
 
 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………….…………..……, με έδρα 

…………………………………………………………..………., οδός……………….…………………..…………… αριθμός ……………..  

Τηλέφωνο……………………………………….., fax……………………………………..……. 

(Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα. Όπου αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές 

θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή). 

α/α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ / ΑΛΛΟ 

0. ΓΕΝΙΚΑ - ΤΥΠΟΣ   

0.1 εργοστάσιο κατασκευής   

0.2 τύπος - μοντέλο   

0.3 1η άδεια κυκλοφορίας μετά το 2014   

0.4 έγκριση τύπου στην Ελλάδα   

1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ   

1.1 πετρελαιοκίνητος   

1.2 τετράχρονος   

1.3 υδρόψυκτος   

1.4 4 κυλίνδρων   

1.5 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5   

1.6 κυβισμού έως 2.500 c.c.   

1.7 ονομαστικής ισχύος περίπου 163 HP   

2. ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ   

2.1 βιομηχανικού τύπου    

Προμήθεια οχημάτων συλλογής και αποκομιδής 

απορριμμάτων 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,00 € 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  23/2020 

 



 
 

 

 
 

 

2.2 διαστάσεις ελαστικών 255/65 R17 (κατά προτίμηση)   

2.3 ζάντες αλουμινίου (κατά προτίμηση)   

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

3.1 βολάν (τιμόνι) στα αριστερά του αυτοκινήτου    

3.2 σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό (με υποβοήθηση)    

3.3 τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος   

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ   

4.1 υδραυλικό    

4.2 δισκόφρενα με δίσκους αεριζόμενους εμπρός   

4.3 ταμπούρα πίσω   

4.4 σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS) και στους 4 τροχούς   

4.5 ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)   

4.6 σύστημα ελέγχου ευστάθειας (VSC) (επιθυμητό)   

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   

5.1 δυνατότητα  σύμπλεξης - αποσύμπλεξης 4 τροχών (4X4)   

5.2 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων    

5.3 πέντε σχέσεις εμπροσθοπορείας    

5.4 μια σχέση οπισθοπορείας.   

5.5 συμπλέκτης ισχυρής κατασκευής   

5.6 διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής   

5.7 σύστημα περιορισμένης ολίσθησης στο πίσω διαφορικό (επιθυμητό)   

6 ΑΜΑΞΩΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ   

6.1 1,5 καμπίνα    

6.2 προβολείς ομίχλης    



 
 

 

 
 

 

6.3 κοτσαδόρος   

6.4 ελάχιστες διαστάσεις καρότσας 1500x1700χ400mm   

6.5 επενδεδυμένη καρότσα από προστατευτικό υλικό   

6.6 μέγιστο ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1.000 kg    

6.7 
ικανότητα ρυμούλκησης τουλάχιστον χωρίς φρένα ρυμουλκούμενου 700 

kg, με φρένα ρυμουλκούμενου 3.000 kg. 
  

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

7.1 θαλαμίσκος οδηγού τελείως προωθημένης οδήγησης   

7.2 ταμπλό με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα   

7.3 θερμική μόνωση με επένδυση   

7.4 δύο ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες   

7.5 ηλεκτρικά παράθυρα   

7.6 δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα - πατάκια   

7.7 air-condition (επιθυμητός κλιματισμός)   

7.8 πλαφονιέρα φωτισμού   

7.9 ηχοσύστημα   

7.10 immobilizer    

7.11 ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές   

7.12 ηλεκτρικοί καθρέπτες    

7.13 αερόσακος οδηγού    

7.14 αερόσακος συνοδηγού    

7.15 αερόσακοι πλευρικοί    

7.16 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες    

7.17 εφεδρικός τροχός ανάγκης (ρεζέρβα)    

7.18 τρίγωνο   



 
 

 

 
 

 

7.19 φαρμακείο   

7.20 πυροσβεστήρας    

8. EΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

8.1 εγγύηση 2 έτη (επιθυμητή)   

9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

9.1 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης 
  

 

 

      Λυγουριό ….. / ….. / 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 


