
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συνολικά δεκαεννιά (19) οχημάτων διαφόρων τύπων για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Συγκεκριμένα ο δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω οχήματα: 

Α) Πέντε οχήματα τύπου αγροτικού 4Χ4 τεσσάρων θυρών, για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς 

και αποκομιδή μπαζών της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Β) Πέντε οχήματα τύπου ΙΧ για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των προϊσταμένων και επο-

πτών καθαριότητας και των αρμόδιων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων. 

Γ) Τέσσερα οχήματα τύπου κλειστού Van, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των συνεργείων 

συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δήμου. 

Δ) Πέντε οχήματα τύπου φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, για την κάλυψη των αναγκών μετακί-

νησης των συνεργείων καθαριότητας του δήμου. 

Τα παρακάτω στοιχεία των προς προμήθεια οχημάτων, θεωρούνται, επί ποινή αποκλεισμού, ουσιώ-

δη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου, επιτρέπεται απόκλιση ± 5%. 

Κωδικός CPV ΟΜΑΔΑ Ι: 34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα  
Κωδικός CPV ΟΜΑΔΑ ΙΙ: 34134000-5 Φορτηγά με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα 
 

  Ωραιόκαστρο 6/11/2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΟΜΑΔΑ Ι 

1.1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
1.1.1 Γενικά  

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο έτους κατασκευής του έτους κατακύρωσης του διαγω-

νισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου.                                                                                                                             

Θα είναι τύπου αγροτικού με διπλή καμπίνα επιβατών (τύπου king cab) και ανοικτό χώρο φόρτωσης. 

1.1.2 Αμάξωμα - Βάρη 
Τετράθυρο αμάξωμα πέντε θέσεων με καρότσα στο πίσω μέρος, αυτοφερόμενο ή τοποθετημένο σε 

πλαίσιο, με πόρτα στο πίσω μέρος της καρότσας και αποσπώμενη διάταξη ρυμούλκησης (κοτσαδό-

ρος). 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κατ΄ ελάχιστον θα είναι:  

Μήκος : 5.000 mm 

Πλάτος : 1.800 mm 

Ύψος: 1.800 mm 

Μεταξόνιο : 3.000 mm 

Μήκος χώρου φόρτωσης : 1.500 mm 

Πλάτος χώρου φόρτωσης : 1.500 mm 

Το ύψος φόρτωσης της καρότσας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα 475 mm. 

Το μικτό βάρος του οχήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.300 kg, το δε ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1.000 kg. 

Η ικανότητα ρυμούλκησης θα είναι κατ΄ ελάχιστο 3.400 kg (με φρένα) και 740 kg (χωρίς φρένα). 

1.1.3 Κινητήρας 
Πετρελαιοκινητήρας με υπερπληρωτή, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού έως 2.300 cm3, άμεσου 

ψεκασμού καυσίμου, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 136 kW (185 PS) και ροπής τουλάχιστον 440 

Nm, προδιαγραφών Euro 6 d-temp κατ΄ ελάχιστον. Μέγιστη εκπομπή CO2 195 gr/km κατά NEDC-BT. 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων τουλάχιστον 70 lt και δοχείου ad-blue τουλάχιστον 18 lt. 



1.1.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, τουλάχιστον 7 σχέσεων (7+όπισθεν). 

Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς, με δυνατότητα εμπλοκής μέσω ηλεκτρικής ενεργοποίησης 

και των εμπρόσθιων, για την επίτευξη τετρακίνησης.  

Κεντρικό διαφορικό, διαφορικό στον εμπρός άξονα και διαφορικό στον πίσω άξονα με δυνατότητα 
ηλεκτρικού κλειδώματός του. 

Ηλεκτρική επιλογή υποβιβασμού των σχέσεων μετάδοσης (high-low). 

1.1.5 Σύστημα διεύθυνσης 
Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική, ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο τι-
μόνι. 

1.1.6 Ανάρτηση 
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εμπρόσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες, ελικοειδή ελατή-

ρια και αντιστρεπτική δοκό. 

Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στους οπίσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβε-

στήρες, ελικοειδή ελατήρια και αντιστρεπτική δοκό. 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP), ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), 

και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ολίσθηση διαφορικού (eLSD). 

Τροχοί διαμέτρου (με εφεδρικό τροχό) τουλάχιστον 17΄΄ και ελαστικά radial, tubeless, κατάλληλα για 

μικτή χρήση. 

