
 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη 30/2016 «Προµήθεια δυο (2) 
οχηµάτων τύπου Jeep β) τριών (3) επιβατικών οχηµάτων τύπου MPV και γ) δυο (2) 
φορτηγών οχηµάτων τύπου Van µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους έως 2,3 ton» 

 
 

Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 22836/19-8-2016 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Ύδρευσης, 
παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις: 
 

«εκ παραδροµής, έγινε λάθος αναγραφή στον πίνακα συµµόρφωσης του τύπου van 
οχήµατος µε µεικτό βάρος τους 2,3 τόνους. Συγκεκριµένα στην σειρά 1 του πίνακα αναγράφεται 
θάλαµος επιβατών πέντε θέσεων ενώ θα πρέπει να αναγράφεται θάλαµος επιβατών δυο 
θέσεων(όπως εξάλλου αναφέρεται και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του οχήµατος) .  

Κατόπιν τούτου,  o πίνακας συµµόρφωσης του τύπου van οχήµατος µε µεικτό βάρος τους  2,3 
τόνους, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς του διαγωνισµού και επέχει θέση 
ευθύνης επί ποινή αποκλεισµού, αλλάζει ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(οχήµατος τύπου Van µεικτού βάρους έως 2,3 ton ) 
(To παρόν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς του διαγωνισµού και επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης επί ποινή αποκλεισµού).  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  ………………………………………………………………….. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  ……………………………………………………………... 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή Επιβεβαίωση Παρατηρήσεις 

1 Θάλαµος επιβατών δυο  θέσεων.   

2 
Πετρελαιοκινητήρας , τετράχρονος   κυβισµού   από 1.350 cc 
 έως 1600 cc .  

  

3 Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO V  ή  VI.   

4 
Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων  πέντε εµπρόσθιων σχέσεων                και 
µίας όπισθεν. 

  

5 
Υδραυλική ή ηλεκτρουδραυλική ή  µε ηλεκτρική   υποβοήθηση 
συστήµατος διεύθυνσης. 

  

6 Σύστηµα πέδησης µε  Α.Β.S  και E.S.P..   

 

  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

 
 
           Θεσσαλονίκη 22/8/2016  
             Αρ.  πρωτ.  23033 
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Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
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                       ΠΡΟΣ     
                       Κάθε ενδιαφερόµενο 



 
 

7 Εφεδρικός τροχός.   

8 Ολικό µήκος οχήµατος  από 4.000 έως 4.450 mm.   

9 
Ολικό πλάτος οχήµατος µέχρι  2.2.00 mm. 
(µε τους εξωτερικούς καθρέπτες). 

  

10 
Μήκος χώρου φόρτωσης 1600 mm κατ’ ελάχιστο. (µετρηµένο στο 
πάτωµα). 

  

11 
Ύψος ανοίγµατος της πίσω πόρτας του χώρου φόρτωσης 1200 mm  
κατ’ ελάχιστον. 

  

12 Ωφέλιµος όγκος χώρου φόρτωσης 2,5 m3.   

13 Ωφέλιµο φορτίο µε τον οδηγό 600 Kg κατ’ ελάχιστο.   

14  ∆ίφυλλη πίσω πόρτα µε παράθυρο σταθερού κρυστάλλου.   

15 Πλαϊνή συρόµενη πόρτα.   

16 
Πρόσθετο αντιολισθητικό υλικό της κατασκευάστριας  εταιρείας για  την 
προστασία του δαπέδου του χώρου  φόρτωσης. (Εάν δεν  
Περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό). 

  

17 Ράδιο/CD & ηχεία.    

18 Air - condition (a/c).   

19 Αερόσακο  οδηγού - συνοδηγού.   

                                                                            
       Σφραγίδα – Υπογραφή Προµηθευτή » 

 

 
 

 
 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


