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ΣΗΣΛΟ: Τπεξεζία Δλνηθίαζεο Σξηώλ (3) νρεκάησλ, 

δύν (2) 5-ζέζεσλ θαη ελόο (1) 9-ζέζηνπ νρήκαηνο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δνκήο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ 

ζηα Ησάλληλα κε θσδηθό  

(MIS 5021796) 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  14.100,00€ σωπίρ ΦΠΑ 
[17.484,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%] 
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ΔΣΟ  2020 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
 

Ζ παξνύζα  ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ ππεξεζία ελνηθίαζεο Σξηώλ (3) 

νρεκάησλ, δύν (2) 5-ζέζεσλ θαη ελόο (1) 9-ζέζηνπ νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα κε θσδηθό (MIS 5021796) 

 

1. Γενικά ηοισεία  

Κύξην έξγν απνηειεί ε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ, ε κεηαθνξά σθεινύκελσλ  θαη 

άιια ζπκβάληα αξκνδηόηεηαο ηεο «ICSD» ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

2.  Διδικοί Όποι  

1. Ζ ππεξεζία από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 118(απεπζείαο 

αλάζεζε) ηνπ λόκνπ 4412/2016. 

2. Ζ  ζπλνιηθή αμία ηεο παξνύζαο έρεη σο εμήο: 14.100,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

17.484,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

3. Ζ δεηνύκελε πξνκήζεηα ππεξεζηώλ αθνξά ζηελ ελνηθίαζε: ελόο (1) 

οσήμαηορ εννέα 9- θέζεων  και δύο (2) οσημάηων 5-θέζεων γηα ηνπο 

θηινμελνύκελνπο ζηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηα 

Ησάλληλα, πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 14.100,00€. Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 

ζα γίλεη  κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο ελνηθίαζεο γηα ην ζύλνιν όισλ 

ησλ νρεκάησλ. 

4. Ο πξνζθέξσλ δειώλεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ όηη: 1) έιαβε γλώζε 

ησλ εηδηθώλ όξσλ ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα θαη 2) ην όρεκα πνπ πξνζθέξεη πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο θαη 



 

 

 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ηεο 

παξνύζαο κειέηεο.  

5. Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ζα έρεη ηζρύ από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 

31/12/2020. Σν «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα κεηώζεη ηηο κέξεο ηεο ελνηθίαζεο ηνπ νρήκαηνο ή λα δηαθόςεη 

νπνηεδήπνηε θαη κνλνκεξώο ηελ ππεξεζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ δελ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο.  

6. Σν πξνο ελνηθίαζε όρεκα ζα παξαιεθζεί από ην «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ 

Βηώζηκε Αλάπηπμε» από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ 

ν πξνζθέξσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηόο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ ππνρξενύηαη 

λα παξαδώζεη ηα αληίζηνηρα νρήκαηα ζηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ 

Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα. 

7. Ζ εθρώξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ζε 

ηξίηνπο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ.  

8.  Ο πξνκεζεπηήο, ζα εθδώζεη  κεληαίν Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ. Σν 

«Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» ζα θαηαβάιιεη ηελ αμία ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, κάθε μήνα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαη ηελ έθδνζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο: 

 Σηκνιόγην-Γειηίν Απνζηνιήο,  

 Βεβαίσζε  αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ θαηά 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 

εμόθιεζε ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξέπεη λα απνδνζεί από απηόλ.  Όινη νη όξνη 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απνηεινύλ θαη απαξάβαηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. 

 



 

 

 

Α. Σεσνική Πεπιγπαθή – Απαιηήζειρ  9-θέζιος οσήμαηορ  

 Σo πξνο εθκίζζσζε όρεκα  ζα είλαη απνιύησο  ιεηηνπξγηθό ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 Σν όρεκα  ζα πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο αζθαιείαο 

(ελδεηθηηθά ΚΣΔΟ, SERVICE).  

 Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα.  

 Ζ ππεξεζία κίζζσζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκό ρηιηνκέηξσλ. 

