται για το κακζνα 
ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό, ο οποίοσ να ζχει τθ δυνατότθτα 
να αςφαλίηει τα κρφςταλλα των παρακφρων. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.5 Σο πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει (με κλειδί 
αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με διαφορετικό τρόπο. Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.6 Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ κατάλλθλθ 
διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ 
ακινθτοποίθςισ του. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.7 Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ (καλοριφζρ) και 
εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ (Air Condition ι Clima) με ανάλογθ 
κερμαντικι - ψυκτικι ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω 
μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων για τουσ επιβάτεσ και να 
υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το αλεξινεμο. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.8 Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. Να 
φζρουν υποχρεωτικά φϊτα ομίχλθσ πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ που 
κα λειτουργοφν αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ 
πζδθςθσ. Επίςθσ είναι αποδεκτό να φζρουν φϊτα θμζρασ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.9 Σα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα απαραίτθτα όργανα και 
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά 
τθσ πορείασ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.10 Δυο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01) 
εςωτερικό. Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.11 Ράδιο CD ι ράδιο MP3 με τουλάχιςτον δφο (02) θχεία και κεραία. 
Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.12 Σο όχθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον δφο (02) 
εργοςταςιακά κλειδιά ι κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.  Ναι (ςε όλα) 

  

1.11.13 Σο κάκιςμα του οδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ. 
Ναι (ςε όλα) 

  

1.12 ΗΛΕΚΤΙΚΑ    

1.12.1 Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι ο 
οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν 
αποδοτικότθτα του, ςτισ καταναλϊςεισ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.13 ΛΟΙΡΑ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ    

1.13.1 Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα, τουλάχιςτον από μία 
πλιρθ ςειρά εργαλείων - παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ 
(εργαλεία αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ ανφψωςθσ 
οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.13.2 Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ (ςτάκμευςθσ). 
Ναι (ςε όλα) 
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Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

1.13.3 Σουλάχιςτον ζνα (01) πυροςβεςτιρα που να καλφπτει το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Συποποίθςθσ (CEN). Ναι (ςε όλα) 

  

1.14 ΡΑΑΔΟΣΗ    

1.14.1 Η παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί με δαπάνεσ του 
προμθκευτι ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ από 
τθν Τπθρεςία μασ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.14.2 Σα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ λειτουργία, με πλθρότθτα 
καυςίμου ςτθ δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων, 
αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα 
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.14.3 Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και μζχρι ζνα 
(01) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

1.15 ΡΑΑΛΑΒΗ    

1.15.1 Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι ζνασ (01) μινασ από 
τθ παράδοςθ των οχθμάτων. Ναι (ςε όλα) 

  

1.15.2 Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν επιμελθμζνθ 
καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία 
με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.16 ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ  
  

1.16.1 Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων 
οδθγιϊν, χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ναι (ςε όλα) 

  

1.16.2 Να δοκοφν πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων 
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν, κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ 
ι διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, για 
τθ Διαχείριςθ Τλικοφ και τα Κεντρικά υνεργεία. 

Ναι (ςε όλα) 

  

1.17 ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ  
  

1.17.1 Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι προδιαγραφι 
αναλυτικά νοείται ότι κα πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ 
τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι των οχθμάτων. 

Ναι (ςε όλα) 

  

ΑΔΑ: ΨΟ37469Β7Κ-Ι0Θ





 
Πρόςκληςη για κατάθεςη οικονομικϊν προςφορϊν για την 

Προμήθεια υπηρεςιακϊν αυτοκινήτων για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ    Σελ. 11 

ΕΙΔΟΣ Β : Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨SUV – 4x4¨. 
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Μακεδονίασ, για τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨SUV – 4x4¨. 
 