1.1.7 Σύστημα πέδησης 
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού διαγωνίου κυκλώματος με υποβοήθηση, ηλεκτρονικό κατανεμη-

τή πιέσεως (EBD), σύστημα Ενεργής Πέδησης (FEB) και σύστημα ΑΒS.  

Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και δισκόφρενα πίσω. 

Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια (Hill Start 

Assist) και σύστημα υποβοήθησης ελέγχου κατωφέρειας (Hill Descent Control) 

1.1.8 Εξοπλισμός 
Στον εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, αερόσακος γονάτων οδηγού, πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας 

εμπρός-πίσω, ζώνες ασφαλείας, προσκέφαλα, υποβραχιόνιο εμπρός, αυτόματος διζωνικός κλιματι-

σμός, σύστημα πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας, καθαριστήρας 3 θέσεων (διακοπτόμενη λει-

τουργία + δύο ταχύτητες) στο εμπρός τζάμι, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμε-
νοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες, φώτα ομίχλης εμπρός-πίσω, προειδοποιητικό σύ-

στημα ασφαλείας (πόρτες, ζώνες, φώτα), πλήρη πλαστική επικάλυψη προστασίας καρότσας, μεταλλι-

κό (αλουμινίου) συρόμενο και ασφαλιζόμενο με κλειδαριά κάλυμμα καρότσας, αισθητήρες στάθμευ-

σης πίσω. 



Επίσης το όχημα θα συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα και παρελκόμενα δηλ. εργαλειο-

θήκη, πυροσβεστήρα σύμφωνο με τον ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, ανυψωτήρα (γρύ-

λο), πατάκια σε όλη την καμπίνα, πλήρη εφεδρικό τροχό. 

Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη. 

1.1.9 Βαφή 
Το χρώμα του οχήματος θα καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

κάθε πλευρά πλευρική ρίγα χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί, καθώς και την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ Ωραι-

οκάστρου» και όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

1.1.10  Εγγύηση 
Κατ΄ ελάχιστον θα παρέχεται: 

 Εγγύηση 5 ετών ή 160.000 km ολόκληρου του οχήματος. 

 Εγγύηση βαφής 5 ετών 

 Εγγύηση 5 ετών των γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

 Πενταετής οδική βοήθεια, που θα καλύπτει βλάβες, ατυχήματα και περιστατικά εκτός εγγύη-
σης, όπως το ξεφούσκωμα ελαστικών, η απώλεια κλειδιών ή χρήση λανθασμένου καυσίμου. 

 Εγγύηση Διάβρωσης 12 ετών. 

1.1.11  Έντυπα 
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

  



1.2 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN 
1.2.1 Γενικά  

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο έτους κατασκευής του έτους κατακύρωσης του διαγω-

νισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. 

Θα είναι τύπου κλειστού Van (κλούβα). 

1.2.2 Αμάξωμα - Βάρη 
Δίθυρο αμάξωμα τριών θέσεων, αυτοφερόμενο ή τοποθετημένο σε πλαίσιο. 

Πίσω από τις θέσεις των καθισμάτων θα υπάρχει ο χώρος αποθήκευσης που θα διαθέτει μια συρόμε-

νη θύρα στην μια πλευρά του (δεξιά) και μία δίφυλλη θύρα στο πίσω μέρος του.  

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κατ΄ ελάχιστον θα είναι:  

Μήκος : 4.600 mm 

Πλάτος : 1.750 mm 

Ύψος: 1750 mm 

Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης : 4,0 m3    

Μήκος χώρου φόρτωσης: 2,1 m. 

Το βάρος του κενού οχήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.600 kg, το ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 750 kg και το φορτίο οροφής 50 kg αντίστοιχα. 

1.2.3 Κινητήρας 
Πετρελαιοκινητήρας με υπερπληρωτή, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού έως 1.500 cm3, άμεσου 

ψεκασμού καυσίμου, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 68 kW (92 PS) και ροπής τουλάχιστον 230 

Nm, προδιαγραφών Euro 6 d-temp κατ΄ ελάχιστον. Μέγιστη εκπομπή CO2 120 gr/km κατά NEDC-BT. 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων τουλάχιστον 60 lt και δοχείου ad-blue τουλάχιστον 17 lt. 