 Θα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ Σέζζεξηο(4) νδεγνί γηα ην όρεκα. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα ηηο θζνξέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην 

όρεκα από ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα βαξύλεηαη κε έμνδα ζπληήξεζήο 

ηνπ. 

 Ωθεινύκελν θνξηίν 850kg. 

 Σν νιηθό κήθνο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4.000mm 

 Ζ απόζηαζε ησλ αμόλσλ ησλ ηξνρώλ (κεηαμόλην) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.000 

mm 

 Διάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ εθηόο ηνπ ρώξνπ νδεγνύ – 

ζπλνδεγνύ: κήθνο 2,40 m, πιάηνο 1,60 m, ύςνο 1,30 m. 

 

Κινηηήπαρ 

1. Σν θαύζηκν λα είλαη βελδίλε – ακόιπβδε θαηαιπηηθή  

2. Να είλαη ζύγρξνλνο, λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.  

3. Ζ ηζρύο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη επαξθήο γηα λα εμαζθαιίδεηαη κέγηζηε ηαρύηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 120 km/h. 

4. Να είλαη εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θηλεηήξα (IMMOBILIZER). 

5. Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. 

6. Ηζρύο θηλεηήξα κεγαιύηεξε ή ίζε από 88 KW (~ 120 ΖΡ).  

 



 

 

 

Σποσοί – Δλαζηικά 

Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 ηξνρνύο κε ειαζηηθά θαηλνύξηα 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαηάιιεια γηα πνξεία ζε 

άζθαιην θαη λα κελ πξνέξρνληαη από αλαγόκσζε. Να ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο 

ηξνρόο, κε επίζσηξν ηνπ ηδίνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλνο ζε εππξόζηην θαη αζθαιέο  

ζεκείν ηνπ νρεκάηνο. 

 

ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ   

1. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ή εκπξόζζηνπο ηξνρνύο (όρεκα 

4Υ2).  

2. Να θέξεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν θηβώηην κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) όπηζζελ.  

3. Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξάο ηξηβήο κε έλα δίζθν κεγάιεο δηακέηξνπ. ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ δίζθνπ. Να είλαη θαηά 

πξνηίκεζε πδξαπιηθόο. 

 

Ανάπηηζη  

1. Να θέξεη ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζύγρξνλεο κνξθήο, κεγάιεο αληνρήο, κε 

απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο  

2. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάξηεζεο.  

ύζηημα Πέδηζηρ  

1. Οη εκπξόο ηξνρνί λα θέξνπλ απαξαίηεηα δηζθόθξελα.  

2. Οη νπίζζηνη ηξνρνί λα θέξνπλ δηζθόθξελα ή ηακπνπξόθξελα.  

3. Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη 

ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελόο 

θπθιώκαηνο ην δεύηεξν ζα επελεξγεί ζε δύν (2) ηξνρνύο απαξαηηήησο.  



 

 

 

4. Να θέξεη πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) πνπ λα επελεξγεί ζηνπο πίζσ 

ηξνρνύο.  

5. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα πέδεζεο.  

6. Να ππάξρεη απαξαίηεηα ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S) 

θαζώο θαη ζύζηεκα αληηνιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ. 

 

ύζηημα Γιεύθςνζηρ  

Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) λα είλαη αξηζηεξά. Ο κεραληζκόο δηεύζπλζεο 

ππνρξεσηηθά λα είλαη πδξαπιηθόο.  

Γεξαμενή καςζίμος  

 Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 40 L.  

Σποσοί 

1. Σν όρεκα λα έρεη δύν (2) ηξνρνύο δηεπζπληήξηνπ εκπξόο θαη δύν (2) κνλνύο 

ηξνρνύο πίζσ.  

2. Να θέξεη ειαζηηθά αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

νρήκαηνο. Ζ κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ 

αιπζίδσλ.  

3. Να θέξεη έλα (1) πιήξε εθεδξηθό ηξνρό, όκνηνπ ηύπνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) 

θαλνληθώλ.  

4. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από 

αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ERTRO.  

5. ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ.  

 



 

 

 

Γιαηάξειρ έλξηρ – Ρςμούλκηζηρ  

Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ 

ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα.  

Ζλεκηπικό ύζηημα  

1. Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8VDC θαη ε 

αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.  

2. Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ.  

3. ην ζάιακν νδήγεζεο θαη επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηα 

νπνία λα αλάβνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κία από ηηο 

πόξηεο ηνπ νρήκαηνο.  

4. Να ππάξρεη πιήξεο ερνζύζηεκα radio-cd.  

 

Όπγανα Δλέγσος – Λοιπόρ Δξοπλιζμόρ  

1. Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη 

δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο 

ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ:  

2. Δλδείθηε ηαρύηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο (Κm).  

3. ηξνθόκεηξν θηλεηήξα  

4. ∆είθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο.  

5. Ακπεξόκεηξν (θαηά πξνηίκεζε) ή ελδεηθηηθή ιπρλία ειιηπνύο θόξηηζεο ηνπ 

ζπζζσξεπηή.  

6. Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ.  

7. Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ.  

8. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή 

θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο Δ.Δ.  



 

 

 

9. Να είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζύζηεκα 

εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα.  

10. Να θέξεη δύν αιεμήιηα, δύν εμσηεξηθνύο ξπζκηδόκελνπο θαζξέπηεο, θαζώο 

θαη έλαλ εζσηεξηθό.  

11. Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν 

ηνπιάρηζηνλ από αεξόζαθν νδεγνύ θαη αεξόζαθν ζπλνδεγνύ. 

 

Απαιηήζειρ Τπεπκαηαζκεςήρ οσήμαηορ 9-θέζεων   

1. Να θέξεη δύν (2) πόξηεο ζην ρώξν νδήγεζεο ήηνη, κία (1) νδεγνύ θαη κία (1) 

ζπλνδεγνύ κε παξάζπξα αλάινγσλ δηαζηάζεσλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

κέγηζη δπλαηή νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμώκαηνο. Σα 

παξάζπξα νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ λα αλνίγνπλ κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν δειαδή 

λα θαηεβαίλνπλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζπξώλ.  

2. Να θέξεη κία (1) ζπξόκελε πόξηα ζην θέληξν ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ 

ακαμώκαηνο.  

3. ην πίζσ κέξνο λα θέξεη θαηά πξνηίκεζε δίθπιιε πόξηα ή κία (1) πόξηα ε 

νπνία ζα αλνίγεη πξνο ηα πάλσ θαη ζα ζηεξίδεηαη κε ακνξηηζέξ.  

4. Σν δάπεδν ηνπ ρώξνπ επηβαηώλ, από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο έσο ην θάζεην 

επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηελ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ, 

λα είλαη νξηδόληην θαη ζην απηό επίπεδν, πιελ ησλ ζόισλ ησλ ηξνρώλ.  

5. Σν όρεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 8 + 1 αηόκσλ  

6. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη εμνινθιήξνπ από κέηαιιν. 

Σν πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα είλαη ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα. 

7. Σν όρεκα λα θέξεη ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ 

ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην όρεκα, επαξθνύο ηζρύνο.  

 

 ήμανζη ηος οσήμαηορ   



 

 

 

1. Με επζύλε ηεο /ηνπ πξνκεζέπηξηαο/ηε ζα ππάξρνπλ θαη ηα ινγόηππα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

2. Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα παξαθάησ εξγαιεία: γξύιν, 

εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, έλα (1) δεύγνο 

αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ (ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αιπζίδσλ λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000), δύν ηάθνπο 

αλαζηνιήο θύιηζεο, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Ο.Κ.  

Αμάξωμα 

1. Να δηαζέηεη αεξόζαθν (AIRBAG) νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ. Δπηπιένλ ην 

θάζηζκα ηνπ νδεγνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο θαη σο πξνο ηελ θιίζε 

ηεο πιάηεο. 