 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

   

2.1 Σο όχθμα κα είναι τφπου «SUV – 4x4’»,αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 
πρότυπο Euro 5 ι νεότερο. (όπωσ απαιτείται από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία). Σα οχιματα κα διακζτουν καμπίνα επιβατϊν για τθν 
άνετθ μεταφορά τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ατόμων 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ), κα διακζτουν τουλάχιςτον (04) 
πλευρικζσ πόρτεσ. Με μόνιμθ τετρακίνθςθ (4WD) ι με δυνατότθτα 
κίνθςθσ ςτουσ δφο (02) και ςτουσ τζςςερισ (04) τροχοφσ κατ’ επιλογι 
(2WD/4WD) ) ι με ¨ζξυπνθ¨ τετρακίνθςθ αυτόματθσ εμπλοκισ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.1.1 Σο ζτοσ καταςκευισ του οχιματοσ να είναι το 2014 ι μεταγενζςτερο: Ναι (ςε όλα)   

2.2 ΚΙΝΗΤΗΑΣ    

2.2.1 Πετρελαιοκινθτιρασ ι βενηινοκινθτιρασ, ι αερίου (εργοςταςιακισ 
εγκατάςταςθσ και όχι μεταγενζςτερθσ) υδρόψυκτοσ, άμεςου 
ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ τθσ τάξθσ άνω των 900 και 
λιγότερα των 1.990 κυβικϊν εκατοςτϊν. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.2.2 Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 60 Κw.   Ναι (ςε όλα)   

2.2.3 Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 170 Νm. Ναι (ςε όλα)   

2.2.4 Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν ιςχφουςα Ελλθνικι 
και Κοινοτικι νομοκεςία τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ    

2.3.1 
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ  
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά ι διπλοφ ςυμπλζκτθ 
ξθροφ ι υγροφ τφπου. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.3.2 
Κιβϊτιο ταχυτιτων 
Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα ζχει τουλάχιςτον 
πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία 
(01) όπιςκεν. Γίνεται αποδεκτό και θλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβϊτιο 
ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ ςχζςθσ (αυτόματο ι θμιαυτόματο 
κιβϊτιο με ςειριακό επιλογζα), ι κιβϊτιο διπλοφ ςυμπλζκτθ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.3.3 
Σο βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για να μπορεί το όχθμα, 
με πλιρεσ φορτίο να ανζλκει ςε κλίςεισ εδάφουσ άνω του 20%. Η 
κίνθςθ του οχιματοσ να μεταδίδεται ςτουσ τζςςερισ (04) τροχοφσ ι  
κατ’ επιλογι (2WD/4WD) ι με ¨ζξυπνθ¨ τετρακίνθςθ αυτόματθσ 
εμπλοκισ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.4 ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ    

2.4.1 Η τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι  
τουλάχιςτον 150 Km/h. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

2.5.1 Σο τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά υποβοθκοφμενο, να 
βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα 
αυτόματθσ επαναφοράσ και να κλειδϊνει. 

Ναι (ςε όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ    

2.6.1 Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα ανάρτθςθσ, με 
αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ 
δυνατι ευςτακι και αςφαλι κίνθςι του, δεδομζνου ότι τα οχιματα 
προορίηονται για χριςθ ςε δφςβατα εδάφθ (χαλίκι, άμμοσ κ.α.) 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.7  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΝΩΝ - ΡΕΔΗΣΗΣ 

 
  

2.7.1 Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ ανεξάρτθτο, υδραυλικό, 
διπλοφ κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ τφπου SERVO. Να υπάρχει 
χειροπζδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ να 
επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι κουμπί τοποκετθμζνο κοντά 
ςτθν κζςθ του οδθγοφ. Η πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με αεριηόμενουσ 
δίςκουσ και πίςω με ταμποφρα ι δίςκουσ. Να φζρει υποχρεωτικά 
ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (Α.Β.S). 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.7.2 Περιγραφι του ςυςτιματοσ πζδθςθσ και να δοκοφν τα ακόλουκα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά: Διάμετροσ των δίςκων/ταμποφρων εμπρόσ – 
πίςω. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ    

