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ΠΡΟΣ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

         Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την:  
                 A. Προμήθεια δύο (2) πετρελαιοκίνητων οχημάτων (diesel) αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 

τύπου pick up, τετρακίνητα (4Χ4) διπλοκάμπινα μετά καλύμματος (hardtop) του χώρου 
φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας καθώς και 

 
                   B. Tριών (3) μοτοποδηλάτων τύπου scooter 100-125 cm³», προϋπολογισμού  πενήντα 

οκτώ χιλιάδες τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.325,00),  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Για την κάλυψη  της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 150/2017 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, ως απόφαση 366/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 665ΧΟΡΙΗ-ΖΚ8 και ΑΔΑΜ: 

17REQ002308846 2017-11-27 και β) η 371/2017 με ΑΔΑ:ΩΙΣΩΟΡΙΗ-2Η7 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με 

την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης. 

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, ως άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, παράγραφος 2.α., του Νόμου 

4412/2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά,  ανά προϋπολογισμό. 

Στοιχεία της προσφοράς 
 
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μεμονωμένα. 

 
Διάρκεια σύμβασης 

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως και την παράδοσή τους στη ΔΕΥΑΗ και θα αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής. 

 
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται τμηματικά με την εκάστοτε παράδοση.  

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2018, πρέπει να περιέχονται: 
 
 Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι : 
1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.  
 2.  δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
 3.  έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
 4.   είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
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 5.  οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το 
περιεχόμενο τους. 
6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το 
πρακτικό συμμετοχής της  εταιρείας στην εν λόγω προμήθεια. 
 
 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η 
οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως. 
 
Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών. 
 
Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 
υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τους 
όρους και τις Προδιαγραφές που αναγράφονται. 
 
Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης 
θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική 
Αξιολόγηση. 
 
Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τους 

1. Κ.Α 13.02.0113 με τίτλο « Προμήθεια δύο επαγγελματικών αυτοκινήτων 4Χ4 diesel» , ύψους 
πενήντα χιλιάδων  (50.000,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α και κωδικό CPV:341000000-8 
 

2.  Κ.Α 13.02.0116 με τίτλο « Προμήθεια τριών μοτοποδηλάτων 100-125 CC»,              
ύψους επτά  χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα  (7.980,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. και κωδικό CPV : 
34410000-4. 

   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379 
(κυρία Γεωργία Αμανάκη) και στο τηλέφωνο 2810-529402 (κύριος Χ. Τζαμπάζης) . 
  
 Ηράκλειο Δεκέμβριος  2017 

  

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000 €     

 KA : 13.02.0113 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ  (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ  4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK UP μετά καλύμματος (hardtop ) του χώρου 
φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας. 

 
     
   1.1   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 

Το όχηµα θα είναι πετρελαιοκίνητο (turbo diesel ) ,τύπου pick up , τετρακίνητο 4 WD , διπλοκάμπινο, κλειστού 
τύπου ,χρώματος λευκού,  με τοποθέτηση πολυεστερικού καλύμματος (hardtop ) σε όλο το μήκος της καρότσας 
στο ύψος της καμπίνας, κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά φορτίων , κυβισμού από 2200 έως 2500 cm3., ισχύος 
τουλάχιστον 150 HP, ροπής τουλάχιστον 380Nm. 
Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. για την έκδοση νόµιµης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.  
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση 
που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
Το υπό προμήθεια όχημα τύπου pick up θα πρέπει να είναι καινούριο , πρόσφατης κατασκευής  και να 
προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρία κατασκευής.Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας . Να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές  που ισχύουν για οχήματα της κατηγορίας  του 
, να είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων ή  
Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και να πληροί τις διατάξεις  
του Κ.Ο.Κ.  