2. Να ππάξρεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (Clima ή AIRCONDITION) επαξθνύο 

απόδνζεο θαη ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία +42
ν
C. 

3. Σν πώκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα θιεηδώλεη (κε θιεηδί αζθαιείαο), 

εθόζνλ δελ αζθαιίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.  

 

Πίνακαρ 1: Υαπακηηπιζηικά και Απαιηήζειρ  9-θέζιος οσήμαηορ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΑΠΑΗΣΖ

Ζ 

ΑΠΑΝΣ

ΖΖ 

ΝΑΗ/ΌΥΗ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ ΣΜΥ 1 ΝΑΗ  

ΘΔΔΗ ΔΝΖΛΗΚΩΝ  9 ΝΑΗ  

ΚΗΒΩΣΗΟ 

ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ 

 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖ

ΣΟ ή 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ  

ΝΑΗ  

FRONT WEEL DRIVE    ΝΑΗ  



 

 

 

ΚΑΤΗΜΟ   BENZINH ΝΑΗ  

A/C ή Clima   ΝΑΗ  

ΚΤΒΗΚΑ   ΔΩ 2000cc ΝΑΗ  

ΠΟΡΣΔ  5 ΝΑΗ  

ΑΠΔΡΗOΡΗΣΑ 

ΥΗΛΗOΜΔΣΡΑ 

  ΝΑΗ  

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΟΡΣ ΜΠΑΓΚΑΕ  
 

ΣΟΤΛΑΥΗ

ΣΟΝ 265ΛΣ  
ΝΑΗ  

ΓΤΟ ΟΓΖΓΟΗ   ΝΑΗ  

ΔΗΚΟΗΣΔΣΡΑΩΡΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 
  ΝΑΗ 

 

ΔΗΓΖ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ  

 

ΣΡΗΓΩΝΟ, 

ΠΤΡΟΒΔ

ΣΖΡΑ, 

ΘΖΚΖ 

ΦΑΡΜΑΚΔΗ

ΟΤ 

ΝΑΗ  

 

Β. Σεσνική Πεπιγπαθή – Απαιηήζειρ δύο 5-θέζιων  οσημάηων 

 Σo πξνο εθκίζζσζε όρεκα  ζα είλαη απνιύησο  ιεηηνπξγηθό ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 Σν όρεκα  ζα πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο αζθαιείαο 

(ελδεηθηηθά ΚΣΔΟ, SERVICE).  

 Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα.  

 Ζ ππεξεζία κίζζσζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκό ρηιηνκέηξσλ. 

 Θα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ Σέζζεξηο νδεγνί γηα ην όρεκα. 



 

 

 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα ηηο θζνξέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην 

όρεκα από ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα βαξύλεηε κε έμνδα ζπληήξεζήο 

ηνπ. 

 Ωθεινύκελν θνξηίν 850kg. 

 Σν νιηθό κήθνο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4.000mm 

 Ζ απόζηαζε ησλ αμόλσλ ησλ ηξνρώλ (κεηαμόλην) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.000 

mm 

Κινηηήπαρ 

7. Σν θαύζηκν λα είλαη βελδίλε – ακόιπβδε θαηαιπηηθή  

8. Να είλαη ζύγρξνλνο, λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.  

9. Ζ ηζρύο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη επαξθήο γηα λα εμαζθαιίδεηαη κέγηζηε ηαρύηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 140 km/h. 

10. Να είλαη εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θηλεηήξα (IMMOBILIZER). 

11. Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. 

12. Ηζρύο θηλεηήξα κεγαιύηεξε ή ίζε από 88 KW (~ 120 ΖΡ).  

 

Σποσοί – Δλαζηικά 

Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 ηξνρνύο κε ειαζηηθά θαηλνύξηα 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαηάιιεια γηα πνξεία ζε 

άζθαιην θαη λα κελ πξνέξρνληαη από αλαγόκσζε. Να ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο 

ηξνρόο, κε επίζσηξν ηνπ ηδίνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλνο ζε εππξόζηην θαη αζθαιέο  

ζεκείν ηνπ νρεκάηνο. 