2.8.1 
Σα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ από χυτοςίδθρο 
(χαλφβδινο) ι από ελαφρφ κράμα αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ. Σα 
ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ 
αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων 
τουσ, και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και 
χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα 
αυτά>> (ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία 6 
προορίηονται * βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ ελαςτικϊν) ανωτζρω 
Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςθ των 
οχθμάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα 
με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του 
Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΗΕ 
Αρικ.117 του Παραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Σα ελαςτικά είναι καταςκευισ 
τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από τθν παράδοςθ των 
οχθμάτων, καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκαλάμουσ 
(TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα 
με τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου). Να 
υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε 
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ ι ςετ επιςκευισ ελαςτικοφ και τα 
κατάλλθλα εργαλεία για τθν εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ του 
τροχοφ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΗ – ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ    

2.9.1 Η εδαφικι ανοχι του οχιματοσ να είναι τουλάχιςτον 150mm και το 
μεταξόνιο τουλάχιςτον 2500mm. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.9.2 Η μζγιςτθ ελκτικι ικανότθτα του οχιματοσ κα είναι τουλάχιςτον 850 
Kg. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.9.3 Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 400 Kg. Ναι (ςε όλα)   

2.10 Ρακθτικι αςφάλεια    

2.10.1 Σα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα ρυκμιηόμενα 
υποςτθρίγματα κεφαλισ (προςκζφαλα) ςε τουλάχιςτον όλα τουσ τα 
κακίςματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ. 

Ναι (ςε όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

2.10.2 Σα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ 
τουσ επιβαίνοντεσ που είναι τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφαλείασ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.10.3 Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον τζςςερισ (04) αερόςακουσ. 
Ναι (ςε όλα) 

  

2.10.4 Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ τισ κφρεσ και 
πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ (φψοσ και κλίςθ). Ναι (ςε όλα) 

  

2.11 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ    

2.11.1 Σο αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ καταςκευισ, να ζχει καλι 
μόνωςθ ζναντι του ιχου και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι 
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να ζχουν τζςςερισ (04) 
πλευρικζσ πόρτεσ με κρφςταλλα αςφαλείασ και όλεσ οι πόρτεσ να 
είναι μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν αυτόματα με κεντρικό κλείδωμα. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.2 το κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν τοποκετθμζνα ζνα ι δφο 
φωτιςτικά που κα ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει 
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.11.3 Σο δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και επιπλζον να υπάρχουν 
και εργοςταςιακά προςτατευτικά πατάκια (τφπου μοκζτασ) τα οποία 
να είναι κινθτά για να κακαρίηονται. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.4 Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον ςτισ δφο μπροςτινζσ 
κφρεσ του οχιματοσ, ο χειριςμόσ τουσ να γίνεται για το κακζνα 
ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό, ο οποίοσ να ζχει τθ δυνατότθτα 
να αςφαλίηει τα κρφςταλλα των παρακφρων. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.5 Σο πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει (με κλειδί 
αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με διαφορετικό τρόπο. Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.6 Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ κατάλλθλθ 
διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ 
ακινθτοποίθςισ του. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.7 Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ (καλοριφζρ) και 
εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ (Air Condition ι Clima) με ανάλογθ 
κερμαντικι - ψυκτικι ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω 
μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων για τουσ επιβάτεσ και να 
υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το αλεξινεμο. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.8 Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. Να 
φζρουν υποχρεωτικά φϊτα ομίχλθσ πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ που 
κα λειτουργοφν αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ 
πζδθςθσ. Επίςθσ είναι αποδεκτό να φζρουν φϊτα θμζρασ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.9 Σα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα απαραίτθτα όργανα και 
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά 
τθσ πορείασ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.10 Δυο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01) 
εςωτερικό. Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.11 Ράδιο CD ι ράδιο MP3 με τουλάχιςτον δφο (02) θχεία και κεραία. 
Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.12 Σο όχθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον δφο (02) 
εργοςταςιακά κλειδιά ι κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.  Ναι (ςε όλα) 

  

2.11.13 Σο κάκιςμα του οδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ. 
Ναι (ςε όλα) 
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Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