 1.2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP 
 

1. Διπλοκάμπινο, τετράπορτο με 5 θέσεις επιβατών. 
2. Τετρακίνηση  , Ηλεκτρονικός επιλογέας  4 WD .  
3. Κυβισμός μηχανής τουλάχιστον 2.200 cm3  turbo diesel 
4. Ιπποδύναμη τουλάχιστον 150 HP. 
5. Ροπή τουλάχιστον 380/15002500 Nm/σ.α.λ. 
6. Κινητήρας πετρελαίου, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, άμεσου ψεκασμού (Common Rail), τετρακύλινδρος και θα 

πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  τουλάχιστον EURO 5. 
7. Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων . 
8. Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Θέση τιμονιού αριστερά. 
9. Σύστημα πέδησης υδραυλικό με σύστημα υποβοήθησης, ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD), Ηλεκτρονικό 

Σύστημα Ευστάθειας (ΕSC), Σύστημα Αντιολίσθησης (TC) , ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης 
φρεναρίσματος και στους 4 τροχούς, με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα. 

10. Ανάρτηση εμπρός ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια. Πίσω ανάρτηση με σούστες πολλαπλών φύλλων  και 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας. 
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11. Εσωτερική επένδυση καρότσας από συνθετικό υλικό (πχ. πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  για την 
προστασία της βάσης ,των πλαϊνών και της πόρτας της καρότσας.   

12.  Πολυεστερικό κάλυμμα (hardtop) στις διαστάσεις του χώρου φόρτωσης (καρότσα )  στο  ύψος της 
καμπίνας χωρίς πλαϊνά παράθυρα με πίσω πόρτα και υποχρέωση τοποθέτησης κλειδαριάς ( Να 
διαθέτει την προβλεπόμενη ειδική άδεια κυκλοφορίας –Ταξινόμηση με hardtop ) 
 

13. Το όχημα θα φέρει στο πίσω μέρος σύστημα ρυμούλκησης ( κοτσαδόρο) 
 

14. Στο εμπρός μέρος του οχήματος θα υπάρχει κρίκος  ρυμούλκησης  
 

15.  Εξοπλισμός Οχήματος : 
 
    αερόσακος οδηγού / συνοδηγού. 
    immobilizer 
    ζώνες ασφαλείας εμπρός καθίσματος  3 σημείων με προεντατήρες και ζώνες ασφαλείας πίσω 
    χειροκίνητος κλιματισμός ή αυτόματος 
    Κλειδί με κουμπί κεντρικού κλειδώματος θυρών 
   εμπρός  πίσω ηλεκτρικά παράθυρα με σύστημα αντιμαγκώματος  
   εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες 
   ραδιόφωνο με CD/MP3 player και τουλάχιστον 4 ηχεία 
   εμπρός υαλοκαθαριστήρες 
   ζάντες σιδερένιες  16’’ ή 17’’  με κατάλληλα ελαστικά   
   εμπρός & πίσω λασπωτήρες 
   ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία 
   πυροσβεστήρα και τρίγωνο 
   Ένα (1) πλήρη σετ ελαστικού στις κανονικές διαστάσεις 
   Κιβώτιο εργαλείων με μία σειρά συνήθων κατάλληλων εργαλείων συντηρήσεως. 
   πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) 
   εγχειρίδιο χρήσης συντήρησης  
   πλευρικό σκαλοπάτι 
   σύστημα θέρμανσης και αερισμού  
   Τρίγωνο βλαβών , Φαρμακείο 

 
16. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) τουλάχιστον 65 λίτρα. 
17. Χρώμα λευκό 
18. Ελάχιστο μήκος οχήματος 5200 mm. 
19. Το μεταξόνιο να έχει μήκος από 2900 έως 3150 mm. 
20. Ελάχιστο ύψος  οχήματος  1750 mm,  
21. Ελάχιστο Πλάτος  οχήματος  1750 mm,  
22. Ελάχιστη ακτίνα στροφής 5,9  μέτρα. 
23. Ελάχιστη διάσταση  πλατφόρμας : μήκους 1500 mm ,πλάτους 1470 τουλάχιστον. 
24. Το συνολικό απόβαρο να είναι από 1800 έως 2000 kg 
25. Το μεικτό βάρος να είναι περίπου 3000 kg 
26. Απόσταση από το έδαφος 200 mm ή περισσότερο. 
27. Ωφέλιμο φορτίο περίπου 1000 kg  
28. Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει : 

α) Όλα τα απαραίτητα συνήθη όργανα ελέγχου 
β) Φωτεινά σήματα ( ενδεικτικές λυχνίες ) προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλείς χειρισμός του οχήματος 
,αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του.  