1.2.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, τουλάχιστον 6 σχέσεων (6+όπισθεν), μηχανικός μονόδισκος συμπλέ-

κτης. 

Μόνιμη μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς 

1.2.5 Σύστημα διεύθυνσης 

Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική ή ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο.  

1.2.6 Ανάρτηση 
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εμπρόσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες, ελικοειδή ελατή-

ρια και αντιστρεπτική δοκό. 

Ανεξάρτητη ανάρτηση ή ημιάκαμπτος άξονας στους οπίσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστή-

ρες, ελικοειδή ελατήρια. Θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αντιστρεπτικής δοκού. 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP). 

Τροχοί διαμέτρου (με εφεδρικό τροχό) τουλάχιστον 15΄΄ και ελαστικά radial, tubeless. Σύστημα ελέγ-

χου πίεσης ελαστικών. 



1.2.7 Σύστημα πέδησης 
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού διαγωνίου κυκλώματος με υποβοήθηση, κατανεμητή πιέσεως 

και σύστημα ΑΒS .  

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω.  

1.2.8 Εξοπλισμός 
Στον εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

Αερόσακος οδηγού, ζώνες ασφαλείας, προσκέφαλα, κλιματισμός, ηχοσύστημα, Bluetooth, καθαρι-

στήρας 3 θέσεων (διακοπτόμενη λειτουργία + δύο ταχύτητες) στο εμπρός τζάμι, ηλεκτρικά παράθυρα 

εμπρός, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες, φώτα ομίχλης πίσω, προειδοποιητικό σύστημα ασφαλεί-

ας (πόρτες, ζώνες, φώτα), αισθητήρες στάθμευσης πίσω, ένδειξη πίεσης ελαστικών, ελαστική επέν-

δυση χώρου φόρτωσης, αποθηκευτικός χώρος στην οροφή της καμπίνας. 

Επίσης το όχημα θα συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα και παρελκόμενα δηλ. εργαλειο-

θήκη, πυροσβεστήρα σύμφωνο με τον ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, ανυψωτήρα (γρύ-

λο), πατάκια σε όλη την καμπίνα, πλήρη εφεδρικό τροχό. 

Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη. 

1.2.9 Βαφή 
Το χρώμα του οχήματος θα καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

κάθε πλευρά πλευρική ρίγα χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί, καθώς και την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ Ωραι-

οκάστρου» και όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

1.2.10  Εγγύηση 
Κατ΄ ελάχιστον θα παρέχεται: 

 Εγγύηση 5 ετών ή 160.000 km ολόκληρου του οχήματος. 

 Εγγύηση βαφής 5 ετών 

 Εγγύηση 5 ετών των γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

 Πενταετής οδική βοήθεια, που θα καλύπτει βλάβες, ατυχήματα και περιστατικά εκτός εγγύη-

σης, όπως το ξεφούσκωμα ελαστικών, η απώλεια κλειδιών ή χρήση λανθασμένου καυσίμου. 

 Εγγύηση Διάβρωσης 12 ετών. 

1.2.11  Έντυπα 
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

  



1.3 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΙΧ 
1.3.1 Γενικά  

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο έτους κατασκευής ί του έτους κατακύρωσης του δια-

γωνισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. 

Θα είναι τύπου επιβατικού Ι.Χ.. 

1.3.2 Αμάξωμα  
Πεντάθυρο αυτοφερόμενο αμάξωμα πέντε θέσεων. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του κατ΄ ελάχιστον θα είναι: 

Μήκος : 3.900 mm 

Πλάτος : 1.700 mm 

Μεταξόνιο : 2.500 mm 

Το βάρος του κενού οχήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.150 kg και το ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 350 kg. 

1.3.3 Κινητήρας 
Βενζινοκινητήρας υπερτροφοδοτούμενος (turbo), τετράχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

(κατηγορίας τουλάχιστον EURO 6d TEMP), υδρόψυκτος, κυβισμού όχι μεγαλύτερου των 1.000 cm3, 

ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 71 kW  (97 PS) και ροπής τουλάχιστον 155 Nm.  

Η κατανάλωση μικτού κύκλου κατά NEDC-BT δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 lt/100 km και οι αντί-

στοιχοι εκπεμπόμενοι ρύποι τα 113 gr/km. 

Ο κινητήρας θα διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης εν στάσει (σύστημα start-stop). 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων τουλάχιστον 40 lt 

1.3.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT). 

