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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου, µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα κατά
περίπτωση:
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1.
Καύσιµο :Πετρέλαιο
Ισχύς : 143 HP
Κατανάλωση :Νόρµα EURO4
Κυβικά 2.500 m3
Πόρτες Πέντε (5)
Για τον τοµέα της άνεσης καµπίνας:
•

Κλιµατισµό (Air Condition)

•

Ηχοσύστηµα εγκατεστηµένο RCD mp3

•

Ηλεκτρικά παράθυρα

•

Ηλεκτρικές κλειδαριές

•

Κλείδωµα 4χ4 µε έξτρα λεβιέ

•

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες

•

Θερµαινόµενο κάθισµα

Για τον τοµέα της ευχρηστίας
•

Χρώµα: Ασηµί

•

Σκαλοπάτια

•

Ζάντες αλουµινίου

•

Κάλυµµα καρότσας

•

Πίσω τζάµι-πίσω θέσεις

•

Kοτσαδούρα βαρέως τύπου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2.
Καύσιµο :Πετρέλαιο
Ισχύς : 125 HP
Κατανάλωση :Νόρµα eu EU4
Κυβικά 2.499 m3
Πόρτες Τρεις (3)
Για τον τοµέα της άνεσης καµπίνας:
•

Ηχοσύστηµα εγκατεστηµένο RCD mp3

•

Ηλεκτρικά παράθυρα

•

Ηλεκτρικές κλειδαριές

•

Κλείδωµα 4χ4 αυτόµατο

Για τον τοµέα της ευχρηστίας
•

Χρώµα: Μπλέ

•

Κάλυµµα καρότσας

•

Πίσω τζάµι-πίσω θέσεις

•

κοτσαδούρα

Με τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν τα παρακάτω παρελκόµενα - Εφεδρικός τροχός,
τοποθετηµένος σε ασφαλές µέρος των αυτοκινήτων ή κιτ επισκευής ελαστικού - Σειρά
συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς - Πυροσβεστήρας σύµφωνα µε τον
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. - Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. - Τρίγωνο βλαβών Βιβλία συντήρησης και επισκευής - Βιβλίο ανταλλακτικών Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική
εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. θα είναι εφοδιασµένο µε τους
προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα.
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία
που θα καθορίσει η ∆ΕΥΑΚ (κίτρινη περιµετρική γραµµή πάχους 10 εκατοστών και τα
λογότυπα της αρµόδιας υπηρεσίας.
Στην τιµή προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς καθώς η
παράδοση θα γίνει στην έδρα της ∆ΕΥΑΚ και όλα τα έξοδα για την απόκτηση πινακίδων
τόσο στο τµήµα Συγκοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όσο και στη ∆.Ο.Υ.
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«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). Χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει τη
∆.Ε.Υ.Α.Κ. και δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας
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Η ∆ιευθύντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.
Ανθοπούλου Χρυσούλα
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