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 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

   Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών (καρτών–
δίσκων διαγραμμάτων και ρολών θερμικού χαρτιού εκτύπωσης) για τον εφοδιασμό της 
λειτουργικής χρήσης των αναλογικών και ψηφιακών (ηλεκτρονικών) συσκευών 
ταχογράφων των οχημάτων της υπηρεσίας του δήμου για το έτος 2020,για ένα 
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
         Ο επαρκής εφοδιασμός των συσκευών ταχογράφων με αναλώσιμα υλικά 
αποτελούμενα από κάρτες– δίσκους διαγραμμάτων καταγραφής αναλογικών συσκευών 
ταχογράφων και θερμικό χαρτί εκτύπωσης (σε μορφή ρολό) για τις ψηφιακές – 
ηλεκτρονικές συσκευές ταχογράφων, είναι απαραίτητος και αναγκαίος προκειμένου οι 
εν λόγω συσκευές ταχογράφων των οχημάτων οποιουδήποτε τύπου να λειτουργούν 
εύρυθμα και αποτελεσματικά μιας και επιβολή της χρήσης τους για την πλειονότητα των 
κατηγοριών των υπηρεσιακών οχημάτων είναι υποχρεωτική καθότι η ανεπάρκεια της 
λειτουργικότητας τους επιφέρει σημαντικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για όλους 
τους εμπλεκόμενους. 

 
        Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη συγκεκριμένη προμήθεια ανέρχεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσσαρων 
λεπτών (#3.268,64 €),συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους 
24% και θα καλυφθεί από τον κωδικό αριθμό ΚΑ 20.6671.0006 του οικονομικού 
προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2020. 

 
       Ο ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας θα πρέπει να προσφέρει ενδεικτικές 
τιμές και για τα δύο (2) είδη της απαιτούμενης προμήθειας των αναλωσίμων υλικών 
(κάρτες-δίσκοι διαγραμμάτων, θερμικό χαρτί εκτύπωσης) καθώς και τα προϊόντα που θα 
παραθέσει δια μέσου της προσφοράς του να πληρούν όλες τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές και πιστοποιήσεις που θα τα καθιστούν εγκεκριμένου τύπου, χρήσης και 
καταλληλότητας για τις συσκευές των ταχογράφων των υπηρεσιακών οχημάτων του 
δήμου αλλά και να βεβαιώνει την κάλυψη και αντικατάσταση οποιασδήποτε τεχνικής ή 
λειτουργικής αστοχίας αυτών όποτε και εφόσον αυτή προκύψει.   

 
       Επίσης ο ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας θα είναι υπόχρεος για την έγκυρη και 
έγκαιρη παράδοση των αναλωσίμων υλικών σε χώρο της υπηρεσίας του δήμου,όπου 
αυτός ορισθεί έπειτα από προηγούμενη σχετική συμφωνία. 

 
        
 
 

 
        

                                                                                                                                                                                                                              



                                                                
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
 
 

 

      Κάρτες – δίσκοι διαγραμμάτων 
 

 
         Οι υπό προμήθεια κάρτες–δίσκοι διαγραμμάτων των συσκευών ταχογράφων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμβατές στην καταλληλότητα χρήσης και εφαρμογής 
της καταγραφής των δεδομένων τους με όλους τους τύπους και τα είδη των 
συσκευών ταχογράφων (αναλογικοί, ψηφιακοί, ηλεκτρονικοί, κ.λ.π.) των διεθνώς 
εμπορικότερων οίκων (εργοστασίων) κατασκευής ταχογράφων (VDO, KIENZLE, 
JAEGER, MOTOMETER, VEEDER-ROOT,SIEMENS κ.α.) 

