
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια ενός 

καινούριου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 

(ΦΕΚ 85/Α/2012). 

2. N. 3861/10 (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. 

3. N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις. 

4. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. 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. 
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6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει 

7. Το  Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

8. Το Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» 

9. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/30.12.2016/τ.Β’). 

10. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

11. Την αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) υπουργική απόφαση: Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

12. Την υπ’ αριθμ.  583/16.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΔΧ7Λ1-ΖΝΦ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 

2020. 

13. Την υπ’ αριθμ. 287920/24.12.2019 (ΑΔΑ: 69ΟΜΟΡ1Φ-7ΡΛ) απόφαση για τον έλεγχο 

νομιμότητας της με αριθμό 583/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 

«περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2019 και 

έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 156261/30980/8.7.2020 τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 

20REQ006987307). 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 156363/38771/8.7.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 

αύξοντα αριθμό 1702 (ΑΔΑ:ΩΦΔΝ7Λ1-ΨΨΥ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007031928). 

16. Την υπ ’αριθμ. πρωτ.39831/160860/13.7.2020 ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

με αύξοντα αριθμό 132 (ΑΔΑ:6Σ2Ζ7Λ1-ΦΣΖ) 

17. Η από 24.9.2020 μελέτη προμήθειας οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. 

Κορινθίας 

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 182335/19.10.2020 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση αγοράς ενός (1) καινούριου 

επιβατικού αυτοκινήτου, κυβισμού έως 1.400 cc από την Περιφέρεια Πελοποννήσου/ΠΕ Κορινθίας» 

(ΑΔΑ: ΨΡΨΗΟΡ1Φ-Π94). 

 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει: 

 

 

Στην  προμήθεια ενός καινούριου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ 

Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(συμφερότερη προσφορά) υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης 



ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η παρούσα 

πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περίπτωση ενώσεων, 

τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος μέλος της Ένωσης. β) σε κράτος μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 

σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/16. δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω γ 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσας. 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Γενικά 

Η περιγραφόμενη προμήθεια αφορά ένα (1) καινούριο επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400cc 

βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου ή LPG ή CNG ή ηλεκτροκίνητου ή υβριδικού πέντε (5) 

θέσεων συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στην τιμή 

των 18.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβάνονται το κόστος του οχήματος με ΦΠΑ, έξοδα τελών 

ταξινόμησης, τελών κυκλοφορίας,  έκδοσης πινακίδων  για το έτος παράδοσης του 

οχήματος, εξόδων ασφάλισης έως και το πρώτο τρίμηνο του 2021 καθώς και εξόδων 

μεταφοράς του οχήματος στην ΠΕ Κορινθίας. 

Το όχημα θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Κροκιδά 2, 20100 Κόρινθος, 

Κεντρικό Κτίριο), έτοιμο προς κυκλοφορία έχοντας τέλη και πινακίδες. 

Αναλυτικότερα το όχημα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα χαρακτηριστικά όπως 

περιγράφονται και προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 
Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως την 7.12.2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (Κροκιδά 2, 

Κόρινθος).  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν 

δεκτές.  

Επάνω στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1)«Προσφορά για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ………………………»  

2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, ταχ. διεύθυνση τηλέφωνα, fax, e-mail 

επικοινωνίας) 

Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει δύο υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» και 

«Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα. 



 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται: 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στον 

υποφάκελο «δικαιολογητικά» τα εξής: 

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην 

οποία δηλώνουν ότι :α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει ,β) έλαβαν γνώση των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης, των παραρτημάτων αυτής και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά πληρεί τις απαιτήσεις  και τεχνικές προδιαγραφές του υπό 

προμήθεια είδους και δ) η προσφορά τους ισχύει για 360 ημέρες. 

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά: 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε.), τον/τους 

διαχειριστή /διαχειριστές 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο. 

 

II. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα Πιστοποιητικό /Βεβαίωση εγγραφής του 

οικείου επιμελητηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του σε αυτό με το ειδικό 

επάγγελμά τους.  

III. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), 

 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο 

Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.) 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα). 