 

ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ   

1. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ή εκπξόζζηνπο ηξνρνύο (όρεκα 

4Υ2).  

2. Να θέξεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν θηβώηην κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) όπηζζελ.  



 

 

 

3. Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξάο ηξηβήο κε έλα δίζθν κεγάιεο δηακέηξνπ. ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ δίζθνπ. Να είλαη θαηά 

πξνηίκεζε πδξαπιηθόο. 

Ανάπηηζη  

1. Να θέξεη ζύζηεκα αλαξηήζεσο ζύγρξνλεο κνξθήο, κεγάιεο αληνρήο, κε 

απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο  

2. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάξηεζεο.  

 

ύζηημα Πέδηζηρ  

1. Οη εκπξόο ηξνρνί λα θέξνπλ απαξαίηεηα δηζθόθξελα.  

2. Οη νπίζζηνη ηξνρνί λα θέξνπλ δηζθόθξελα ή ηακπνπξόθξελα.  

3. Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα είλαη δηπινύ θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη 

ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελόο 

θπθιώκαηνο ην δεύηεξν ζα επελεξγεί ζε δύν (2) ηξνρνύο απαξαηηήησο.  

4. Να θέξεη πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) πνπ λα επελεξγεί ζηνπο πίζσ 

ηξνρνύο.  

5. Να ππάξρεη απαξαίηεηα ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S) 

θαζώο θαη ζύζηεκα αληηνιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ. 

 

ύζηημα Γιεύθςνζηρ  

Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο (ηηκόλη) λα είλαη αξηζηεξά. Ο κεραληζκόο δηεύζπλζεο 

ππνρξεσηηθά λα είλαη πδξαπιηθόο.  

Γεξαμενή καςζίμος  

 Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 40 L.  

Σποσοί 



 

 

 

1. Σν όρεκα λα έρεη δύν (2) ηξνρνύο δηεπζπληήξηνπ εκπξόο θαη δύν (2) κνλνύο 

ηξνρνύο πίζσ.  

2. Να θέξεη ειαζηηθά αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαη αληνρήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

νρήκαηνο. Ζ κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ 

αιπζίδσλ.  

3. Να θέξεη έλα (1) πιήξε εθεδξηθό ηξνρό, όκνηνπ ηύπνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) 

θαλνληθώλ.  

4. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από 

αλαγόκσζε, ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS) θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ERTRO.  

5. ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειαζηηθώλ.  

 

Γιαηάξειρ έλξηρ – Ρςμούλκηζηρ  

Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ 

ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα.  

Ζλεκηπικό ύζηημα  

1. Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8VDC θαη ε 

αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.  

2. Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ.  

3. ην ζάιακν νδήγεζεο θαη επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηα 

νπνία λα αλάβνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κία από ηηο 

πόξηεο ηνπ νρήκαηνο.  

4. Να ππάξρεη πιήξεο ερνζύζηεκα radio-cd.  

 



 

 

 

 

 

Όπγανα Δλέγσος – Λοιπόρ Δξοπλιζμόρ  

1. Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη 

δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο 

ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ:  

 Δλδείθηε ηαρύηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο 

(Κm).  

 ηξνθόκεηξν θηλεηήξα  

 ∆είθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο.  

 Όξγαλν πίεζεο ιαδηνύ ή ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ.  

 Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ.  

2. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή 

θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο Δ.Δ.  

3. Να είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζύζηεκα 

εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα.  

4. Να θέξεη δύν αιεμήιηα, δύν εμσηεξηθνύο ξπζκηδόκελνπο θαζξέπηεο, θαζώο 

θαη έλαλ εζσηεξηθό.  

5. Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν 

ηνπιάρηζηνλ από αεξόζαθν νδεγνύ θαη αεξόζαθν ζπλνδεγνύ. 