 
         Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια λειτουργικής χρήσης όπως της 
θερμικής και χημικής αντίστασης, της άψογης επίστρωσης για την καλλίτερη ορατή 
καταγραφή των κινήσεων του οχήματος αποκλείοντας την περίπτωση ξεθωριάσματος 
,της υψηλής ακρίβειας μέτρησης ταχύτητας και στροφών των γραφημάτων της κάρτας 
(δίσκου),να εναρμονίζονται κατασκευαστικά με τις κοινοτικές απαιτούμενες εγκρίσεις 
και προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης του EC Tachograph Homologation 
Numbers,να διαθέτουν τις πιστοποιήσεις SQS Certificate ISO 9001:2000 καθώς και 
να εγγυώνται την υψηλή ποιότητα στην ακρίβεια αναλύσεως καταγραφής δεδομένων 
αλλά και να στερούνται οποιασδήποτε τεχνικής ή λειτουργικής αστοχίας εξασφαλίζοντας 
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία απόδοσης της συσκευής του ταχογράφου 
χωρίς προβλήματα και δυσλειτουργίες. 

 
         Τα αναλώσιμα υλικά προμήθειας (κάρτες-δίσκοι καταγραφής διαγραμμάτων 
δεδομένων των συσκευών ταχογράφων θα πρέπει να είναι συμβατά ως προς την 
τοποθέτηση και εφαρμογή τους  με τις αναλογικές (αυτόματες) συσκευές ταχογράφων 
παλαιού τύπου (με ανακλινόμενο καπάκι εισαγωγής κάρτας –δίσκου) αλλά και με τις 
νέας τεχνολογίας τύπου (με συρτάρι-θυρίδα εισαγωγής κάρτας–δίσκου) καθώς και να 
καλύπτουν τη λειτουργικότητα συσκευών ταχογράφων πολλαπλών τύπων με 
διαφορετικά χιλιομετρικά όρια κάλυψης ταχύτητας και ενδεικτικών περιστροφών 
λειτουργίας (3.300-4.000 rpm) συναρτήσει της χρονικής διάρκειας ,όπως: 
 

 
 

 
 
 
 
 
      Θερμικό χαρτί καταγραφής (σε μορφή ρολό) 
 

         Η υποχρεωτική τοποθέτηση νέας τεχνολογίας τύπου συσκευών ταχογράφων 
(ψηφιακών) στα οχήματα βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2135/1998,επιβάλλει  για 
τη λειτουργία των συσκευών αυτών τη χρήση ειδικής επίστρωσης εγκεκριμένου τύπου 
θερμικό χαρτί (σε μορφή ρολό) καταγραφής και εκτύπωσης δεδομένων το οποίο θα έχει 
σχεδιαστική κατασκευή τέτοια που να μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο ακραίες 
καταστάσεις και συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