29. Εγγύηση τουλάχιστον  5  έτη για απεριόριστα χιλιόμετρα ή μέχρι 100000 km  
 

30. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον, θα ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης του 
οχήματος. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για το όχημα σε κατασκευαστικά ελαττώματα οποία θα πρέπει να 
επισκευασθούν χωρίς χρέωση της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας γνήσια καινούργια ανταλλακτικά . Η εγγύηση 
των πέντε ετών τουλάχιστον ισχύει και για την ποιότητα του χρώματος και την αντισκωριακή προστασία .  

 
31. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσίας μας ,έτοιμου 
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προς θέση στην κυκλοφορία με πινακίδες κυκλοφορίας και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, 
αναλαμβάνοντας το κόστος για το σύνολο των διαδικασιών ,προκειμένου το όχημα να ταξινομηθεί με 
την τοποθέτηση πολυεστερικού καλύμματος (hardtop ) για το χώρο φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας. 

 
32. Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου  θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης 

να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από την υπηρεσία σήμανση (περιμετρική 
κίτρινη λωρίδα, λογότυπο της ΔΕΥΑΗ  κλπ). Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου 
του προσφερόμενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου µε τις προδιαγραφές 
τουλάχιστον EURO 5. 

 
33. Το όχημα θα φέρει περιφερειακά λωρίδα χρώματος κίτρινου πάχους 10 εκ. στην οποία σε εμφανές σημείο θα 

αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης με μαύρα γράμματα ( ΔΕΥΑΗ ) κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική 
υπηρεσία της υπηρεσίας.  

 
34. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του 

οχήματος στις πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις/service, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό 
κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα 
προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 

1.1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Να αναφερθούν / δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 

 
Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  
   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

1 Γενικές Απαιτήσεις 

 
 
 
1.1 

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι διπλοκάμπινο ,4χ4 τύπου pick 
up με τετράπορτο με πέντε θέσεις επιβατών, με πολυεστερικό 
κάλυμμα του χώρου φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας χωρίς 
πλαϊνά παράθυρα με πίσω πόρτα  
και κλειδαριά. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 
 

1.2 

Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου      μηχανήματος, 
όπου θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
 

ΝΑΙ 

  

2 Κινητήρας 

 
2.1 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, 
υπερτροφοδοτούμενος (turbo diesel) 

ΝΑΙ   

2.2 Ονομαστική ισχύς σε HP  >  150   
2.3 Ονομαστική ροπή (Nm/ σ.α.λ) τουλάχιστον  380/1500-250

0 
  

 
2.4 

Σύστημα ψεκασμού καυσίμου (common rail) ΝΑΙ   

 
 
2.5 

Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός
 /κυβισμός και η σχέση συμπιέσεως 

 
ΝΑΙ 

  

3 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 

 
3.1 

Το   κιβώτιο   θα   πρέπει   να   είναι   μηχανικού 
συμπλέκτη 6 ταχυτήτων  

ΝΑΙ   

3.2 Σύστημα τετρακίνησης  4χ4 ΝΑΙ   
3.3 Διαφορικό αυτόματης αποσύνδεσης ΝΑΙ   
3.4 Φρένα –αναρτήσεις -τροχοί ΝΑΙ   
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4 Συστήματα Ασφάλειας  

 
 
 
 
 
 