Μόνιμη μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς. 

1.3.5 Σύστημα διεύθυνσης 
Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική ή ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο του-

λάχιστον καθ’ ύψος.  

1.3.6 Ανάρτηση 
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εμπρόσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες, ελικοειδή ελατή-

ρια και αντιστρεπτική δοκό. 

Ημιάκαμπτος άξονας στους οπίσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες και ελικοειδή ελατήρια. 

Τροχοί διαμέτρου τουλάχιστον 15΄΄ και ελαστικά radial, tubeless, σειράς 60 ή μικρότερης. 

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP). 



1.3.7 Σύστημα πέδησης 
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού διαγωνίου κυκλώματος, με υποβοήθηση, ηλεκτρονικό σύστημα 

κατανομής πέδησης (EBD) και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS).  

Δισκόφρενα εμπρός και αυτορυθμιζόμενα ταμπούρα ή δισκόφρενα πίσω.  

Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια (Hill Start 
Assist) 

1.3.8 Εξοπλισμός 
Στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, ζώνες ασφαλείας, 
προσκέφαλα, κλιματισμός, σύστημα πολυμέσων, καθαριστήρας 3 θέσεων (διακοπτόμενη λειτουργία + 

δύο ταχύτητες) στο εμπρός τζάμι με αισθητήρα βροχής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά ρυθ-

μιζόμενοι καθρέπτες, φώτα ομίχλης πίσω, προειδοποιητικό σύστημα ασφαλείας (πόρτες, ζώνες, φώ-

τα), αισθητήρες στάθμευσης πίσω. 

Επίσης το όχημα θα συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα και παρελκόμενα δηλ. εργαλειο-

θήκη, πυροσβεστήρα σύμφωνο με τον ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, υδραυλικό ανυψω-

τήρα (γρύλο), πατάκια σε όλη την καμπίνα, πλήρη εφεδρικό τροχό. 

Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη. 

1.3.9 Βαφή 
Το χρώμα του οχήματος θα καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

κάθε πλευρά πλευρική ρίγα χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί, καθώς και την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ Ωραι-

οκάστρου» και όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

1.3.10  Εγγύηση 
Κατ΄ ελάχιστον θα παρέχεται: 

 Εγγύηση 3 ετών ή 100.000 km ολόκληρου του οχήματος. 

 Εγγύηση βαφής 3 ετών 

 Τριετής οδική βοήθεια. 

 Εγγύηση Διάβρωσης 6 ετών. 

1.3.11 Έντυπα 
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

  



2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

2.1. ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ < 3,5t ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2.1.1 Γενικά  
Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο έτους κατασκευής του έτους κατακύρωσης του διαγω-

νισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. 

Θα είναι τύπου ελαφριού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, μικτού βάρους μικρότερου των 3,5 t. 

2.1.2 Πλαίσιο  
Το όχημα θα αποτελείται από πλαίσιο τύπου σκάλας και θα φέρει καμπίνα επιβατών τοποθετημένη σε 

αυτό. 

Η καμπίνα θα διαθέτει δύο θύρες και τουλάχιστον τρεις θέσεις. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος θα είναι: 

Μέγιστο συνολικό μήκος L : L < 6 m 

Μέγιστο συνολικό πλάτος D : L < 2.6  m (χωρίς καθρέπτες) 

Μεταξόνιο LW: 3.000 mm  ± 5% 

Το μικτό βάρος του οχήματος δεν θα ξεπερνά τα 3.500 kg και το ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 600 kg. 

2.1.3 Υπερκατασκευή 
Επί του πλαισίου του οχήματος θα τοποθετηθεί υπερκατασκευή μορφής ανατρεπόμενης κιβωτάμα-

ξας, η οποία θα είναι τοποθετημένη σε ξεχωριστό υποπλαίσιο. 

Οι εξωτερικές της διαστάσεις θα είναι : 

Μήκος κιβωτάμαξας LK :  3.000 < LK  < 3.300 mm 

Πλάτος κιβωτάμαξας DΚ : 2.000 < D < 2.100 mm 

Ύψος : 400 mm 

Θα είναι μεταλλική με ανακλινόμενα και αφαιρούμενα παραπέτα, κατασκευασμένα από φύλο αλουμι-
νίου πάχους περίπου 1,8 mm. Στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχει κατάλληλη μετόπη για την προστα-

σία της καμπίνας επιβατών, η οποία θα είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει 

την ορατότητα προς τα πίσω της καμπίνας.  