2.12 ΗΛΕΚΤΙΚΑ    

2.12.1 Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι ο 
οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν 
αποδοτικότθτα του, ςτισ καταναλϊςεισ του οχιματοσ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.13 ΛΟΙΡΑ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ    

2.13.1 Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα, τουλάχιςτον από μία 
πλιρθ ςειρά εργαλείων - παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ 
(εργαλεία αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ ανφψωςθσ 
οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.13.2 Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ (ςτάκμευςθσ). Ναι (ςε όλα)   

2.13.3 Σουλάχιςτον ζνα (01) πυροςβεςτιρα που να καλφπτει το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Συποποίθςθσ (CEN). Ναι (ςε όλα) 

  

2.14 ΡΑΑΔΟΣΗ 
 

  

2.14.1 Η παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί με δαπάνεσ του 
προμθκευτι ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ από 
τθν Τπθρεςία μασ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.14.2 Σα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ λειτουργία, με πλθρότθτα 
καυςίμου ςτθ δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων, 
αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα 
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα. 

Ναι (ςε όλα) 

  

2.14.3 Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και μζχρι 
ενόσ (01) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  Ναι (ςε όλα) 

  

2.15 ΡΑΑΛΑΒΗ 
 

  

2.15.1 Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι ζνασ (01) μινασ από 
τθ παράδοςθ των οχθμάτων. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.15.2 Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν επιμελθμζνθ 
καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία 
με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.16 ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ 
 

  

2.16.1 Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων 
οδθγιϊν, χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Ναι (ςε όλα) 
  

2.16.2 Να δοκοφν πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων 
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν, κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ 
ι διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, για 
τθ Διαχείριςθ Τλικοφ και τα Κεντρικά υνεργεία.  

Ναι (ςε όλα) 

  

2.17 ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
 

  

2.17.1 Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι προδιαγραφι 
αναλυτικά νοείται ότι κα πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ 
τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι των οχθμάτων. 

Ναι (ςε όλα) 

  

ΑΔΑ: ΨΟ37469Β7Κ-Ι0Θ
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Προςοχι ! Οχιματα που δεν πλθροφν τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ι τισ προχποκζςεισ ζκδοςθσ 

υπθρεςιακϊν (ιδρφματοσ) πινακίδων, ι τισ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία, ι δεν φζρουν το ςφνολο των νόμιμων ζγγραφων για τθ νόμιμθ οδιγθςι τουσ εντόσ του οδικοφ 

δικτφου τθσ χϊρασ κα αποκλείονται από το διαγωνιςμό. 

Για τθν περιγραφι των προςφερόμενων οχθμάτων, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον 

παρακάτω πίνακα χαρακτθριςτικϊν για κάκε προςφερόμενο όχθμα. 

 
ΕΙΔΟΣ Α: Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨Κλοφβα¨. 

 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι/  
Χαρακτθριςτικά (β) 

Απαίτθςθ 
(γ) 

Απάντθςθ 
(δ) 

Ραραπομπι 
(ε) 

1.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ    

1.1.2 
 Ζτοσ καταςκευισ του οχιματοσ: Ναι (ςε όλα)   

1.2 
ΑΡΑΙΤΟΫΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ  

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
 

  

1.2.1 
 Σφποσ – Μοντζλο οχιματοσ : Ναι (ςε όλα)   

1.2.2 
 Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ: Ναι (ςε όλα)   

1.2.3 
Εργοςτάςιο καταςκευισ: Ναι (ςε όλα) 

  

1.3 
ΚΙΝΗΤΗΑΣ  

  

1.3.1 
Σφποσ κινθτιρα: Ναι (ςε όλα)   

1.3.2 
Μζγιςτθ ιςχφσ : Ναι (ςε όλα)   

1.3.3 
Μζγιςτθ ροπι : Ναι (ςε όλα) 

  

1.4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

  

