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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                    ΕΡΓΟ: Προμήθεια δικύκλων  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ               
 
Ηράκλειο  25 / 10 / 2010 
 

 
Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΑΡΘΡΟ 1
    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια, δώδεκα (12) 
μοτοποδηλάτων τύπου Scooter, για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηρακλείου. 

ο 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο

  Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο

  Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, 
εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την 
αξιολόγηση των προσφερομένων οχημάτων, θα απαντούν δε στο παρακάτω 
ερωτηματολόγιο: 

  

 
Α.  ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης και έτος κατασκευής του πλαισίου. 
2. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου. 
3. Ανεμοθώρακες. 
4. Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες, λεπτομερής περιγραφή. 
5. Φωτισμός. 
6. Κάθισμα οδηγού συνοδηγού περιγραφή. 
7. Σύστημα ανάρτησης. 
8. Ορθοστάτες.  

 
Β.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

1. Εργοστάσιο κατασκευής. 
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2. Τύπος. 
3. Έτος κατασκευής. 
4. Σύστημα τροφοδοσίας . 
5. Σύστημα ανάφλεξης. 
6. Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά ώρα υπό πλήρες φορτίο. 
7. Κυβισμός . 
8. Διαστάσεις κυλίνδρου, διάμετρος διαδρομή. 
9. Σχέση συμπίεσης. 
10. Ιπποδύναμη CV/RPM (διαγράμματα)κατά DIN. 
11. Ροπή στρέψης  CEE KGM/RPM (διαγράμματα). 
12. Περιγραφή φίλτρων αέρος, καυσίμων κ.λ.π. 
13. Στάθμη θορύβου σε Db . 
14. Σύστημα ψύξης –Περιγραφή του συστήματος. 
15. Αντιρρυπαντική τεχνολογία –Περιγραφή του συστήματος. 
16. Ενδεχόμενα πλεονεκτήματα προσφερόμενου κινητήρα έναντι ανταγωνισμού.  

 
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

1. Περιγραφή του συστήματος μετάδοσης ισχύος. 
2. Περιγραφή και τύπος συμπλέκτη (αν υπάρχει).  
3. Αναρρίχηση σε μοίρες (υπό πλήρες φορτίο). 

      4.   Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων (κατασκευαστής κ.λ.π.) αν υπάρχει. 
5. Τελική ταχύτητα . 

 
  Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗ. 
       1. Αναλυτική περιγραφή συστήματος πέδηση. 
  
Ε.   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1. Μήκος ,πλάτος ,ύψος. 
 

Ζ.  ΒΑΦΗ 
1. Περιγραφή υλικών. 

  
Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
1. Περιγραφή του ηλεκτρικού συστήματος. 
2. Στοιχεία συσσωρευτή. 
 
Θ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
 

Οι προσφορές που δεν θα απαντηθούν σε όλο το παραπάνω ερωτηματολόγιο 
θα αποκλείονται
 

 από τον διαγωνισμό.  



 3 

ΑΡΘΡΟ 4ο

    Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ,να παραδώσει τα οχήματα έτοιμα προς 
λειτουργία στο, Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. 

  

  
ΑΡΘΡΟ 5ο

  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, τους 
οδηγούς και τους τεχνίτες που θα αναλάβουν τα οχήματα. 

  

 
       ΑΡΘΡΟ 6ο

        Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία, ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για 10 χρόνια, για τα προς 
προμήθεια οχήματα, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει, σε πόσο χρονικό διάστημα από την 
αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει και να συμφωνεί με τις διαδικασίες 
πληρωμής από τον Δήμο Ηρακλείου. 

  

 
        ΑΡΘΡΟ 7ο

       Να δηλωθεί εγγράφως, από τον προμηθευτή, ότι υπάρχει στην πόλη μας 
υποκατάστημα και πιο, για να εξυπηρετεί τυχόν βλάβες και να προμηθεύει 
ανταλλακτικά στην υπηρεσία μας, για δέκα χρόνια, καθώς επίσης και έγγραφη δήλωση 
από τον ιδιοκτήτη του υποκαταστήματος ή συνεργαζόμενου καταστήματος, που 
αποδέχεται την συνεργασία με τον προμηθευτή αλλά και με τον Δήμο Ηρακλείου για 
δέκα χρόνια τουλάχιστον (δηλαδή παροχή ανταλλακτικών και επισκευών των 
οχημάτων),  (επί ποινή αποκλεισμού). 

  

 
 
    ΑΡΘΡΟ 8ο

   Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των 
προσφερόμενων οχημάτων,  για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον και θα καλύψει τυχόν 
βλάβες . 

  

 
 
   ΑΡΘΡΟ 9ο

   Να κατατεθούν δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου (επί 
ποινή αποκλεισμού σε πρωτότυπο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής των 
μοτοποδηλάτων στην Αγγλική με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά). 

  

 
 
   ΑΡΘΡΟ 10ο

   Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης 
και των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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    ΑΡΘΡΟ 11ο

    Η ταξινόμηση θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
  

 
 
      ΑΡΘΡΟ 12ο

   Τα μοτοποδήλατα θα παραδοθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, μαζί με τις 
πινακίδες κυκλοφορίας (τοποθετημένες) και τις άδειες κυκλοφορίας.                                    

  

 
 
 
 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος Καθαριότητας                   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
    & Αισθητικής της Πόλης 
 
 
 
   Αντώνης Μεταοχιανάκης                             Παντελής Κρουσταλάκης 
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                     Πτυχ.Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 
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