Η ανατροπή θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτροϋδραυλικής αντλίας (χωρίς την ύπαρξη ΡΤΟ), ο έλεγ-
χος της οποίας θα πραγματοποιείται μέσω εργονομικού χειριστηρίου στην καμπίνα οδήγησης.  

Το χειριστήριο θα έχει ενσωματωμένο κουμπί έκτακτης ανάγκης. Επίσης θα υπάρχει διάταξη ασφα-

λείας η οποία θα συγκρατεί την υπερκατασκευή σε ανακλινόμενη θέση. 

2.1.4 Κινητήρας 
Πετρελαιοκινητήρας με υπερπληρωτή, τετράχρονος, υδρόψυκτος, κυβισμού έως 2.300 cm3, άμεσου 

ψεκασμού καυσίμου, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 110 kW (150 PS) και ροπής τουλάχιστον 370 

Nm, προδιαγραφών Euro 6 d κατ΄ ελάχιστον. Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων τουλάχιστον 60 lt. 



2.1.5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, τουλάχιστον 8 σχέσεων (8+όπισθεν) 

Μόνιμη μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς. 

2.1.6 Σύστημα διεύθυνσης 
Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική ή ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο του-

λάχιστον καθ’ ύψος.  

2.1.7 Ανάρτηση 
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εμπρόσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες, ελικοειδή ελατή-

ρια και αντιστρεπτική δοκό. 

Άκαμπτος άξονας στους οπίσθιους τροχούς με υδραυλικούς αποσβεστήρες και φύλλα σούστας. 

Τροχοί διαμέτρου τουλάχιστον 15΄΄ και ελαστικά radial, tubeless. Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESP), ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS). 

2.1.8 Σύστημα πέδησης 
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού διαγωνίου κυκλώματος, με υποβοήθηση, ηλεκτρονικό σύστημα 

κατανομής πέδησης (EBD), σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια (Hill Start Assist) και 
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS).  

Δισκόφρενα εμπρός και δισκόφρενα πίσω.  

2.1.9 Εξοπλισμός 
Στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

Αερόσακος οδηγού, ζώνες ασφαλείας, προσκέφαλα, κλιματισμός, ψηφιακό ραδιόφωνο με USB και 

Bluetooth, καθαριστήρας 3 θέσεων (διακοπτόμενη λειτουργία + δύο ταχύτητες) στο εμπρός τζάμι, η-
λεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες, φώτα πορείας LED, φώτα ομίχλης εμπρός-

πίσω, προειδοποιητικό σύστημα ασφαλείας (πόρτες, ζώνες, φώτα). 

Επίσης το όχημα θα συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα και παρελκόμενα δηλ. εργαλειο-

θήκη, πυροσβεστήρα σύμφωνο με τον ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, πατάκια σε όλη την 
καμπίνα, πλήρη εφεδρικό τροχό. 

Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη. 

2.1.10 Βαφή 
Το χρώμα του οχήματος θα καθοριστεί από την Υπηρεσία και θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, σε 

κάθε πλευρά πλευρική ρίγα χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί, καθώς και την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ Ωραι-

οκάστρου» και όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

2.1.11 Εγγύηση 
Κατ΄ ελάχιστον θα παρέχεται εγγύηση 2 ετών ολόκληρου του οχήματος. 

  



2.1.12 Έντυπα 
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

 

  
Ωραιόκαστρο 6/11/2020 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τ.Υ. & Π. 
 
 
 

Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

  



  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΟΜΑΔΑ Ι 
 
ΑΡΘΡΟ 1.1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 4Χ4 
Όχημα τύπου αγροτικού 4Χ4, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 1.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών  

Για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου αγροτικού 4Χ4, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξι-

νόμησης και πινακίδων κυκλοφορίας. 

Τιμή εφαρμογής 1 τεμ. : 32.500,00 € (τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 

ΑΡΘΡΟ 1.2 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN 
Όχημα τύπου van, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 1.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών  

Για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου VAN, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξινόμησης και 

πινακίδων κυκλοφορίας. 

Τιμή εφαρμογής 1 τεμ. : 17.800,00 € (δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 

ΑΡΘΡΟ 1.1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Ι.Χ. 
Όχημα τύπου Ι.Χ., όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών  

Για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου  Ι.Χ., συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξινόμησης και 

πινακίδων κυκλοφορίας. 

