
 

 

 

 
 

Αθήνα, 27/07/2020 
   Α.Π: KY/2020/627 

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σορβόλου 24,  116 36 , Aθήνα -Μετς 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ. 210-9241993-6, εσωτ 226 
 
                                                                                         ΠΡΟΣ 

  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 
«Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων» 

 
Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΘΕΑ, στα πλαίσια προγραμματισμού της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξη «Κινητή 
Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα την Λέσβο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών 
για την ανωτέρω προμήθεια: 
 
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ανάρτηση της  στον ιστότοπο του 
ΚΕΘΕΑ ( https://www.kethea.gr/), ήτοι από την Τρίτη ,28-7-2020 έως και την Τρίτη ,11-08-2020. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους 
όρους των προδιαγραφών, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν 
ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους, καθώς και 
να ζητήσουν διευκρινήσεις αποκλειστικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@kethea.gr (τα 
σχόλια να συνοδεύονται απαραιτήτως από τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου με επωνυμία και ΑΦΜ) έως και 
την Τρίτη, 11-08-2020. 
 
Το ΚΕΘΕΑ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
ανάδοχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων προμηθειών/υπηρεσιών.  
 
Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία, συνδράμοντας στη προσπάθεια 
διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 
       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ 
 
 

     Χρήστος Λιάπης 

 
 
 

https://www.kethea.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ένα (1) όχημα Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων 

 

Α/Α 
Περιγραφή / 

Προδιαγραφές 
Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 
Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής 
ΝΑΙ 

    

2 Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ     

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

3 Καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ     

4 
Πρότυπα εκπομπών 

καυσαερίων στην Ε.Ε. 
EURO 6 

    

5 Κύλινδροι 4     

6 Κυβισμός (cm3) Από 1.450 έως 2.000     

7 Ιπποδύναμη (PS/KW) Τουλάχιστον 90/65     

8 
Διαγράμματα ροπής και 

ιπποδύναμης 
ΝΑΙ 

    

9 Φίλτρο σωματιδίων Diesel ΝΑΙ     

10 Κιβώτιο ταχυτήτων 
Μηχανικό, τουλάχιστον 

6 ταχυτήτων + όπισθεν 

    

ΟΧΗΜΑ – ΑΜΑΞΩΜΑ 

11 Χρώμα 
Οποιοδήποτε διαθέσιμο 

χρώμα 

    

12 Μεταξόνιο (mm) Από 2.650 έως 3.498     

13 Μικτό βάρος (kg) Από 1.950 έως 3.000     

14 
Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον 

οδηγό) (kg) 
Τουλάχιστον 550 

   

15 Μήκος οχήματος (mm) Από 3.500 έως 6.600    

16 
Πλάτος οχήματος (χωρίς 

καθρέπτες) (mm) 
Έως 1.960 

    

17 Ύψος οχήματος (mm) Από 1.800 έως 1.980     

18 Πόρτες φόρτωσης 

Τουλάχιστον δύο (2): 

Δεξιά πλαϊνή και πίσω 

διπλή 
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19 Δεξιά πόρτα φόρτωσης Συρόμενη    

20 Πίσω πόρτα φόρτωσης 
Διπλή, διαιρούμενη, με 

τζάμι 

   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

21 
Ενδεικτικές ενδείξεις και 

προειδοποιήσεις 

Να καλύπτουν τις 

βασικές λειτουργίες για 

τον κινητήρα, φρένα, 

λάμπες και 

διαστημάτων service 

    

22 Σύστημα πέδησης (φρένα) 

Δισκόφρενα στους 

εμπρόσθιους και 

οπίσθιους τροχούς 

    

23 

Σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος 

φρένων (ABS), ηλεκτρονικό 

σύστημα σταθερότητας / 

ευστάθειας (ESP/ESC), 

σύστημα ελέγχου 

πρόσφυσης (TCS/ASR), 

υποβοήθηση 

φρεναρίσματος (Brake 

assist). 