1.4.1 
Περιγραφι του προςφερόμενου ςυςτιματοσ μετάδοςθσ και ο 

αρικμόσ ταχυτιτων του κιβωτίου: 
Ναι (ςε όλα) 

  

1.5 
ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ  

  

1.5.1 
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h): Ναι (ςε όλα)   

1.6 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

  

1.6.1 
Περιγραφι του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ:  Ναι (ςε όλα)   

1.7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ    

1.7.1 
Σφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

1.7.2 
Σφποσ πίςω ανάρτθςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

1.8 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΝΩΝ - ΡΕΔΗΣΗΣ    

1.8.1 
Περιγραφι του ςυςτιματοσ πζδθςθσ: Ναι (ςε όλα)   

1.9 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ    

1.9.1 
Ο τφποσ, οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ των 

ελαςτικϊν και θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν: 
Ναι (ςε όλα) 
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Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι/  
Χαρακτθριςτικά (β) 

Απαίτθςθ 
(γ) 

Απάντθςθ 
(δ) 

Ραραπομπι 
(ε) 

1.10 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΗ – ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ    

1.10.2 
 Ολικό μικοσ: Ναι (ςε όλα)   

1.10.3 
 Εξωτερικό πλάτοσ με τουσ κακρζπτεσ: Ναι (ςε όλα)   

1.10.4 
 Εξωτερικό φψοσ – χωρίσ τθν κεραία: Ναι (ςε όλα)   

1.10.5 
Μεταξόνιο: Ναι (ςε όλα)   

1.10.6 
Διαςτάςεισ χϊρου φόρτωςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

1.10.7 
Απόβαρο (κιλά): Ναι (ςε όλα) 

  

1.10.8 
Ωφζλιμο φορτίο (κιλά): Ναι (ςε όλα)   

1.11 
ΕΚΡΟΜΡΕΣ ΥΡΩΝ  

  

1.11.1 
Πρότυπο αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ: Ναι (ςε όλα)   

1.12 
Ενεργθτικι αςφάλεια  

  

1.12.1 
Να περιγραφοφν τα προςφερόμενα ςυςτιματα ενεργθτικισ 

αςφάλειασ : 
Ναι (ςε όλα) 

  

1.13 
Ρακθτικι αςφάλεια  

  

1.13.1 
Να περιγραφοφν τα προςφερόμενα ςυςτιματα πακθτικισ 

αςφάλειασ: 
Ναι (ςε όλα) 
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ΕΙΔΟΣ Β : Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου ¨SUV – 4x4¨. 
 

 

Α/Α 
(α) 

Ρεριγραφι/  
Χαρακτθριςτικά (β) 

Απαίτθςθ 
(γ) 

Απάντθςθ 
(δ) 

Ραραπομπι 
(ε) 

2.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ    

2.1.2 
 Ζτοσ καταςκευισ του οχιματοσ: Ναι (ςε όλα)   

2.2 
ΑΡΑΙΤΟΫΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ  

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
 

  

2.2.1 
 Σφποσ – Μοντζλο οχιματοσ : Ναι (ςε όλα)   

2.2.2 
 Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ: Ναι (ςε όλα)   

2.2.3 
Εργοςτάςιο καταςκευισ: Ναι (ςε όλα) 

  

2.3 
ΚΙΝΗΤΗΑΣ  

  

2.3.1 
Σφποσ κινθτιρα: Ναι (ςε όλα)   

2.3.2 
Μζγιςτθ ιςχφσ : Ναι (ςε όλα)   

2.3.3 
Μζγιςτθ ροπι : Ναι (ςε όλα) 

  

2.4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

  

2.4.1 
Περιγραφι του προςφερόμενου ςυςτιματοσ μετάδοςθσ και ο 

αρικμόσ ταχυτιτων του κιβωτίου: 
Ναι (ςε όλα) 

  

2.5 
ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ  

  

2.5.1 
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h): Ναι (ςε όλα)   

2.6 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

  

2.6.1 
Περιγραφι του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ:  Ναι (ςε όλα)   