 
4.1 

Σύστημα πέδησης υδραυλικό με: 
• σύστημα υποβοήθησης 
• ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) 
• σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ΕSC) 
• ABS και στους 4 τροχούς με εμπρός διπλούς 

αεριζόμενους δίσκους και πίσω 
Ταμπούρα 

               Σύστημα αντιολίσθησης (TC) 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

4.2 Aερόσακοι οδηγού  συνοδηγού ΝΑΙ   

 
4.3 

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες 
Εμπρός και ζώνες ασφαλείας στα πίσω καθίσματα 

ΝΑΙ 
  

 
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
            ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

4.4 Zώνες ασφαλείας πίσω ΝΑΙ   

4.5 Immobilizer ΝΑΙ   

4.6 Kεντρικό ασύρματο κλείδωμα ΝΑΙ   

5 Αμάξωμα 
5.1 Θέσεις επιβατών 5 άτομα   
 
 
5.2 

Αριθμός Θυρών 
4 θυρών και 

1 χώρου 
φόρτωσης  

  

5.3 Διάσταση ελαστικών ΝΑΙ   

5.4 Υλικό Ζαντών ΝΑΙ   

5.5 Χρώμα αμαξώματος λευκό ΝΑΙ   

5.6 Μήκος καρότσας (m) ΝΑΙ   

5.7 Πλάτος καρότσας (m) ΝΑΙ   

5.8 Μήκος οχήματος ΝΑΙ   

5.9 Πλάτος οχήματος ΝΑΙ   

5.10 Ύψος οχήματος ΝΑΙ   

5.11 Μεταξόνιο ΝΑΙ   

5.12 Ωφέλιμο φορτίο ΝΑΙ   

5.13 Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ΝΑΙ   

5.14 Σύστημα ρυμούλκησης (κοτσαδόρο)  ΝΑΙ   

5.15 Εσωτερική επένδυση καρότσας , πλαϊνών και 
πόρτας 

ΝΑΙ   

5.16  Πολυεστερικό κάλυμμα (hardtop ) στις 
διαστάσεις της καρότσας, στο ύψος της 
καμπίνας, χωρίς πλαινά παράθυρα με πίσω 
πόρτα και κλειδαριά(κατά προτίμηση στο χρώμα 

ΝΑΙ   
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του οχήματος ή κατόπιν συνεννόησης  

6 Επιδόσεις   Οικονομία – Περιβαλλοντική Επίδοση 
 
 
 

6.1 

Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
(σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής     Επιτροπής     για     τις   εκπομπές 
καυσαερίων) 

 

 >  Euro 5 

  

6.2 Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) ΝΑΙ   

6.3 Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.) ΝΑΙ   

6.4 Οξείδιο αζώτου, NOx (γρ./χλμ.) ΝΑΙ   

6.5 Θόρυβος dB(A) ΝΑΙ   

6.6 Κατανάλωση μεικτού κύκλου (λίτρα/100 χλμ.) ΝΑΙ   

6.7 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) ΝΑΙ   

6.8 Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) ΝΑΙ   

6.9 Επιτάχυνση 0100 χλμ./ώρα (δευτ.) ΝΑΙ   

7 Λοιπός εξοπλισμός 

7.1 Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ΝΑΙ   

 
7.2 Χειροκίνητος κλιματισμός ή αυτόματος ΝΑΙ   

 
7.3 Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία ΝΑΙ   

 
7.4 Εμπρός  πίσω ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ   

 
7.5 Αποθαμβωτής  πίσω παρμπρίζ ΝΑΙ   

 
7.6 

 
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί καθρέπτες 

ΝΑΙ 
  

 
7.7 Μπάρα οπίσθιας προστασίας ΝΑΙ   

 
Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
             ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 
7.8 Εμπρός & πίσω λασπωτήρες ΝΑΙ   

