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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
  
                    Μύκονος,  2/4/2018 
    Αρ. Πρωτ οικ.3007 

      ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                                                               

                   Προς: 
Δ/νση Περιβάλλοντος   

& Εργατοτεχνικού Προσωπικού       

Πληροφορίες:                                                                 

                                                               

  ΘΕΜΑ: «Αίτημα για προμήθεια δύο (2) μικρών φορτηγών οχημάτων για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυκόνου».    

   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αλλαγή Τεχνικής Έκθεσης 

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,    

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όσον 

αφορά τη μεταφορά εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού  των εξωτερικών 

συνεργείων, αλλά και τη μεταφορά μικρών αντικειμένων της υπηρεσίας, 

παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε με σχετική σας απόφαση την προμήθεια δύο 

(2) μικρών φορτηγών οχημάτων έως 1.400 cc, αξίας 32.240€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διαθέσετε την πίστωση των 32.240€ 

από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου του έτους 2018. 

CPV Δαπάνης: 34136100-0. 

Για τη Δ/νση Περιβάλλοντος &Εργατοτεχνικού Προσωπικού 

 

Μυτιληναίος Χαράλαμπος 

Προϊστάμενος 

  

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυκόνου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης   1 /2018 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

Α.Δ.Α. Έγκρισης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 68Τ4ΟΡ1Ι-Μ65 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης …………………….27.000.00.€….......………………………ΕΥΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%………………………………….....6.480.00.€……..….……………………ΕΥΡΩ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   1 /2018 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα  μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω οχημάτων για τις 

υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου :   

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  C.P.V  ΤΕΜΑΧΙΑ  

Καινούργιο φορτηγάκι  με καρότσα έως 

1.400cc 
34136100-0 2 

  

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 32.240      

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  

  

  

A/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

(ΜΕ  

Φ.Π.Α)  

ΣΥΝΟΛΟ       

 

1 

Καινούργιο 

φορτηγάκι με 

καρότσα έως 1400cc 

2   16.120.00 € 32.240.00 € 

  

Τα εν λόγω οχήματα  θα παραδοθούν  στον Δήμο έτοιμα προς κυκλοφορία. 

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ.  

 

    Μύκονος    27-3-2018                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             Ο Συντάξας 

 

                    

  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΙΚΡΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  1 /2018 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

Κ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)  

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

Καινούργιο 

φορτηγάκι με 

καρότσα εώς 

1400cc 

2 
                         

13.000.00€ 

                   

26.000.00€ 

   

Σύνολο: 

                    

26.000.00€ 

   Φ.Π.Α. 24% :    6.240.00€ 

 

 

  Γενικό 

Σύνολο :  

                    

32.240.00€ 

 

                                                                   

 

                    

        

 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΙΚΡΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  1 /2018 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  
      ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούργιων 

μικρών  φορτηγών με ανοικτή καρότσα έως 1400cc που προορίζονται για την 

κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος   του Δήμου Μυκόνου. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια των (2) οχημάτων θα ανέλθει στο 

ποσό συνολικά των 32.240.00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%). 

Τα προς προμήθεια μικρά φορτηγά οχήματα θα είναι τελείως καινούργια και 

αμεταχείριστα και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική 

έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) θεωρούνται και ουσιώδη και 

απαράβατα. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με την σχετική 

διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ) 
 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΙΚΡΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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• 1.Κινητήρας 

Θα είναι Βενζίνης, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού εώς 

1.400κυβικών εκατοστών. 

Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 70HP  στις 6000 

σ.α.λ. 

Οι εκπομπές ρύπων θα πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα 

Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία (EURO 6). 

 

• 2.Σύστημα μετάδοσης της Κίνησης 

 

2.1 Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι τεσσάρων τουλάχιστον σχέσεων και 

μίας οπισθοπορείας. 

 

2.2 Διαφορικό 

Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα 

με πλήρες φορτίο, να επιτυγχάνει τις επιταχύνσεις, που είναι 

απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Η τελική 

ταχύτητα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη από 80 km/h. 

 

• 3. Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό ρυθμιζόμενο καθ’ 

ύψος και κατά μήκος. 

 

• 4. Σύστημα ανάρτησης 

Να φέρει ανάρτηση ανεξάρτητη και στους τέσσερεις τροχούς, με 

αποσβεστήρες υδραυλικούς ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 

(ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων.. 

 

• 5.Σύστημα πέδησης 

Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με 

υποβοήθηση, σύστημα ABS και σύστημα υποβοήθησης πέδησης. 

Επιπλέον να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, που εφαρμόζει 

στους πίσω τροχούς. 

 

• 6. Τροχοί – Ελαστικά 

Οι τροχοί  να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, τουλάχιστον 13 

ιντσών . Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) 

κατασκευής το πολύ ενός (1) εξαμήνου πριν από την παράδοση του 

οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Να υπάρχει 

εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 
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• 7.Ηλεκτρικό σύστημα 

 

7.1 Εσωτερικός φωτισμός Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ένα 

φωτιστικό, που να ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει 

μία από τις πόρτες του οχήματος. 