 

IV. Δικαιολογητικά και τεχνικές προδιαγραφές  
Απαραίτητα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά και ότι ζητείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

 

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά δεν έχει 

εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς υπαιτιότητα 

του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι 

έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού το 

οποίο θα προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 



Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στον 

υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» το ποσό της καθαρής αξίας του οχήματος αριθμητικώς και 

ολογράφως σε ακέραιη τιμή έως και δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή αυτή θα συμπεριληφθεί στον 

αντίστοιχο τύπο για τον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Επιπλέον της τιμής αυτής θα 

αναγράφεται το ποσό του ΦΠΑ και τα επιπλέον έξοδα για την παράδοση του οχήματος. Το ποσό της 

τελικής τιμής, δηλαδή της τιμής παράδοσης του οχήματος, θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω ποσά 

και δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό των 18.000,00 Ευρώ και θα περιγράφονται 

αναλυτικά στην οικονομική προσφορά. (Προσοχή! Στην τιμή των 18.000,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβάνονται το κόστος του οχήματος με ΦΠΑ, έξοδα τελών ταξινόμησης, τελών 

κυκλοφορίας, έκδοσης πινακίδων για το έτος παράδοσης του οχήματος, εξόδων ασφάλισης έως και 

το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτοκόλλητη σήμανση, καθώς και εξόδων μεταφοράς του οχήματος 

στην Π.Ε. Κορινθίας).   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 

προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων αναδόχων η οποία θα προκύψει από τον υπολογισμό 

του σχετικού τύπου θα προτιμηθεί αυτός που έχει υποβάλει την χαμηλότερη τιμή ως σύνολο 

ποσού. 

 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα της λήξης υποβολής 

προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κορινθίας (Γραφείο 7), στο Διοικητήριο της ΠΕ 

Κορινθίας (ταχ. Δ/νση Κροκιδά 2 , Κόρινθος) και ώρα 10:00 πμ. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 

Η προμήθεια του οχήματος θα προσφερθεί από τον ανάδοχο από την ημέρα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

της σύμβασης και εντός τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της σύμβασης. 

 

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

 Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον ΕΦ 02.072 ΚΑΕ 

1731.0001 του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2020 και την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 



πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

 Σας ενημερώνουμε ότι οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή κατά την 

εξόφληση των τιμολογίων. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα αποδοθεί από 

τον προμηθευτή. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.000,00 ΕΥΡΩ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

Κόρινθος 24.9.2020 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προτίθεται να προμηθευτεί  

ένα (1) επιβατηγό όχημα με τη διαδικασία αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας. Με την αγορά του ενός (1) αμεταχείριστου επιβατηγού 

οχήματος θα εξυπηρετούνται ασφαλέστερα και καλύτερα οι υπάλληλοι κατά τις υπηρεσιακές τους 



μετακινήσεις. Επιπλέον το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του νέου οχήματος είναι μικρότερο 

από των υπαρχόντων. (CPV:34100000-8) 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). 

2. Του N. 3861/10 (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. 

3. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

4. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Του 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. 

6. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει 

7. Του  Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

8. Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» 

9. Του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/30.12.2016/τ.Β’). 

10. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

11. Την Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) υπουργική απόφαση: Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

12. Της Υπουργικής Απόφασης υπ’αριθμ. 129/2534/2020 (ΦΕΚ 108/τΒ΄/4.2.2010) «Καθορισμός 

δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 

σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» όπως ισχύει σήμερα   

13. Την υπ’ αριθμ.  583/16.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΔΧ7Λ1-ΖΝΦ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό 

Έτος 2020. 

14. Την υπ’ αριθμ. 287920/24.12.2019 (ΑΔΑ: 69ΟΜΟΡ1Φ-7ΡΛ) απόφαση για τον έλεγχο 

νομιμότητας της με αριθμό 583/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 



«περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2019 και 

έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

15. Του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 156261/30980/8.7.2020 τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 

20REQ006987307). 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 156363/38771/8.7.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 

αύξοντα αριθμό 1702 (ΑΔΑ:ΩΦΔΝ7Λ1-ΨΨΥ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007031928). 