ΝΑΙ 

    

24 Αερόσακος οδηγού ΝΑΙ     

25 Αερόσακος συνοδηγού ΝΑΙ     

26 Ζώνες ασφαλείας ΝΑΙ     

27 Στήριγμα κεφαλής ΝΑΙ     

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

28 Ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ     

29 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

θερμαινόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες, χειροκίνητα 

αναδιπλούμενοι 

ΝΑΙ 

    

30 Κλείδωμα 
Κεντρικό κλείδωμα με 

τηλεχειρισμό 

    

31 Τιμόνι Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος     

32 Κάθισμα οδηγού 
Ρυθμιζόμενης θέσης και 

ύψους 

    

33 
Σύστημα ψύξης – 

θέρμανσης 

Air conditioner ή 

κλιματισμός 
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34 Σύστημα ακινητοποίησης 
Ηλεκτρονικό 

immobilizer ή παρόμοιο 

    

35 Ρεζέρβα 
Κανονική με χαλύβδινη 

ζάντα 

    

36 Ζάντες Χαλύβδινες με τάσια     

37 Φώτα Ημέρας     

38 Ηχοσύστημα 
Τουλάχιστον RADIO με 

ηχεία 

    

39 Δάπεδο καμπίνας οδήγησης 
Με μοκέτα ή πλαστική 

επένδυση 

    

40 Πατάκια καμπίνας οδήγησης Πλαστικά ή ελαστικά     

41 Ταπετσαρία 
Υφασμάτινη επένδυση 

καθισμάτων 

    

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

42 

Το όχημα θα παραδοθεί στις 

εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ 

ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά, 

οδός Διστόμου, αρ. 68, το 

αργότερο σε 5 μήνες από 

την υπογραφή της 

σύμβασης, σε ώρες και 

ημερομηνίες που θα 

συμφωνηθούν με τους 

αρμόδιους υπαλλήλους του 

ΚΕΘΕΑ. 

ΝΑΙ 

    

43 

Το προσφερόμενο είδος 

πρέπει να έχει τη σήμανση 

CE και να συνοδεύεται από 

τη Δήλωση Συμμόρφωσης 

του κατασκευαστή του, η 

οποία και θα δηλώνει ότι το 

προϊόν πληροί όλες τις 

αναγκαίες απαιτήσεις που 

ορίζονται στις ισχύουσες 

οδηγίες 

NAI 

    

44 

Το όχημα θα είναι γνωστής 

μάρκας και θα παραδοθεί 

στην Αναθέτουσα Αρχή 

προς κυκλοφορία, αφού ο 

προμηθευτής έχει 

διεκπεραιώσει όλες τις 

διαδικασίες για την 

κυκλοφορία του, με ευθύνη 

του και δαπάνη του. 

NAI 
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45 

Στην τιμή μονάδας θα 

συμπεριλαμβάνονται 

παντός είδους δαπάνες 

αναγκαίες για τη νόμιμη 

κυκλοφορία του οχήματος 

(εκτελωνισμοί, μεταφορικά, 

διάφορα λοιπά έξοδα κ.λπ.) 

NAI 

    

46 

Εγγύηση για μηχανικά, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

μέρη (αφορά καινούργια 

ανταλλακτικά και εργασία 

αντικατάστασης) 

Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

    

47 
Εγγύηση εργοστασιακής 

βαφής 

Τουλάχιστον τρία (3) 

έτη 

    

48 
Εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας 

Τουλάχιστον οκτώ (8) 

έτη 

    

49 

Εγγύηση κινητικότητας σε 

περίπτωση ακινητοποίησης 

λόγω βλάβης 

Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

    

50 

Θα πρέπει να υπάρχει 

εγγύηση-δήλωση του 

προμηθευτή 

αντιπροσωπείας για την 

υποστήριξη του οχήματος 

σε γνήσια ανταλλακτικά και 

εξουσιοδοτημένο service για 

την ακινητοποίηση του 

οχήματος τουλάχιστον για 

τα προσεχή δέκα (10) έτη 

από την ημερομηνία 

παράδοσής τους 

NAI 

    

51 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις (Α/Α 

46 έως 49) θα καλύπτονται 

από ελληνική 

αντιπροσωπεία και στο 

διάστημα της εγγύησης οι 

βλάβες θα αποκαθίστανται 

σε εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο. Όλες οι 

υπηρεσίες και τα 

ανταλλακτικά για την 

αποκατάσταση βλαβών και 

ανωμαλιών λειτουργίας κατά 

το χρόνο εγγύησης θα 

παρέχονται δωρεάν. 

ΝΑΙ 
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52 

Το υπό προμήθεια όχημα 

θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό Τελωνείου με 

ημερομηνία παραγωγής και 

αναλυτικά PROSPECTUS 

στην Ελληνική γλώσσα, 

έγκριση τύπου οχήματος και 

αναγκαία πιστοποιητικά 

ΚΤΕΟ. 

NAI 

    

 

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης και συντήρησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα 

καλύπτει την περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

του Εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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