 
α/α 
 

 
όριο ταχύτητας 

χιλιομετρικής λειτουργίας 
 

 
   τύπος 
κατασκευής 

 
προδιαγραφή 

έγκρισης τύπου 

 
1 

     
   0-125 km/h 

    
        15-125-24 

       
       CEE e3 150 

 
2 

  
   0-140 km/h 

        
        17-140-24 

      
       CEE e3 152 

 
3 

    
   0-180 km/h 

        
        21-180-24 

      
       CEE e3 179 



όχημα, διατηρώντας αναλλοίωτα τα στοιχεία και δεδομένα εκτύπωσης του ακόμα και 
ύστερα από μακροχρόνια αποθήκευση και αρχειοθέτηση. 
         Το υπό προμήθεια αναλώσιμο υλικό θερμικού χαρτιού καταγραφής δεδομένων 
των ψηφιακών–ηλεκτρονικών συσκευών ταχογράφων θα πρέπει να έχει ως βασική 
τεχνική προδιαγραφή την παροχή μεγάλης ανοχής μηχανικής χρήσης και 
καταπόνησης,να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σχετικά μεγάλες μέγιστες και ελάχιστες 
συνθήκες θερμοκρασίας και θερμικότητας, σε παρατεταμένη έκθεσή του στον ήλιο, 
στην υπεριώδη ακτινοβολία, την υγρασία, τις χημικές ουσίες όπως το λιπαντικό 
κινητήρα ή το υγρό καύσιμο, στο νερό, στα διάφορα σπρέϋ καθαρισμού, στις κρέμες 
χεριών, κ.λ.π, να είναι πιστοποιημένης και εγκεκριμένης καταλληλότητας με όλους τους 
τύπους ψηφιακών (ηλεκτρονικών) ταχογράφων  των διεθνώς εμπορικότερων 
κατασκευαστικών οίκων (εργοστασίων) όπως (VDO,KIENZLE, 
JAEGER,MOTOMETER,VEEDER-ROOT,SIEMENS,κ.α.) αλλά και να εναρμονίζεται 
κατασκευαστικά με τα κοινοτικά πρότυπα έγκρισης καταλληλότητας και χρήσης SQS 
Certificate ISO 9001:2002 και IQ NET Certificate της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
2135/1998,1360/2002,1266/2009. 
        Επιπλέον κάθε θερμικό χαρτί (ρολό) καταγραφής και εκτύπωσης δεδομένων θα 
πρέπει να φέρει διαστάσεις πλάτους της τάξης των 57mm με μέγιστη διάμετρο 27,5mm, 
πάχος χαρτιού 57 microns και μέγιστο μήκος ρολού οχτώ (8) μέτρων, να μην κολλάει 
κατά την αρχειοθέτηση και αποθήκευση, να διευκολύνει τη διαδικασία του μηχανισμού 
εκτύπωσης, να προειδοποιεί για το τελευταίο μισό μέτρο (0,5m) χαρτιού εκτύπωσης και 
να εξασφαλίζει γενικότερα την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργική χρήση της 
συσκευής του ταχογράφου χωρίς προβλήματα και δυσλειτουργίες. 

 
          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 
Α/Α 

 
        ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ    
             ΥΛΙΚΟΥ 

 
      ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ σε ευρώ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

 
 1 

 
κάρτες – δίσκοι καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής ταχογράφου 0-125 
km/h 
 

 
κουτί 

εκατό (100) τμχ 

 
 

5,20€ 

  

 2 
 
κάρτες – δίσκοι καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής ταχογράφου 0-140 
km/h 
 

 
κουτί 

εκατό (100) τμχ 

 
 

7,20€ 

 

 3 
 
κάρτες – δίσκοι καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής ταχογράφου 0-180 
km/h 
 

 
κουτί 

εκατό (100) τμχ 

 
 

7,20€ 

  
 4 

 
θερμικό χαρτί καταγραφής  
για συσκευή ψηφιακού ταχογράφου  
(σε ρολό) 
 

 
κουτί 

τριών (3) τμχ 

  
 

         7,20€ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
 
 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                      

                                                                                                                   

                                                                                                           

A/A  
ΕΙΔΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ    

ΥΛΙΚΟΥ              

Ποσότη
τα 

Τιμή 
μονάδο

ς 

Συνολικό 
Κόστος  
(χωρίς 
Φ.ΠΑ.) 

Συντελεστ
ής Φ.Π.Α. 

24% 
Συν. Κόστος 

1 

κάρτες – δίσκοι 
καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής 
ταχογράφου 0-125 
km/h 

 

   50 5,20€ 260,00€ 62,40€ 322,40€ 

2 

κάρτες – δίσκοι 
καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής 
ταχογράφου 0-140 
km/h 

 

10 7,20€ 72,00€ 17,28€ 89,28€ 

3 

κάρτες – δίσκοι 
καταγραφής 
διαγραμμάτων 
για τύπο συσκευής 
ταχογράφου 0-180 
km/h 

 

10 7,20€ 72,00€ 17,28€ 89,28€ 

4 

θερμικό χαρτί 
καταγραφής  
για συσκευή 
ψηφιακού 
ταχογράφου  
(σε ρολό) 

 

310 7,20€ 2.232,00€ 535,68€ 2.767,68€ 

 

 

  2.636,00€ 632,64€ 3.268,64€ 

 
 
                 Ο συντάξας  

                Τμηματάρχης  
   Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων                                       Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                                                                         Καθαριότητας & Ανακύκλωσης                                                                                                                                           
                                      
                Γκίνη Ειρήνη                                                            Γιαννουλάκη Χριστίνα 