17. Την υπ’αριθμ. πρωτ.39831/160860/13.7.2020 ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 

αύξοντα αριθμό 132 (ΑΔΑ:6Σ2Ζ7Λ1-ΦΣΖ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά 

Η περιγραφόμενη προμήθεια αφορά ενός (1) καινούριου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400cc, 

βενζινοκίνητου ή βενζινοκίνητου ή LPG ή CNG ή ηλεκτροκίνητου ή υβριδικού πέντε (5) θέσεων 

συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Στη τιμή των 

18.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβάνονται το κόστος του οχήματος με ΦΠΑ, έξοδα τελών 

ταξινόμησης, τελών κυκλοφορίας,  έκδοσης πινακίδων  για το έτος παράδοσης του 

οχήματος, εξόδων ασφάλισης έως και το πρώτο τρίμηνο του 2021 καθώς και εξόδων 

μεταφοράς του οχήματος στην ΠΕ Κορινθίας. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται 

αυτοκόλλητη σήμανση με τον τίτλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα 

Κορινθίας (με γραμματοσειρά χρώματος κίτρινου), με επιπλέον λωρίδα κίτρινου χρώματος 

πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10 cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα 

προς το έδαφος).(εγκύκλιος οικ. 129/2534/10 (ΦΕΚ 108, Β΄/4.2.2010 όπως ισχύει. 

(Το όχημα θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Κροκιδά 2, 20100 Κόρινθος, 

Κεντρικό Κτίριο), έτοιμο προς κυκλοφορία έχοντας τέλη και πινακίδες. 

Επί ποινή αποκλεισμού το όχημα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει καμπίνα ικανή να μεταφέρει πέντε ενήλικα άτομα με άνεση. Θα 

φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού. Τα καθίσματα 

του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός – πίσω) και κλίσης πλάτης 

και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Θα παρέχουν απόλυτη άνεση, εργονομικές 

προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο 

θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. 

α/α Είδος αυτοκινήτου Επιβατηγό 

1 Αριθμός Θέσεων 5 

2 Κυβισμός Μηχανής Έως 1.400cc 

3 Καύσιμο Πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο ή LPG ή CNG ή ηλεκτροκίνητο ή 

υβριδικό 



4  Έτος κατασκευής  Μετά το 2017 

5  Εκπομπή CO2 Έως 150gr/km 

6 Κατανάλωση 

βενζίνης 

6,5lt ανά 100 km 

 

Το όχημα θα φέρει με τέσσερις (4) πλευρικές πόρτες. 

  

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριές ασφαλείας (κεντρικό κλείδωμα). Η όλη κατασκευή του 

αμαξώματος θα είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανοποίηση και η μέγιστη ηχητική 

και θερμική μόνωση. 

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα για τρεις (3) επιβάτες και ζώνες ασφαλείας. Θα φέρει πρόσθετα 

καλύμματα δαπέδου (πατάκια). 

Η καμπίνα θα διαθέτει τουλάχιστον 6 αερόσακους. Θα διαθέτει σύστημα υποβοήθησης 

φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. Θα φέρουν προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για 

τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα 

επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών.  

 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να 

αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση κατά 20%, 

διαφορετικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το πλαίσιο. 

Οι διαστάσεις του, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα 

κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του, βάση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο 

εγκαταστάσεων και κατασκευές και ανταλλακτικά. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 

παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες: 

1. Εργοστάσιο κατασκευής 

2. Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος 

3. Μεταξόνιο-μετατρόχιο 



4. Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

5. Υλικά  κατασκευής πλαισίου 

6. Ελάχιστος κύκλος στροφής του οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων 

7. Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (Gross Weight) 

 

Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι τετράχρονος, βενζινοκίνητος,  πετρελαιοκίνητος κλπ,  ονομαστικής ισχύς του 

οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Να είναι αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας τουλάχιστον σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EYRO 6, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, μέγιστης ισχύς τουλάχιστον 85 Hp, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 110 Nm ενώ ο κυβισμός 

του δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ξεπερνά τα 1.400 cc.  Η κατανάλωση καυσίμου θα είναι 

έως 6,5 lt/100 km (μικτός κύκλος). Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά του διαγωνισμό να 

δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα:   

1. Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία 

2. Η πραγματική ισχύς ( κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ. ) σύμφωνα 

με τον αριθμό στροφών 

3. Η μέγιστη ροπή στρέψης σύμφωνα με τον αριθμό στροφών 

4. Οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψης σύμφωνα με τον αριθμό στροφών 

5. Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπίεσης 

6. Ειδική κατανάλωση καυσίμου 

 

Σύστημα μετάδοσης Το όχημα θα φέρει κίνηση στους εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχού. Το 

σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται: από κιβώτιο ταχυτήτων 5 (πέντε) τουλάχιστον 

ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας οπισθοπορείας , όλων συγχρονισμένων. Θα φέρει συμπλέκτη, 

ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου δίσκου ανταποκρινόμενος απόλυτα προς συνθήκες λειτουργίας 

του οχήματος. Με την προσφορά να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική 

περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

 

 Σύστημα πέδησης Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους 

επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.τ.λ. εξαρτήματα να είναι ικανής αντοχής και άριστης 

κατασκευής ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα ABS (ύπαρξη συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών) με EBD 

(ηλεκτρονική κατανομή πέδισης) και ESP (ύπαρξη ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας).  Το υλικό 

τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το 

χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Να δοθεί πλήρης 

περιγραφή του συστήματος πέδησης.  

 

Σύστημα Διεύθυνσης Το βολάν οδήγησης πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου. Το 

σύστημα διεύθυνσης - οδήγησης πρέπει να είναι υδραυλικό ( με υποβοήθηση τιμονιού ). Το τιμόνι 



πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος σε σχέση με τον οδηγό και το όχημα να διαθέτει 

ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθιας. 

 

Άξονες - αναρτήσεις – ελαστικά Τα ελαστικά θα είναι καινούρια, tubeless, radial, δεν θα 

προέρχονται από αναγόμωση και θα είναι αρίστης ποιότητας απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφαλείας και αντοχής, σε μηχανική καταπόνηση, μηχανική θλίψη, μεγάλες 

θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ανταποκρινόμενα στη σύγχρονη τεχνολογία. 

Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος 

εντός δρόμων. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης 

του οχήματος, καινούργια. Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός ή εφεδρικός τροχός 

ανάγκης τοποθετημένος σε ευχερή θέση με γρύλο ανύψωσης και εργαλεία αντικατάστασης τροχών ή 

εξοπλισμός (κιτ) επιδιόρθωσης ελαστικού. 

 

Καμπίνα οδήγησης Η καμπίνα ( θαλαμίσκος ) πρέπει να φέρει μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και 

θερμικών απωλειών. Να φέρει ταμπλό με όλα τα απαραίτητα όργανα και φωτεινά σήματα, 

χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος . Θα 

φέρει ακόμη ραδιόφωνο – CD. Επιπλέον παροχές στο ηχοσύστημα θα βαθμολογηθούν θετικά (θύρα 

USB, Bluetooth). Να φέρει δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 

ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό, σύστημα θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στην καμπίνα με 

μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα. Να διαθέτει τέσσερις (4) πλευρικές πόρτες που θα έχουν 

παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν με ηλεκτρικό μηχανισμό 

μεμονομένα ή κεντρικά από τον οδηγό και πίσω παράθυρο σταθερού κρυστάλλου ηλεκτρικά 

θερμαινόμενου. Να φέρει υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους πίδακες νερού. Η καμπίνα θα πρέπει 

να έχει σύστημα κλιματισμού ( air condition ) εργοστασιακής τοποθέτησης. Επίσης το όχημα θα 

φέρει immobilizer. 

 

Ηλεκτρικό σύστημα Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12V και 

εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ειδικά ενισχυμένο για τις ανάγκες κίνησης . Το 

όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ( φώτα, 

προβολείς , αναλάμποντα ( φλάς ), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.τ.λ. ) και 

προβολείς ομίχλης εμπρός. 

 

Χρωματισμός Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με μεταλλικό χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας. Να παρέχεται εγγύηση για το χρώμα τουλάχιστον 7 ετών. Θα περιλαμβάνεται 

αυτοκόλλητη σήμανση με τον τίτλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα 

Κορινθίας με επιπλέον λωρίδα κίτρινου χρώματος πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10 cm) στη 

μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος. 

 



Εγγύηση καλής λειτουργίας. Το όχημα θα έχει απαραίτητα εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη 

(>) των δύο (2) ετών ή 50.000 χλμ. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο 

που εργάζεται το όχημα και η μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται 

εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης. Η διάρκεια της εγγύησης και ο 

τρόπος αποκατάστασης των βλαβών θα δηλωθεί από τον προμηθευτή σε υπεύθυνη δήλωση που θα 

καταθέσει στην Τεχνική Προσφορά.  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των 

οχημάτων. 

