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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
_______________

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τετρακίνητου φορτηγού 
αυτοκινήτου & δεξαµενής µεταφοράς νερού

                            

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 
& δεξαµενής µεταφοράς νερού, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

ΟΜΑ∆Α Α

Ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του οχήµατος :
- Χρώµα : λευκό
- Κινητήρας : τουλάχιστον 2200 κ.ε, τουλάχιστον 120 ίππων ,  προδιαγραφών EURO 
5
- Καύσιµο  : diesel
- Κίνηση  : Η κίνηση πρέπει να µπορεί να µεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς. Η 
επιλογή της κατανοµής της κίνησης πρέπει να γίνεται απο την καµπίνα του οχήµατος 
µέσω κατάλληλου χειριστηρίου και οι δυνατότητες κίνησης θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν: α) µετάδοση κίνησης µόνο στον πίσω άξονα, β) µετάδοση κίνησης 
και στους δύο άξονες ταυτόχρονα, γ) µετάδοση κίνησης και στους δύο άξονες 
ταυτόχρονα µε υποπολλαπλασιασµό σχέσεων (αργή).  Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
εναλλαγή µεταξύ των ανωτέρω α) και β) εν κινήσει.
Το όχηµα πρέπει να διαθέτει διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης.
- Πέδηση  : Το όχηµα πρέπει να διαθέτει ABS.
- ∆ιαστάσεις : δεν υπάρχει περιορισµός στις εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος.
- Καµπίνα επιβατών : Θα πρέπει να φέρει όλα τα συστήµατα και όργανα για ασφαλή 
οδήγηση σε δύσβατα και ανώµαλα εδάφη, καθώς και αυτά που προβλέπονται από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προκειµένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από 
την αρµόδια υπηρεσία. Το τιµόνι πρέπει να είναι υδραυλικό και ρυθµιζόµενο 
τουλάχιστον καθ' ύψος. Θα έχει ράδιο CD µε τουλάχιστον δύο ηχεία. Τα παράθυρα 
του οχήµατος θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά και οι εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά 
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ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι.
Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε αερόσακκους οδηγού- συνοδηγού 
(τουλάχιστον) και µε ζώνες ασφαλείας επιβατών τριών σηµείων. 
Η καµπίνα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε κλιµατισµό.
Ο αριθµός των θέσεων επιβατών που θα προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι πέντε.
- Τροχοί : Στους θόλους των τροχών είναι απαραίτητο να υπάρχουν λασπωτήρες.
- Καρότσα : Η καρότσα θα πρέπει να είναι καλυµµένη µε πλαστικό δάπεδο και 
πλαϊνά. Η καρότσα θα πρέπει έχει κατ' ελάχιστον διαστάσεις: πλάτος 1,50µ, µήκος 
1,50µ.
- Πρόσθετος εξοπλισµός: Θα περιλαµβάνονται: 1. Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης και 
κατάλογο ανταλλακτικών, 2. Πυροσβεστήρας, τρίγωνο στάθµευσης ανάγκης, 
φαρµακείο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή 
το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο 
φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service.
2. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που µε ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος 
και ο χρόνος παράδοσης, που µε ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
από 60 ηµέρες.
3. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του 
προσφερόµενου οχήµατος, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ρητά η 
συµµόρφωση του µε τις ισχύουσες προδιαγραφές (EURO 5 , θορύβου 73, εκποµπής 
καυσαερίου)  .

ΟΜΑ∆Α Β

1. ∆εξαµενή νερού χωρητικότητας 1µ3 , κατασκευασµένη από PVC, χρώµατος 
µαύρου, συνοδευόµενη από τις τεχνικές προδιαγραφές της.
2. Αντλία νερού µε ισχύ τουλάχιστον 5,5 ίππων και µε παροχή τουλάχιστον 300 
λίτρα /λεπτό συνοδευόµενη από τις τεχνικές προδιαγραφές της. 
3. Σωλήνας πυρόσβεσης υψηλής πίεσης 2΄΄τουλάχιστον 20 µέτρων.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 19/08/2013

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λ. Χερσονήσου  19/08/2013
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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