Τιμή εφαρμογής 1 τεμ. : 14.500,00 € (δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 2.1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ < 3,5T ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Όχημα τύπου ελαφρού φορτηγού <3,5 t με ανατροπή, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 2.1 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών  



Για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου φορτηγού με ανατροπή, μικτού βάρους μικρότερου των 3,5 t, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ταξινόμησης και πινακίδων κυκλοφορίας. 

Τιμή εφαρμογής 1 τεμ. : 43.600,00 € (σαράντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ) 

  
Ωραιόκαστρο 6/11/2020 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τ.Υ. & Π. 
 
 
 

Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός   



  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Ι 

1 Όχημα  τύπου αγροτικού 4Χ4 τεμ 5 32.500,00 € 162.500,00 € 

2 Όχημα τύπου VAN τεμ 4 17.800,00 € 71.200,00 € 

3 Όχημα τύπου ΙΧ  τεμ 5 14.500,00 € 72.500,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

4 Όχημα τύπου ελαφρού 
φορτηγού <3,5 t με ανατροπή τεμ 5 43.600,00 € 218.000,00 € 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 524.200,00 € 

  ΦΠΑ 24% 125.808,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 650.008,00 € 

  
Ωραιόκαστρο 6/11/2020 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τ.Υ. & Π. 
 
 
 

Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 
  



  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιο-
κάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συνολικά δεκαεννιά (19) οχημάτων διαφόρων τύπων για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Τα προς προμήθεια οχήματα ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Ι (Κωδικός CPV: 34100000-8) : Αυτοκίνητα οχήματα  

ΟΜΑΔΑ ΙΙ (Κωδικός CPV: 34134000-5): Φορτηγά με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή 

και για μεμονωμένη ομάδα οχημάτων μόνο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Τα υπο προμήθεια οχήματα: 

 Θα διαθέτουν έγκριση τύπου στην Ελλάδα. 

 Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη μεταβολή των εκπτώσεων επί των τιμών μονάδας και η 
προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

 Τα υπό προμήθεια οχήματα θα παραδοθούν, έτοιμα προς κυκλοφορία, στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί εντός ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης που αφορά 

τα οχήματα της ομαδας Ι και εντός ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης που 

αφορά τα οχήματα της ομαδας ΙΙ. 

 Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016. 



 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

διαλύσει την σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις και φόροι. 

 

  
Ωραιόκαστρο 6/11/2020 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τ.Υ. & Π. 
 
 
 

Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 
  



  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιο-
κάστρου 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 650.008,00 € 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 1418/84 και των άρθρων 2 και 7 του Π.Δ 609/85) 

 

Α. Της Εμπορικής επιχείρησης: ……………………………………………………………………………... 

με έδρα  ………………………… οδός ........…………………… Τ.Κ. …………. Τηλ ……………………… 

Β. Της Κοινοπραξίας-Συνεταιρισμού αποτελούμενου από :  

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα  ………………………… οδός ........…………………… Τ.Κ. …………. Τηλ ……………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα  ………………………… οδός ........…………………… Τ.Κ. …………. Τηλ ……………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα  ………………………… οδός ........…………………… Τ.Κ. …………. Τηλ ……………………… 

ΠΡΟΣ 
 

Την Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης της προμήθειας :  

«Προμήθεια οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου» 

Έχοντας γνώση: 

1.Της διακηρύξεως της δημοπρασίας. 

2.Των στοιχείων των αναφερομένων στην ανωτέρω διακήρυξη, 

και αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δη-

λώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας με τα κατωτέρω ποσοστά εκπτώσεων 

επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και του προϋπολογισμού. 

 



ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Ι 

1 
 

Όχημα  τύπου αγροτικού 4Χ4 τεμ 5                  €                         € 

2 Όχημα τύπου VAN τεμ 4                  €                         € 

3 Όχημα τύπου ΙΧ  τεμ 5                  €                         € 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

4 Όχημα τύπου ελαφρού 
φορτηγού <3,5 t με ανατροπή τεμ 5                  €                        € 

      

  ΣΥΝΟΛΟ                        € 

  ΦΠΑ 24%                        € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        € 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
        
 
 
 

 
(Σφραγίδα και Υπογραφή)  
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