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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου επιβατικού 

αυτοκινήτου έως 1400 cc, για τις ανάγκες του των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου (Κέντρο 
Κοινότητας). 
 

Το αυτοκίνητο θα είναι από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής με κυκλοφορία τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 
Κατηγορία οχήματος : Επιβατηγό όχημα πέντε (5) θέσεων  
Καύσιμο μέσο: Πετρέλαιο ή Βενζίνη 
Κυβικά : 1000cc-1.400cc 
Έτος κυκλοφορίας : μετά το 2013 
Ρύποι : Λιγότεροι των 150g/km 

 
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχει 

πραγματοποιήσει το αυτοκίνητο (έως 100.000 χιλ.). Οι διαστάσεις του αυτοκινήτου, τα κατ΄ 
άξονα βάρη και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις 
ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 
 

Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη προμήθεια του αυτοκινήτου είναι ότι θα πληρεί 
τα απαραίτητα ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του, δηλαδή θα είναι εφοδιασμένο με τα 
απαραίτητα έγγραφα ΚΤΕΟ μετά από πρόσφατο τεχνικό έλεγχο σε Δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ. 
 

Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του προς προμήθεια 
αυτοκινήτου. 
 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την με K.A. 60/7132 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας 
ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 
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• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ΔΙ Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά –Περιγραφή 
 
Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc για τις υπηρεσίες του 
Δήμου 
 
Για να μπορέσει μία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 
 
Το προσφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι επιβατικό πέντε (5) θέσεων, με τέσσερις (4) πλαϊνές και 
μία (1) πίσω πόρτα, μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορεί ευρέως στην 
Ελληνική αγορά και το εξωτερικό, από επώνυμο και αναγνωρισμένο κατασκευαστή, με καλή 
φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα πληρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη 
άδεια. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (εφόσον βέβαια πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές). 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα είναι πετρελαιοκίνητος ή 
βενζινοκίνητος, με ελάχιστο κυβισμό 1000cc και μέγιστο 1400cc, ιπποδύναμης έως 90HP, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 4 - 5 ως προς τον περιορισμό εκπομπής 
καυσαερίων, με μέγιστη εκπομπή ρύπων 150γρ/χλμ CO2 . 
2. Κιβώτιο Ταχυτήτων 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι μηχανικό πέντε (5) σχέσεων + μίας (1) όπισθεν. 
3.Σύστημα πέδησης 
Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα: Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και συμπαγή 
δισκόφρενα πίσω. Το όχημα θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS καθώς και EBD. Θα έχει 
χειρόφρενο ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. 
4. Σύστημα διεύθυνσης 
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Το τιμόνι θα βρίσκεται αριστερά, θα διαθέτει υποβοήθηση και ρύθμιση καθ’ ύψος. 
5. Ανάρτηση 
Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία 
κατά τον τύπο του οχήματος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος. 
6. Τροχοί 
Το όχημα θα φέρει τροχούς κατάλληλων διαστάσεων με ελαστικά προσφάτου κατασκευής, όχι 
από αναγόμωση και σε καλή κατάσταση. Επίσης, το όχημα να φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό. 
 
Στην προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, τα 
οποία πρέπει θα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 
 
7. Φωτισμός : 
i. Εσωτερικός φωτισμός : Στο χώρο επιβατών και φόρτωσης του οχήματος να υπάρχει ανεξάρτητο 
σύστημα φωτισμού, με κατάλληλα φωτιστικά σώματα για εργασία εντός αυτού. 
ii. Εξωτερικός Φωτισμός 
Ο φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. ενώ επί πλέον θα υπάρχουν προβολείς 
εμπρός και πίσω ομίχλης και φώτα οπισθοπορείας προβολείς αλογόνου, προβολείς τύπου 
PROJECTOR , επίσης θα υπάρχουν ένας συσσωρευτής 12 Volt και συνολικής χωρητικότητας το 
ελάχιστο 50 Ah. Η τάση του κυκλώματος θα είναι 12 Volt. 
 
8. Όργανα ελέγχου, εσωτερικός εξοπλισμός 
Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης 
λειτουργίας του κινητήρα και του οχήματος εν γένει καθώς και χειριστήρια για την κίνηση αλλά και 
τη λειτουργία των θυρών, κόρνα κλπ. Θα φέρει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, δηλαδή : 
• Πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών, φωτιστικά σώματα κ.λ.π. 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
• Θερμική μόνωση 
• Ηχοσύστημα με CD/MP3, ηχεία, κεραία 
• Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για εμπρός και πίσω καθίσματα 
• Καθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας 
• Ντουλαπάκι μικροαντικειμένων 
• Θήκη πόρτας οδηγού 
• Αναπτήρας ηλεκτρικός 
• Χειρολαβή συνοδηγού 
• Ηλεκτρικά παράθυρα 
• Χειριστήρια ελέγχου ηλεκτρικών παραθύρων 
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 
• Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού 
• Βομβητής αναμμένων φώτων 
• Αντικλεπτικό immobilizer 
• Ηλεκτρομαγνητικές τηλεχειριζόμενες κλειδαριές 
• Ψηφιακό ρολόι 
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 
• Κλιματισμό καμπίνας 
• Δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες 
• Ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών για την επόπτευση του χώρου από τον οδηγό 
• Δύο (2)αλεξήλια ρυθμιζόμενα 



• Τάπετα 
• Τα καθίσματα θα είναι άνετα, με επένδυση δερματίνης ή υφάσματος, τα εμπρόσθια 
ρυθμιζόμενα (εμπρός – πίσω – πλάτη) και τα οπίσθια με δυνατότητα αναδίπλωσης. 
• Στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης. 
 
9. Λοιπά παρελκόμενα 
Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: 
 
1. Γρύλλο και τα απαραίτητα εργαλεία αλλαγής τροχού. 
2. Πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
3. Τρίγωνο στάθμευσης. 
4. Εφεδρικό τροχό πλήρη. 
 
10. Εγγυήσεις 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, από την 
ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα από χιλιόμετρα. 
 
11. Έντυπα 
Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής - ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική με περιληπτικές μεταφράσεις 
στην Ελληνική. 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Προμήθεια μεταχειρισμένου 
επιβατικού οχήματος τεμάχιο 1 6.854,83 6.854,84  

    ΣΥΝΟΛΟ 6.854,84  
    Φ.Π.Α. 24% 1.645,16  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο προμήθειας  

Η με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ενός (1) 
μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc, για τις ανάγκες του των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου 
(Κέντρο Κοινότητας). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός 
εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 
116, 118 και 120. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Τεχνικές προδιαγραφές   
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος  για την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά του προσωπικού του 
Κέντρου Κοινότητας εντός του Δήμου και όταν παραστεί ανάγκη.   
  
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας   
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με της διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. Η 
σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  
 
Άρθρο 5ο Προϋπολογισμός προμήθειας 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακόσια ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τη πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου του Κ.Α. 60/7132 έτους 2020. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες  
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθειας υλικού, ορίζεται σε 60 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης.  Η σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την 
ειδοποίηση του Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη 
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απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό 
μέσα στο χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος Πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του 
υλικού.  
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίνων  παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη 
διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) του 
προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξείς περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές  
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και ότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσφορών.   
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος και τόπος παράδοσης – Ευθύνες προμηθευτή.  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος – 
προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού εξοπλισμού του, με δικά του έξοδα, σε 
χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και 
όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα.   
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