 

Απαιηήζειρ Τπεπκαηαζκεςήρ οσήμαηορ 5-θέζεων   

1. Γηα ηελ είζνδν/έμνδν ησλ επηβαηλόλησλ, λα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) πόξηεο 

θαη όιεο νη πόξηεο λα θιεηδώλνπλ κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο. 

2. Σν όρεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 4 + 1 αηόκσλ  



 

 

 

3. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη εμνινθιήξνπ από 

κέηαιιν. Σν πάρνο ηνπ κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα είλαη ζύκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξόηππα. 

4. Σν όρεκα λα θέξεη ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ 

ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, πνπ λα θαιύπηεη όιν ην όρεκα, επαξθνύο ηζρύνο.  

 

ήμανζη ηος οσήμαηορ   

1. Με επζύλε ηεο /ηνπ πξνκεζέπηξηαο/ηε ζα ππάξρνπλ θαη ηα ινγόηππα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

2. Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ηα παξαθάησ εξγαιεία: 

γξύιν, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, έλα (1) δεύγνο 

αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ (ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ αιπζίδσλ λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000), δύν 

ηάθνπο αλαζηνιήο θύιηζεο, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Ο.Κ.  

 

Αμάξωμα 

1. Να δηαζέηεη αεξόζαθν (AIRBAG) νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ. Δπηπιένλ ην 

θάζηζκα ηνπ νδεγνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο θαη σο πξνο ηελ 

θιίζε ηεο πιάηεο. 

2. Να ππάξρεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (Clima ή AIRCONDITION) επαξθνύο 

απόδνζεο θαη ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία +42
ν
C. 

3. Σν πώκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα θιεηδώλεη (κε θιεηδί αζθαιείαο), 

εθόζνλ δελ αζθαιίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.  

 

Πίνακαρ 2: Υαπακηηπιζηικά και Απαιηήζειρ  5-θέζιος οσήμαηορ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΑΠΑΗΣΖΖ 



 

 

 

ΘΔΔΗ ΔΝΖΛΗΚΩΝ 5 ΝΑΗ 

ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ή ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΝΑΗ 

FRONT WEEL DRIVE  ΝΑΗ 

ΚΑΤΗΜΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΝΑΗ 

A/C ή Clima  ΝΑΗ 

ΚΤΒΗΚΑ ΔΩ 1400cc ΝΑΗ 

ΠΟΡΣΔ 5 ΝΑΗ 

ΑΠΔΡΗOΡΗΣΑ 

ΥΗΛΗOΜΔΣΡΑ 

 ΝΑΗ 

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΡΣ 

ΜΠΑΓΚΑΕ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 265ΛΣ ΝΑΗ 

ΣΔΔΡΗ  ΟΓΖΓΟΗ  ΝΑΗ 

ΔΗΚΟΗΣΔΣΡΑΩΡΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 ΝΑΗ 

ΔΗΓΖ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΣΡΗΓΩΝΟ, ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ, 

ΘΖΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 

ΝΑΗ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΘΔΔΗ ΔΝΖΛΗΚΩΝ 5 ΝΑΗ 

ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ή ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΝΑΗ 

FRONT WEEL DRIVE  ΝΑΗ 

ΚΑΤΗΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ ΝΑΗ 



 

 

 

A/C ή Clima  ΝΑΗ 

ΚΤΒΗΚΑ ΔΩ 998cc ΝΑΗ 

ΠΟΡΣΔ 5 ΝΑΗ 

ΑΠΔΡΗOΡΗΣΑ 

ΥΗΛΗOΜΔΣΡΑ 

 ΝΑΗ 

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΡΣ 

ΜΠΑΓΚΑΕ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 265ΛΣ ΝΑΗ 

ΣΔΔΡΗ  ΟΓΖΓΟΗ  ΝΑΗ 

ΔΗΚΟΗΣΔΣΡΑΩΡΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 ΝΑΗ 

ΔΗΓΖ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΣΡΗΓΩΝΟ, ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ, 

ΘΖΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 

ΝΑΗ 

 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο παξαθάησ 

«πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο» κε ηελ ππνβνιή ηνπο ζην θάθειν πξνζθνξάο: 

 Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ή Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: «Θα 

πξνζθνκίζνπλ Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα κεηά ηελ απόθαζε 

αλάζεζεο».  

