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ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.792.140,00 € με Φ.Π.Α. 
          

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση. 

- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Προϋπολογισμός. 

- Έντυπο προσφοράς.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης:  40/2020 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου θέρμης,  
όπως συντήρηση επαρχιακής οδοποιίας, διαμόρφωση χώρων, χωματουργικές εργασίες, 
εκχιονισμούς,  έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης παγετού, αποκομιδής απορριμμάτων, 
μετακίνηση προσωπικού κλπ: 
      
    ΟΜΑΔΑ 1 
 Τριών (3) καινούργιων Απορριμματοφόρων οχημάτων,  ενδεικτικού συνολικού κόστους 

467.000 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 2 
 Ένα (1) καινούργιο Επιβατικό όχημα, ενδεικτικού συνολικού κόστους 13.000 €  με το 

Φ.Π.Α.  
 ΟΜΑΔΑ 3 
 Δύο (2) καινούργιων Ημιφορτηγών οχημάτων, ενδεικτικού  συνολικού κόστους 50.000 € 

με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 4 
 Ενός (1) καινούργιου Σαρώθρου, ενδεικτικού συνολικού κόστους 267.000 € με το Φ.Π.Α.  
 ΟΜΑΔΑ 5 
 Ενός (1) καινούργιου Σκαπτικού μηχανήματος, ενδεικτικού συνολικού κόστους 82.000 € 

με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 6 
 Ενός (1) καινούργιου Γεωργικού ελκυστήρα τηλεσκοπικού με παρελκόμενα και 

προωθητήρα, ενδεικτικού  συνολικού κόστους 150.000 €  με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 7 
 Ενός (1) καινούργιου Ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος τύπου clark, ενδεικτικού  

συνολικού κόστους 12.500 €  με το Φ.Π.Α.                                                                       
 ΟΜΑΔΑ 8 
 Ενός (1) μεταχειρισμένου Οδοστρωτήρα ασφάλτου, ενδεικτικού συνολικού κόστους 

15.000 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 9                                    

α)Ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό και αρπάγη και καινούργια 
υπερκατασκευή  ανατροπής και κιβωτάμαξας, ενδεικτικού κόστους 68.200 € με το 
Φ.Π.Α. 

 β)Ενός (1) μεταχειρισμένου χωματουργικού φορτηγού οχήματος, ενδεικτικού κόστους 
93.000 € με το  Φ.Π.Α. 

 γ)Ενός (1) ) μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με καινούργια υπερκατασκευή (μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα-αλατιέρα), ενδεικτικού συνολικού κόστους 117.800,00 € 
με το Φ.Π.Α. 
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 ΟΜΑΔΑ 10 
 α)Ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με καινούργια υπερκατασκευή Καλαθοφόρου , 

ενδεικτικού συνολικού κόστους 74.400 € με το Φ.Π.Α.    
 β)Ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN, ενδεικτικού συνολικού κόστους 

32.240 € με το Φ.Π.Α. 
 γ)Δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων ανοικτού τύπου διπλής καμπίνας, ενδεικτικού 

συνολικού κόστους 62.000 € με το Φ.Π.Α. 
 δ)Δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων με ανατροπή, ενδεικτικού συνολικού κόστους 

62.000 € με το  Φ.Π.Α. 
 ε)Ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με κλειστή καρότσα, ενδεικτικού συνολικού 

κόστους 31.000 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 11 
 Ενός (1) καινούργιου Ελαστικοφόρου φορτωτή τηλεσκοπικού χειριστή και ελκυστήρα με 

τα παρελκόμενα του, ενδεικτικού συνολικού κόστους 140.000 € με το Φ.Π.Α.  
 ΟΜΑΔΑ 12         
 Ενός (1) μεταχειρισμένου βραχίονα κοπής κλαδιών , χόρτων για πολυμηχάνημα τύπου 

Unimog,  ενδεικτικού συνολικού κόστους 15.000 €  με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 13 
 Ενός (1) καινούριου μικρού Ελαστικοφόρου φορτωτή, ενδεικτικού συνολικού κόστους 

40.000 € με το Φ.Π.Α.                                                                       
 
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις 
ομάδες αλλά όχι για μέρος αυτής.  
 
-Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ως εξής: 

Α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα ειδών της μελέτης, για τις Ομάδες 1, 4 και 5, η οποία 
θα παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι 
αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός) σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Β) Για τα είδη των υπολοίπων ομάδων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ανά 
ομάδα ειδών της μελέτης. 
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή ή έχουν την 
ίδια βαθμολογία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
Η προμήθεια προϋπολογισμού 1.792.140,00 € με το Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει  τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020:   
 
ΟΜΑΔΑ 1 

02.20.7132.013 «Προμήθεια τριών (3) καινούργιων απορριμματοφόρων» ποσό 467.000    
ευρώ. 
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ΟΜΑΔΑ 2 

02.30.7132.016   «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού οχήματος» ποσό 13.000 
ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 3 
02.30.7132.027  «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων  ημιφορτηγών» ποσό 50.000 ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 4 
02.20.7131.007   «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Σαρώθρου» ποσό 267.000 € ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 5 
02.30.7131.022 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου σκαπτικού μηχανήματος» ποσό 82.000 
ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 6 
02.35.7135.008   «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου γεωργικού ελκυστήρα με τηλεσκοπικό, 
παρελκόμενα και προωθητήρα» ποσό 150.000 ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 7 
02.30.7135.032 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος 
πεζού χειριστή, ποσό 12.500 ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 8 
02.30.7131.021    «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οδοστρωτήρα ασφάλτου» ποσό 
15.000 ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 9 
α) 02.35.7132.002 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό με αρπάγη και 
καινούργια υπερκατασκευή ανατροπής και κιβωτάμαξας» ποσό 68.200 € ευρώ. 
β) 02.20.7132.004  «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου χωματουργικού φορτηγού 
οχήματος» ποσό 93.000 € ευρώ. 
γ) 02.35.7132.017  «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με καινούργια 
υπερκατασκευή (μαχαίρι εκχιονισμού και αλατοδιανομέας - αλατιέρα)» ποσό  117.800 € ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 10 
α) 02.35.7131.004   «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος με καινούργια 
υπερκατασκευή καλαθοφόρου» ποσό 74.400 € ευρώ. 
β) 02.30.7135.009   «Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN» ποσό 
32.240 € ευρώ. 
γ) 02.30.7132.006 «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων ανοικτού τύπου διπλής 
καμπίνας» ποσό 62.000 € ευρώ. 
δ) 02.30.7132.003  «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων με ανατροπή» ποσό 
62.000 € ευρώ. 
ε) 02.30.7132.002  «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με κλειστή καρότσα» 
ποσό 31.000 € ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 11 
02.35.7131.011 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Ελαστικοφόρου φορτωτή τηλεσκοπικού 
χειριστή και ελκυστήρα με τα παρελκόμενα του» ποσό 140.000 € ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 12 
02.35.7131.005 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βραχίονα κοπής κλαδιών, χόρτων για 
πολυμηχάνημα τύπου Unimog»,  ποσό 15.000 €  ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 13 
02.30.7131.003 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού Ελαστικοφόρου φορτωτή», ποσό 
40.000 € ευρώ. 
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Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις 
ομάδες αλλά όχι για μέρος αυτής.  
 
Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
 
 
 

                      
                    Θ έ ρ μ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 
                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης : 40/2020 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της προμήθειας. 

 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς 
όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του 
διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθέμενη προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού». 
  
Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν. 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
  
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
7. του ν. 4111/2013(ΦΕΚ A 18/25-01-2013)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 

4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
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Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 3  - Συμβατικά τεύχη. 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων. 
γ) Η Τεχνική έκθεση. 
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές. 
ε) Προϋπολογισμός της μελέτης. 
ζ) Έντυπο προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 4  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% του 
συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς το Φ.Π.Α.) για την ομάδα ή ομάδες που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος  
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
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ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 
i.Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύει τον εκάστοτε φορέα θα 
ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της μελέτης όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 
ii.Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των ειδών της προμήθειας στις 
εγκαταστάσεις του φορέα της προμήθειας. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
-Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  
-Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης τουλάχιστον κατά  δύο (2) μήνες.                                                                                                                             
 
Άρθρο 5  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον δήμο. 
 

Άρθρο 6 - Διάρκεια σύμβασης.  

Η χρονική  διάρκεια σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται ως χρόνος 
παράδοσης σε κάθε ομάδα ειδών της μελέτης (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ). 
Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί 
πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου , υπό 
τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων 
είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.  
 

Άρθρο 7  – Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και 
τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα 
στοιχεία του φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη της Οικ. 
Υπηρεσίας του Δήμου (είδος, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από 
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την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του φορέα ή ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 
προηγουμένου εδαφίου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 
 
 Άρθρο 8 - Παραλαβή.  

Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου 
προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο θέρμης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύμβαση. 
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές, 
οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   
Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν 4412/2016. 
Τα είδη της προμήθειας θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό 
Επιτροπή κατά τις εργάσιμες ημέρες και πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών 
του φορέα της προμήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 
 

ΆΡΘΡΟ 9 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 
 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 10 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου - κυρώσεις. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν.4412/2016,  
2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
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περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
 
Άρθρο 11 – Προκαταβολή. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
                  
                                    
                   Θέρμη, 22/06/2020 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Θέρμη, 22/06/2020 

 
 
 
 

Ο Συντάξας  
 
 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
 

 
 

 
 
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος      
                    Δνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  
 
                      Τσαπικούνης Θεοφάνης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης : 40/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΤΡΙA (3) ΚΑΙΝΟΥΡΓIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.                                                                  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Σκοπός. 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων με υπερκατασκευή τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων εξοπλισμένων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες και η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

1) Γενικές απαιτήσεις. 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία, θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο φορτίο. 

 Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην 
Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 

2) Πλαίσιο οχήματος. 
 

 Το κάθε απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από καινούριο και αμεταχείριστο 
αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά 
απορριμμάτων).  

 Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 με διπλά ελαστικά στον κινητήριο οπίσθιο άξονα και 
μονά ελαστικά στον εμπρόσθιο διευθυντήριο άξονα. 

 Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τόνων. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 
φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των 
αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, 
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το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή 
περιγραφή του κατασκευαστή της. 

 Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, 
έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του 
ανώτερου επιτρεπομένου.  

Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 
 
Η ικανότητα του πλαισίου του οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι 
τουλάχιστον 6,4 τόνων.  
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό 
μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (ο οδηγός και οι δύο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του 
λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή 
απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση 
του οχήματος). 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κλπ, θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας 
του οχήματος στην Ελλάδα. 
 
Είναι επιθυμητό το μεταξόνιο να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλύτερη ευελιξία του 
οχήματος. 
 
Θα πρέπει να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά των συμπιεσμένων 
απορριμμάτων βάρους 400 κιλών ανά κ.μ. 
Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής 
φορτίων. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και τα άλλα διακριτικά σημεία που 
θα καθορίσει ο Δήμος. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
 
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
-Σειρά συνήθων εργαλείων όπως υδραυλικός γρύλος, λοστός γρύλου, τροχόκλειδο κλπ. 
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Τρίγωνο βλαβών. 
-Ψηφιακό ταχογράφο 
-Τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης, επισκευής και ανταλλακτικών. 
-Ράδιο-CD. 
-Λασπωτήρες εμπρός και πίσω. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και 
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ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
και θα παραδοθεί με τις πινακίδες κυκλοφορίας. 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες : 
 
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος . 
Μεταξόνιο, κύκλος στροφής. 
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) . 
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος. 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.  
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
3) Κινητήρας. 

 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel), τετράχρονος, υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, από 
τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6d, 
με στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler), 
ισχύος τουλάχιστον   213 kW ή 290 ΗΡ και τουλάχιστον μέγιστης ροπής 1.200 Nm.  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500 κ.εκ.. 
Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα θα είναι χαμηλότερη των 200 g/kWh. 
Θα φέρει μηχανόφρενο προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης, ισχύος περίπου 300 
kW, να γίνει περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. 
 
Θα αξιολογηθεί θετικά η όσο το δυνατόν υψηλότερη ροπή στρέψης στις χαμηλότερες στροφές 
του κινητήρα και η διατήρηση της σταθερότητας αυτής (γραμμικότητα) στο μεγαλύτερο δυνατό 
εύρος στροφών.  
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψης σε συνάρτηση με τις 
στροφές του κινητήρα καθώς και της ειδικής κατανάλωσης. 
 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένη 
σωλήνα εξάτμισης που θα εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
 
Θα διαθέτει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 280 λίτρων και δοχείο AdBlue 
χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων αντίστοιχα. 
 
4) Σύστημα μετάδοσης.  
 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με 
τουλάχιστον οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται 
μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού με πλανητικό μειωτήρα και σύστημα 
περιορισμού ολίσθησης των τροχών (ASR).  
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Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να 
εγγυάται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος με ικανότητα αναρρίχησης 
τουλάχιστον  25%. 
 
5) Σύστημα πέδησης.  
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα και θα καλύπτει όλες τις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος 
πέδησης (EBD) ή αντίστοιχο σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης (ESP). 
 
