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Αξιότιμοι Κύριοι, Αναφερόμενοι στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές ακολούθως μπορείτε να βρείτε τα
σχόλιά μας:
1. Στην παράγραφο 1.2.2 (Κινητήρας) αναφέρεται: «Η ιπποδύναμη να είναι τουλάχιστον 115 hp». Η εταιρεία
μας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό προσφέροντας το όχημα Citroen C3 AirCross το
οποίο φέρει κινητήρα του οποίου η μέγιστη αποδιδόμενη ιπποδύναμη είναι 110 Ηp. Προκειμένου να
διευρυνθεί ο ανταγωνισμός και να γίνει δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας παρακαλούμε να τροποποιηθεί
η σχετική παράγραφος ως ακολούθως: «Η ιπποδύναμη να είναι τουλάχιστον 110 hp».
2. Στην παράγραφο 1.7.1 (Επιδόσεις) αναφέρεται μεταξύ άλλων: «…και η επιτάχυνση των να είναι μικρότερη
ή ίση με 11 δευτερόλεπτα (sec) για την ανάπτυξη 100χλμ/ώρα από στάση.» Tο όχημα Citroen C3 AirCross
που προτιθέμεθα να προσφέρουμε μπορεί να επιταχύνει για την ανάπτυξη 100 χλμ/ώρα από στάση σε 11,5
δευτερόλεπτα (sec). Προκειμένου να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός και να γίνει δυνατή η συμμετοχή της
εταιρείας μας παρακαλούμε να τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος ως ακολούθως: «…και η επιτάχυνση των
να είναι μικρότερη ή ίση με 11,5 δευτερόλεπτα (sec) για την ανάπτυξη 100χλμ/ώρα από στάση.».
3. Στην παράγραφο 1.10.4 (Ασφάλεια) αναφέρεται ότι τα υπό προμήθεια οχήματα θα πρέπει να φέρουν :
«Ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους.» Καθόσον δεν υπάρχουν οχήματα με ζώνες ασφαλείας στην δεύτερη
(οπίσθια) σειρά καθισμάτων με ρύθμιση ύψους παρακαλούμε να τροποποιηθεί η ανωτέρω παράγραφος ως
ακολούθως: «Εμπρόσθιες ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους.»
4. Στην παράγραφο 1.11.8 (Αμάξωμα - Εξοπλισμός) αναφέρεται ότι τα υπό προμήθεια οχήματα θα πρέπει να
φέρουν: «Εξωτερικά φώτα LED εμπρός & πίσω σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.» Την εν λόγω απαίτηση μόνο ένα
όχημα αυτής της κατηγορίας την καλύπτει και είναι το Nissan Juke. Προκειμένου να διευρυνθεί ο
ανταγωνισμός και να γίνει δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας παρακαλούμε να τροποποιηθεί η σχετική
παράγραφος ως ακολούθως: «Εξωτερικά φώτα ημέρας LED εμπρός. Πίσω φώτα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.»
5. Στην παράγραφο 1.11.11 (Αμάξωμα - Εξοπλισμός) αναφέρεται ότι τα υπό προμήθεια οχήματα θα πρέπει
να φέρουν: «Σύστημα Bluetooth, USB, AUX». Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η θύρα aux
χρησιμοποιούνταν στα αυτοκίνητα τεχνολογίας προηγούμενης γενιάς που δεν είχαν θύρα usb και για
συνδεθούν παλαιότερες συσκευές ήχου π.χ. mp3 player. Πέρα δε τούτου η εφαρμογή τους αυξάνει ανώφελα
το κόστος του οχήματος. Συνεπώς λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε να τροποποιηθεί η
σχετική παράγραφος ως ακολούθως: «Σύστημα Bluetooth, USB»
6. Στην παράγραφο 1.11.20 (Αμάξωμα - Εξοπλισμός) αναφέρεται: «Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
(οδηγού - συνοδηγού) Δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού που υπάρχει για την λόγω προμήθεια
και προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό κατά το δυνατό περισσότερες
εταιρείες παρακαλούμε να τροποποιηθεί η εν λόγω παράγραφος ως ακολούθως: «Θερμαινόμενα καθίσματα
εμπρός (οδηγού – συνοδηγού) κατά προτίμηση»
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7. Στην παράγραφο 1.11.23 (Αμάξωμα - Εξοπλισμός) αναφέρεται: «Σύστημα συναγερμού» Δεδομένου του
περιορισμένου προϋπολογισμού που υπάρχει για την λόγω προμήθεια και προκειμένου να καταστεί δυνατό
να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό κατά το δυνατό περισσότερες εταιρείες παρακαλούμε να τροποποιηθεί η
εν λόγω παράγραφος ως ακολούθως: «Σύστημα συναγερμού κατά προτίμηση»
8. Στην παράγραφο 1.12.1 (Χρώμα) αναφέρεται: «Χρώματος λευκού, ασημί, κλπ.» Επειδή το κόστος των
απλών χρωμάτων όπως π.χ. του λευκού είναι μικρότερο σε σχέση το κόστος των μεταλλικών χρωμάτων όπως
π.χ. του ασημί και προκειμένου να συγκριθούν οχήματα με αντίστοιχα κόστη παρακαλούμε να διευκρινιστεί
ποιο από τα δύο χρώματα επιθυμεί να προμηθευθεί η Υπηρεσία σας.»