 
7.9 Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία ΝΑΙ   

 
7.10 Πυροσβεστήρας και τρίγωνο ΝΑΙ   

 
7.11 

Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων 
διαστάσεων 

ΝΑΙ 
  

 
7.12 Κιβώτιο εργαλείων ΝΑΙ   

 
7.13 

Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά 
και στα πίσω καθίσματα) 

ΝΑΙ 
  

 
7.14 

Εγχειρίδιο χρήσης συντήρησης  
 

ΝΑΙ 
  

 
7.15 Κάθε  πρόσθετος εξοπλισμός  (να αναφερθεί) ΝΑΙ   
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8 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
 
 
8.1 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE 
(στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε 
αυτή) 

 
ΝΑΙ 

  

 
8.2 

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
των κατασκευαστών 

ΝΑΙ   

 
 
 
8.3 

Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου 
μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για    βελτίωση προγενέστερου 
(παράγοντας αξιοπιστίας μηχανήματος) 

 
ΝΑΙ 

  

9 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
 
 
 
 
9.1 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει 
εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως 
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται η 
ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής): 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
9.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας (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 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

   

 
 
 
 
 
9.2 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να 
κινηθεί  ασφαλώς, διαφορετικά  να μεταφέρεται 
με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
9.3 

Ποιότητα  εξυπηρέτησης  (τεχνική  βοήθεια – 
ανταλλακτικά): 

   

 
Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  
            ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

 
9.3.1 

Εγγύηση κατασκευής και
 παροχής 
ανταλλακτικών (υπεύθυνη  δήλωση ) 

 
  

  

 
9.3.2 

Διάστημα   παράδοσης   των   ζητούμενων  κάθε 
φορά ανταλλακτικών  (υπεύθυνη δήλωση) 

 
   

  

 
 
9.3.3 

Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής   την   προμήθεια   ανταλλακτικών 
στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

 
ΝΑΙ 

  

 Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις 
συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν 
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης 
καλής λειτουργίας 

 
 
      5 έτη ή 
    100000 km 
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9.3.4 

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις 
συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν 
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης 
καλής λειτουργίας . 

 
 
      5 έτη ή 
    100000 km 

  

10 Παράδοση Μηχανήματος 
 
 
10.1 

Η τελική παράδοση του  οχήματος να γίνει  στην 
έδρα της ΔΕΥΑΗ με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
10.2 

Το όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου στην 
Ελλάδα και πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των 
οποίων θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον 
Προμηθευτή. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι 
σχετικό  έγγραφο  και  εξουσιοδότηση χρειαστεί 
στον Προμηθευτή. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
10.3 

Στην πόρτα του οχήματος θα τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη λωρίδα χρώματος κίτρινο  πάχους 
10 εκ. με την επωνυμία της ΔΕΥΑΗ με μαύρα 
κεφαλαία γράμματα κατόπιν συνεννόησης. 

 
ΝΑΙ 

  

10.4 Χρόνος παράδοσης μηχανήματος ΝΑΙ   

 
 
 
 
 Ηράκλειο ,  Σεπτέμβιος   2017 

Εθεωρήθη  
Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 

  
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                        

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000 €     

 KA : 13.0201.16 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ SCOOTER 100 -125 CC 

 
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Για την προμήθεια τριών μοτοποδηλάτων τύπου SCOOTER  πόλης με τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 
 
Κινητήρας     : Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος με δύο βαλβίδες 108-125 κ. εκ και 
ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. 
 