 
7.2 Εξωτερικός φωτισμός Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που 

προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Να φέρει φώτα οπισθοπορείας που να 

λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν. 

 

7.3 Συσσωρευτής 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητας τουλάχιστον 40 Ah, 

τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή. Να έχει 

αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 

 

 8.Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και 

δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της 

πορείας του οχήματος, ως εξής: 

 

8.1 Ταχύμετρο. 

8.2 Στροφόμετρο. 

8.3 Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα 

8.4 Δείκτη ποσότητας καυσίμου. 

8.5 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα. 

8.6 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή. 

8.7 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 

8.8 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου καλής λειτουργίας του ΑΒS 

8.9 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου χειροφρένου-φρένων 

8.10Ενδεικτικές λυχνίες φώτων πορείας, προβολέων και φώτων 

αλλαγής κατεύθυνσης 

          8.11 Δύο (2) αλεξήλια 

8.12 Κάτοπτρα (δύο εξωτερικά  και ένα εσωτερικό) 

8.13 Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες  εμπρός. 

8.14 Σύστημα πλύσεως εμπρός αλεξηνέμου με νερό. 

8.15 Αντίσταση αποθάμπωσης παραθύρου παρμπρίζ. 

8.16 Ηλεκτρικά παράθυρα 

8.17 Ραδιο-CD με 2 τουλάχιστον ηχεία. 

 

 9. Αμάξωμα – Λοιπά χαρακτηριστικά 
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Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής από ανθεκτικά υλικά. Το 

δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του τάπητα να 

υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις 

θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται. 

 

Στα καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα 

κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 

Το όχημα να έχει αυτόματες δύο ζώνες ασφάλειας τριών σημείων 

ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος και να διαθέτουν πυροτεχνικούς 

προενταντήρες. 

 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει. 

 

Να φέρει εργοστασιακή συσκευή κλιματισμού, με δυνατότητα 

ανακύκλωσης και φίλτρο καμπίνας. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα immobilizer και σύστημα 

κεντρικού κλειδώματος. 

Να φέρει αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. 

Να φέρει πτυσσόμενο ή σταθερό πλέγμα μεταξύ χώρου φόρτωσης 

και επιβατών. 

Να φέρει  πίσω ανοικτή καρότσα. 

 

 

• 10. Διαστάσεις – Βάρη 

 

ΜΗΚΟΣ: Τουλάχιστον 3600(mm) 

ΠΛΑΤΟΣ: Τουλάχιστον 1300(mm) 

ΥΨΟΣ: Τουλάχιστον 1600(mm) 

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: Τουλάχιστον 1700(mm) 

ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ :Τουλάχιστον 1100(mm) 

ΠΙΣΩ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ : Τουλάχιστον 1220 (mm) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ :Τουλάχιστον 1200 X 2200 (mm) 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 600 (kgr) 

 

• 11.Χρωματισμός 

Το χρώμα του αυτοκινήτου θα είναι σε απόχρωση που θα ορισθεί 

από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι 

απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την 

Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 
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ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω : 

• Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 

• Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες. 

• Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος ένα (1) κιλό 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που 

• καλύπτει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

• Ένα (1) φαρμακείο. 

• Εργαλεία 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του 

οχήματος για (2) χρόνια , χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση 

βαφής και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να είναι διάρκειας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής να 

αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση την αντικατάσταση 

ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά 

που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από 

αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης 

βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το 

όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την υποστήριξη του 

οχήματος σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε βασικά ανταλλακτικά θα 

ικανοποιούνται άμεσα. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου με 

τα έξοδα να βαραίνουν τον προμηθευτή .Το όχημα  θα παραδοθεί   

στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των 
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αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης των 

οχημάτων  και μεταφοράς – παράδοσης στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου Μυκόνου. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 120 ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής διατηρεί κάθε δικαίωμα να κρίνει τυχόν 

αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής ως 

ουσιώδεις ή επουσιώδεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις, να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Το οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με σειρά τεχνικών 

εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης  (βιβλίο προγραμματισμένων 

τεχνικών ελέγχων και εγχειρίδιο τρόπου λειτουργίας του οχήματος) 

στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

                     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά 

με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται 

ως επιθυμητά : 

 

• Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην 

Ελληνική γλώσσα ή την αγγλική 

• Πίνακα των απαραιτήτων ανταλλακτικών, διετούς 

λειτουργίας. 

• Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν 

το όχημα. 

• Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) 

έτη. 

• Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να 

αξιολογηθούν. 

• Πρωτότυπο πιστοποιητικό CE και ISO από 

αναγνωρισμένο ινστιτούτο επικυρωμένο και μεταφρασμένο 

επίσημα 
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Ο  προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε 

συμπλήρωση , ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο 

έλεγχος ΚΤΕΟ και η αρμόδια υπηρεσία του  Υπουργείου 

Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των 

οχημάτων . 

Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει κατάσταση των 

εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 

 

 

 
             Μύκονος    27-03-2018                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                    

                       Ο Συντάξας 

 
 

 