2.7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ    

2.7.1 
Σφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

2.7.2 
Σφποσ πίςω ανάρτθςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

2.8 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΝΩΝ - ΡΕΔΗΣΗΣ    

2.8.1 
Περιγραφι του ςυςτιματοσ πζδθςθσ: Ναι (ςε όλα)   

2.9 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ    

2.9.1 
Ο τφποσ, οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ των 

ελαςτικϊν και θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν: 
Ναι (ςε όλα) 

  

ΑΔΑ: ΨΟ37469Β7Κ-Ι0Θ
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Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 

 

 

 

 

Αρμόδιοσ για τη ςφνταξη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Μικροφ Ιωάννησ, τηλ: 24610 56364, email: 

imikrou@uowm.gr 

2.10 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΗ – ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ    

2.10.2 
 Ολικό μικοσ: Ναι (ςε όλα)   

2.10.3 
 Εξωτερικό πλάτοσ με τουσ κακρζπτεσ: Ναι (ςε όλα)   

2.10.4 
 Εξωτερικό φψοσ – χωρίσ τθν κεραία: Ναι (ςε όλα)   

2.10.5 
Μεταξόνιο: Ναι (ςε όλα)   

2.10.6 
Διαςτάςεισ χϊρου φόρτωςθσ: Ναι (ςε όλα) 

  

2.10.7 
Απόβαρο (κιλά): Ναι (ςε όλα) 

  

2.10.8 
Ωφζλιμο φορτίο (κιλά): Ναι (ςε όλα)   

2.11 
ΕΚΡΟΜΡΕΣ ΥΡΩΝ  

  

2.11.1 
Πρότυπο αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ: Ναι (ςε όλα)   

2.12 
Ενεργθτικι αςφάλεια  

  

2.12.1 
Να περιγραφοφν τα προςφερόμενα ςυςτιματα ενεργθτικισ 

αςφάλειασ : 
Ναι (ςε όλα) 

  

2.13 
Ρακθτικι αςφάλεια  

  

2.13.1 
Να περιγραφοφν τα προςφερόμενα ςυςτιματα πακθτικισ 

αςφάλειασ: 
Ναι (ςε όλα) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μποροφν να καταθζςουν οικονομική προςφορά για ζνα ή περιςςότερα από τα επιμζρουσ είδη 

τησ παροφςασ Πρόςκληςησ, με χωριςτό προχπολογιςμό. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η χαμηλότερη 

τιμή κατά είδοσ, με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Παραρτήματοσ Ι τησ 

παροφςασ. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ) 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € με 24% ΦΡΑ 

 

Ο υπογράφων ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

3177/30-12-2021 Ρρόςκλθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

α/α Είδοσ Τεμάχια Ρροχπολογιςμόσ 

Τιμι 

μονάδασ 

χωρίσ 

ΦΡΑ (€) 

Συνολικι 

τιμι 

χωρίσ 

ΦΡΑ (€) 

Συνολικι 

τιμι με 

ΦΡΑ 

24% (€) 

1. 
ΕΙΔΟΣ Α: Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου 
¨Κλοφβα¨. 

1 13.000,00 
   

ΣΥΝΟΛΟ 1     

α/α Είδοσ Τεμάχια Ρροχπολογιςμόσ 

Τιμι 

μονάδασ 

χωρίσ 

ΦΡΑ (€) 

Συνολικι 

τιμι 

χωρίσ 

ΦΡΑ (€) 

Συνολικι 

τιμι με 

ΦΡΑ 

24% (€) 

2. 
ΕΙΔΟΣ Β : Προμικεια ενόσ (1) Οχιματοσ Σφπου 
¨SUV – 4x4¨. 

1 17.000,00 
   

ΣΥΝΟΛΟ 1     

 

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 
-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί 
ζε βάξνο ηεο απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε 
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016.». 
-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 
-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 
από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο 
-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 
πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο 
παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, 
ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2021 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 
κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 

ΑΔΑ: ΨΟ37469Β7Κ-Ι0Θ
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