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ζε πεξίπησζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ε 

ππνρξέσζε έρεη σο εμήο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 



 

 

 

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ   

H δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

θαη ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ  Ν. 4412/16.  

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ιζσύρ ηηρ ζύμβαζηρ άξρεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31/12/2020.  

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

1. Ζ ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 14.100,00€ (ρσξίο  

ΦΠΑ 24%). 

3. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) 

γηα ην ζύλνιν ησλ νρεκάησλ. 

4. Ζ παξνύζα κειέηε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Δθόζνλ ππάξμεη απόθιηζε ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα  κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

Δίδορ  

Γαπάνηρ  

Κ.Α  

Πποϋ/μού  

CPV 

ςνολικό 

Κόζηορ (σωπίρ 

Φ.ΠΑ.) 

ςνηελεζη

ήρ Φ.Π.Α. ςν. Κόζηορ 



 

 

 

Τπεξεζία 

Δλνηθίαζεο (1) ελόο 

9-ζέζηνπ νρήκαηνο  

64.07 60171000-7 4.100,00€ 24% 5.084,00€ 

Τπεξεζία 

Δλνηθίαζεο (2) δύν 

5-ζέζησλ νρεκάησλ    

64.07 60171000-7 10.000,00€ 24% 12.400,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ππορ: Γιεθνέρ Κένηπο για ηην Βιώζιμη Ανάπηςξη 

 

Θέμα: Πποζθοπά για ηην Τπηπεζία Δνοικίαζηρ Σπιών (3) οσημάηων, δύο (2) 5-

θέζεων και ενόρ (1) 9-θέζιος οσήμαηορ για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γομήρ Φιλοξενίαρ 

Αζςνόδεςηων Ανηλίκων ζηα Ηωάννινα με κωδικό  (MIS 5021796) 

 

Ζμεπομηνία:  …./…/2020 

 

Ο/Ζ ππνγεγξακκέλνο/ε ……………………………..…………………………… γηα 

ινγαξηαζκό κνπ/ηεο εηαηξίαο 

……………………………………………………………………….…….…. δειώλσ 

όηη έιαβα γλώζε θαη  απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο από 

…./………/….2020 Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ «Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα 

ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε»  γηα ηελ παξνρή Τπηπεζιών Δνοικίαζηρ Σπιών (3) 

οσημάηων, δύο (2) 5-θέζεων και ενόρ (1) 9-θέζιος οσήμαηορ για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

δομήρ Φιλοξενίαρ Αζςνόδεςηων Ανηλίκων ζηα Ηωάννινα με κωδικό  (MIS 

5021796), όηη ην όρεκα  πνπ πξνζθέξσ πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ηεο πξόζθιεζεο  θαη 

πξνζθέξσ ηελ παξαθάησ ηηκή:  

 

Δίδορ  

Γαπάνηρ  

ςνολικό Κόζηορ 

(σωπίρ Φ.ΠΑ.) 

ςνηελεζηήρ 

Φ.Π.Α. ςν. Κόζηορ 

Τπεξεζία Δλνηθίαζεο (1) 

ελόο 9-ζέζηνπ νρήκαηνο  

 24%  

Τπεξεζία Δλνηθίαζεο (2) 

δύν 5-ζέζησλ νρεκάησλ    

 24%  

 

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ Ω ΑΝΩ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ 

ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ.  

 

Ζ παξνύζα πξνζθνξά ηζρύεη θαη κε δεζκεύεη γηα 6 κήλεο.  

 

Δηαηξία / Δπηρείξεζε:   

Ολνκαηεπώλπκν: 

 

Τπνγξαθή            θξαγίδα 