Ιπποδύναμη :   8,0-12 hp στις 8000- 8500 rpm 
 
Μέγιστη Ροπή :   8,5-9,5 Nm στις 6500-7500 rpm 
 
Σύστημα Λίπανσης :  Υγρό Κάρτερ 
 
Εκκίνηση :        Μίζα 
 
Τροφοδοσία :         Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου 
 
Σύστημα Μετάδοσης : Αυτόματο 
 
Ρεζερβουάρ:   περίπου 5 λίτρων 
 
Πλαίσιο:   χαλύβδινο σωληνωτό 
 
Ανάρτηση Εμπρός :  Τηλεσκοπικό πιρούνι  
 
Ανάρτηση Πίσω  : Μονό ή διπλό αμορτισέρ 
 
Τροχός Εμπρός :  14’’/16’’ 
 
Τροχός Πίσω :  14’’ / 16’’ 
 
Ελαστικό Εμπρός:  80/90-16 ή 14’’ 
 
Ελαστικό Πίσω :  90/90-16 ή 14’’ 
 
Μεταξόνιο :   1255-1290 mm 
 
Φρένα Εμπρός : Δίσκος περίπου Φ220 mm με δαγκάνα εμβόλου –

συνδυασμένη πέδηση 
 
Φρένα Πίσω  : Ταμπούρο –συνδυασμένη πέδηση 
 
Μήκος : 1800 -1950  mm 
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Πλάτος : 660-690       mm 
 
Ύψος : 1050-1150    mm 
 
Ύψος Σέλας : 750-780     mm 
 
Βάρος           : περίπου 105 Kg 
 
Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας :  τουλάχιστον EURO 3  
 
 
Λοιπός Εξοπλισμός : Ύπαρξη ευανάγνωστων οργάνων ένδειξης (κοντέρ, χιλιομετρητής, 
βενζινόμετρο, λυχνίες φλάς, λυχνίες φώτων , 
Κόρνα, καθρέπτες και να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές euro3) 
Να διαθέτει πλάγιο σταντ, σταθερό γάντζο ποδιάς και  
ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση εργαλειοθήκης έμπροσθεν του  
πλαισίου. Επίσης να παραδοθεί προστατευτικό κάλυμμα από 
αδιάβροχο ύφασμα που αναπνέει με κορδόνι για τηνπροστασία των 
 μοτοποδηλάτων τύπου scooter από ήλιο και βροχή.  
 
         
 

 Ηράκλειο ,  Δεκέμβριος   2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€     

 Κ.Α. 13.02.0113 

 

 

             

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 DIESEL» 
 

Α΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(άνευ ΦΠΑ) 

1. 
ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK 
UP, μετά καλύμματος (hardtop 
) του χώρου φόρτωσης στο 
ύψος της καμπίνας. 

 

 
25.000,00 

 
2 

 
50.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00    
   ΦΠΑ 24 % 12.000,00 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00 

 

 

 

 Ηράκλειο ,  Δεκέμβριος   2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.980,00€  

Κ.Α 13.02.0116    

  

 

 

             

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
                                       ΤΥΠΟΥ SCOOTER 100 -125 CC»  

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(άνευ ΦΠΑ) 

1. 
Προμήθεια τριών 
μοτοποδηλάτων τύπου 
SCOOTER  πόλης  (ως τεχνικά 
χαρακτηριστικά ) 

 
2.660,00 

 
3 

 
7.980,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 7.980,00    
   ΦΠΑ 24 % 1.915,20 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 9.895.20 

 

 

 

 Ηράκλειο ,  Δεκέμβριος   2017 
Εθεωρήθη  

Ο Γενικός Δ/ντής  Ο Συντάκτης 
  

Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€     

Κ.Α. 13.02.0113 

  

 

 

 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 DIESEL» 
           

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(άνευ ΦΠΑ) 

1. 
ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK 
UP, μετά καλύμματος (hardtop 
) του χώρου φόρτωσης στο 
ύψος της καμπίνας. 

 

  
2 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24 %  
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   
  ΚΑΙ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ        
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.980,00€     

Κ.Α. 13.02.0116 

  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
                                       ΤΥΠΟΥ SCOOTER 100 -125 CC»  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(άνευ ΦΠΑ) 

1. 
Προμήθεια τριών 
μοτοποδηλάτων τύπου 
SCOOTER  πόλης  (ως τεχνικά 
χαρακτηριστικά ) 

 
 

 
3 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  
   ΦΠΑ 24 %  
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   
  ΚΑΙ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ        
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