 

Συντήρηση – ανταλλακτικά  

Ο προμηθευτής θα δηλώσει υποχρεωτικά, στην προσφορά του ότι εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών, για μια τουλάχιστον δεκαετία και θα δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

Επίσης με υπεύθυνη δήλωση θα δηλωθεί ο αριθμός service με δωρεάν εργασία συντήρησης. 

Οτιδήποτε επιπλέον θα αξιολογηθεί θετικά. 

 Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος 

διάθεσης του ανταλλακτικού είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Οι διαγωνιζόμενοι – επί ποινή 

αποκλεισμού οφείλουν να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά  δήλωση στην οποία θα αναφέρουν 

τον μέγιστο χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών. 

 

Διάφορα – Λοιπά  

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θα 

αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού, (οδηγού και συντηρητών) θα γίνει επαρκώς κατά την ημερομηνία 

της παραλαβής του οχήματος και με βάση τα τεχνικά έντυπα που θα χορηγηθούν.  

 Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχημα είναι :  

Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.  

Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική .  

Το όχημα θα είναι πλήρως έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. 

Θα παραδοθεί με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό: 

Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές τοποθετημένα σε θήκη ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση, 

πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

Τρίγωνο βλαβών 

 Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς 

Φαρμακείο (πλήρες) σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 



 

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:  

 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα αναλάβει την ευθύνη για την συμπλήρωση και 

προσκόμιση όσων ζητούνται από την παρούσα μελέτη καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις που 

ζητούνται από την παρούσα μελέτη. 

  Τεχνικά Φυλλάδια / prospectus και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 Τεχνική Προσφορά  

 Κατάθεση έγκρισης τύπου κατά την προσφορά ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει 

με την παράδοση 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Να συμπληρωθεί από τον διαγωνιζόμενο, επί ποινή αποκλεισμού, για τα παρακάτω χαρακτηριστικά και 

πληροφορίες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (& αριθμός 

σελίδας παραπομπής Τεχνικών Φυλλαδίων και 

Τεχνική Προσφορά) 

1 Γενικά ( Όπως αναλυτικά 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης) 

Ναι  

2 Πλαίσιο Ναι  

3 Κινητήρας Ναι  

4 Σύστημα μετάδοσης Ναι  

5 Σύστημα διεύθυνσης Ναι  

6 Σύστημα πέδισης Ναι  

7 Άξονες-αναρτήσεις-ελαστικά Ναι  

8 Καμπίνα οδήγησης Ναι  

9 Ηλεκτρικό σύστημα Ναι  

10 Χρωματισμός Ναι  



11 Εγγύηση καλής λειτουργίας Ναι  

12 Συντήρηση –ανταλλακτικά Ναι  

13 Διάφορα Ναι  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

1 Γενικά ( Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

100-120 5 

2 Πλαίσιο 100-120 8 

3 Κινητήρας 100-120 8 

4 Σύστημα μετάδοσης 100-120 8 

5 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 7 

6 Σύστημα πέδισης 100-120 8 

7 Άξονες-αναρτήσεις-ελαστικά 100-120 5 

8 Καμπίνα οδήγησης 100-120 7 

9 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6 

10 Χρωματισμός 100-120 6 

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 8 

12 Συντήρηση –ανταλλακτικά 100-120 10 

13 Διάφορα 100-120 14 

 

Τα επιπλέον προσφερόμενα των ήδη αναφερθέντων χαρακτηριστικών θα βαθμολογηθούν 

επιπλέον των 100 στη βαθμολόγηση. Επίσης για οτιδήποτε ασυμφωνία ή επικαιροποίηση 

ισχύουν όσα αναφέρονται στην ισχύουσα  τρέχουσα νομοθεσία. Έκτός από την μάρκα και το 

μοντέλο του προσφερόμενου οχήματος θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού και η έκδοση 

(απλή, πλούσια κλπ) ανάλογα με τον εξοπλισμό) του μοντέλου, όπως αναφέρεται στο 

προσπέκτους προκειμένου να αξιολογηθεί η διαφορά στον εξοπλισμό. 

 



Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 86 του 4412/2016, κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται 

από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία 

της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 

θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1χΚ1 + 

σ2χΚ2 +……+σνχΚν. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 

παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην 

οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. Λ = Προσφερθείσα 

τιμή / U 

 

 

 

Δημήτριος Αδάμ  

Τ.Ε. Μηχανικών. 
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autokyrkas@gmail.com 
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