Σχόλια εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Άρθρο «Προμήθεια δέκα
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΡΙΠΗΣ

Email Konstantinos.Foripis@saracakis.gr
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Γραμματείας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας»

Αξιότιμοι κύριοι, Σχετικά με την Διαβούλευση για την Προμήθεια δέκα (10) υπηρεσιακών αυτοκινήτων
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, ο Όμιλος
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ως Επίσημος αντιπρόσωπος του εργοστασίου Mitsubishi Motors στην
Ελλάδα, καταθέτει τα παρακάτω σχόλια & προτάσεις:
Σχόλιο 1 ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία μας δεν μπορεί να λάβε
μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό με τον αναφερόμενο διαθέσιμο προϋπολογισμό. Προκειμένου να
μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό με όχημα μάρκας Mitsubishi,
επιθυμούμε, εφόσον είναι δυνατόν, την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά όχημα στις
21.000,00 €.
Σχόλιο 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο κυβισμός (cc) να μην υπερβαίνει τα 1.380 κυβικά εκατοστά Θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα διαθέτει κινητήρα κυβισμού 1.499cc.
Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό επιθυμούμε την
τροποποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης αυξάνοντας τον κυβισμό από 1.380cc σε 1.499cc.
Σχόλιο 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
1.3.1 Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος πόλης μικρότερη ή ίση 7.4
1.3.2 Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος εκτός πόλης μικρότερη ή ίση 5.4
1.3.3 Κατανάλωση καυσίμου Συνδυασμένος κύκλος μικρότερη ή ίση 6.4
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα δεν καλύπτει τις
παραπάνω ζητούμενες τιμές κατανάλωσης. Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον
επικείμενο διαγωνισμό επιθυμούμε την τροποποίηση των τιμών των καταναλώσεων όπως παρακάτω:
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1.3.1 Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος πόλης μικρότερη ή ίση 8.2
1.3.2 Κατανάλωση καυσίμου Κύκλος εκτός πόλης μικρότερη ή ίση 5.7
1.3.3 Κατανάλωση καυσίμου Συνδυασμένος κύκλος μικρότερη ή ίση 6.6
Σχόλιο 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΗ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.9.1 Το μήκος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα 4.400
1.9.2 Το πλάτος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα (χωρίς τους καθρέπτες) 1.800
1.9.4 Το μεταξόνιο των οχημάτων σε (εκ) να μην υπερβαίνει τα 2.655
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα δεν καλύπτει τις
παραπάνω ζητούμενες τιμές διαστάσεων. Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον
επικείμενο διαγωνισμό επιθυμούμε την τροποποίηση των τιμών των διαστάσεων όπως παρακάτω:
1.9.1 Το μήκος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα 4.405
1.9.2 Το πλάτος των οχημάτων σε (εκ.) να μην υπερβαίνει τα (χωρίς τους καθρέπτες) 1.805
1.9.4 Το μεταξόνιο των οχημάτων σε (εκ) να μην υπερβαίνει τα 2.670
Σχόλιο 5 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.11.8 Εξωτερικά φώτα LED εμπρός & πίσω σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα διαθέτει εμπρόσθια εξωτερικά φώτα αλογόνου και τα
εμπρόσθια φώτα ημέρας LED. Με δεδομένο ότι είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία διαθέτουν εμπρόσθια
φώτα τύπου LED και με σκοπό την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων αξιόπιστων διαγωνιζομένων
επιθυμούμε την τροποποίηση της παραγράφου όπως παρακάτω:
1.11.8 Εξωτερικά φώτα ημέρας LED εμπρός. Πίσω φώτα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Σχόλιο 6 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.11.10 Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με οθόνη TFT ή LCD τουλάχιστον 7inc
1.11.11 Σύστημα Bluetooth, USB, AUX .
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα δεν διαθέτει
ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με οθόνη TFT ή LCD τουλάχιστον 7inc, ούτε σύστημα Bluetooth. Το
προσφερόμενο όχημα διαθέτει Ηχοσύστημα 2DIN με 4 ηχεία, ραδιόφωνο AM/FM/DAB, θύρα USB
(μπροστινή κονσόλα) Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον επικείμενο
διαγωνισμό επιθυμούμε την ζήτηση του παραπάνω εξοπλισμού ( Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με
οθόνη TFT ή LCD τουλάχιστον 7inc & Σύστημα Bluetooth )ως προαιρετικό εξοπλισμό.
Σχόλιο 7 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.11.12 Κάμερα οπισθοπορείας Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προτεινόμενο από την Εταιρεία
μας όχημα δεν διαθέτει εργοστασιακή κάμερα οπισθοπορείας. Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας
να λάβει μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό επιθυμούμε την ζήτηση του παραπάνω εξοπλισμού ως
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προαιρετικό εξοπλισμό.
Σχόλιο 8 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.11.20 Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού - συνοδηγού) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το
προτεινόμενο από την Εταιρεία μας όχημα δεν διαθέτει Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού συνοδηγού). Προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία μας να λάβει μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό
επιθυμούμε την ζήτηση του παραπάνω εξοπλισμού ως προαιρετικό εξοπλισμό.
Σχόλιο 9 ΧΡΩΜΑ
1.12.1 Χρώματος λευκού, ασημί, κλπ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ζητούμενες επιλογές χρωμάτων διαθέτουν διαφορετικό κόστος με
αποτέλεσμα να επηρεάσουν την τελική κοστολόγηση του προσφερόμενου οχήματος. Παρακαλούμε να
διευκρινιστεί συγκεκριμένη επιλογή χρωματισμού του οχήματος.
Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων αξιόπιστων διαγωνιζομένων, θεωρούμε ότι συμβάλει στον
ευγενή ανταγωνισμό και μπορεί μόνο όφελος να έχει για την υπηρεσία σας.
Με εκτίμηση,
Για την Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ
Κωνσταντίνος Φορίπης
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου
210 3483610
6936655409.».
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