Η κυρίως πέδηση του οχήματος θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς μέσω 
δισκοφρένων.  
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και 
άριστης κατασκευής ούτως ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 
συστήματος πέδησης. 
 
Θα υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση βλάβης 
στο σύστημα και μη λειτουργίας των φρένων. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης.  
 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα λειτουργεί με υδραυλική (ή 
παρόμοιου τύπου) υποβοήθηση, ενώ το ύψος και η κλίση του θα ρυθμίζεται.  
Ο κύκλος στροφής θα είναι ο ελάχιστος δυνατός έως 16,5 m.  
 
7) Άξονες, αναρτήσεις, ελαστικά.  
 
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και 
ευρωπαϊκές οδηγίες. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, περιλαμβανομένων 
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, των εργατών, του καυσίμου, των εργαλείων κλπ, 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο. 
Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να είναι 13,0 τν και να καλύπτει ικανοποιητικά τις 
απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης των τροχών. 
 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι χαλύβδινο, ειδικά στιβαρής κατασκευής.  
 
To όχημα θα φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά επίσωτρα καινούργια (μονά μπροστά - διπλά 
στον οπίσθιο κινητήριο άξονα) καταλλήλων διαστάσεων, πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό 
ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) και  παραγωγής του τελευταίου 
εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43 ή 
και νεότερη τροποποίησή της και θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 
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8) Καμπίνα (θάλαμος) οδήγησης. 
 
Ο θάλαμος οδήγησης  θα είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος, ισχυρής κατασκευής, 
χαλύβδινος, μονωμένος έναντι της θερμότητας και του θορύβου, με μεγάλη γωνία ανοίγματος 
πόρτας, που επιτρέπει την άνετη πρόσβαση.  
Η έδραση του θαλάμου οδήγησης επί του πλαισίου θα επιτυγχάνεται μέσω αντιδονητικού 
συστήματος. 
 
Η καμπίνα οδήγησης θα περιλαμβάνει ανατομικό κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενου τύπου με 
πνευματική ανάρτηση και κάθισμα για δύο συνοδηγούς.  
Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 
Επίσης απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών. 
Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει επίσης τους απαραίτητους θερμαινόμενους και ηλεκτρικά 
χειριζόμενους καθρέπτες για τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο του οχήματος σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως ισχύουν. 
 
Ο θάλαμος θα φέρει πλήρες ταμπλό με υπολογιστή ταξιδίου και τα συνήθη όργανα ελέγχου 
και φωτεινά σήματα και θα διαθέτει ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου 
ασφάλειας, εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, ψηφιακό ταχογράφο, 
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων, εσωτερικά αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 
δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο οδήγησης μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα 
κλιματισμού (air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη, ζώνες ασφαλείας και γενικά 
κάθε εξάρτημα ενός θαλάμου οδήγησης σύγχρονου οχήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.  
 
Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου,  των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των 
χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον 
ανέσεις που διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης. 
 
9) Βαφή.   
 
Εξωτερικά το κάθε όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα έχει πλήρη αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες 
τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Το χρώμα του οχήματος (εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου) θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας 
που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (και σύμφωνα με το διαθέσιμο 
χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας) μαζί με τις απαραίτητες επιγραφές του φορέα. 
 
10) Υπερκατασκευή. 
 

10.1) Γενικά. 

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας.  
Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16 m3. θα είναι 
κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε 
χαρτοκιβώτια  ή  ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με 
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φτυάρι κ.λπ. 
Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των 
απορριμμάτων. 
 Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από ένα (1) 
min. 

 Θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής.  

 Τόσο το ύψος της χειρωνακτικής αποκομιδής απορριμμάτων όσο και το ύψος μηχανικής 
(με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος) θα είναι σε συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501, όπως αυτό ισχύει. 

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος - 
πλαισίου.  
Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 
κατανομής των βαρών.  
Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι . 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή 
κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός 
φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του 
κάδου.  

Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 

10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής, χοάνη φόρτωσης, πίσω πόρτα. 

Το σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού 
πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές 
καταπονήσεις (όπως το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα 
πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος.  

Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τεσσάρων (4) mm, το δε πάχος της οροφής και 
των πλευρικών τοιχωμάτων, θα είναι τριών (3) mm, αντίστοιχα, τουλάχιστον. 

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3.  

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που 
δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών 
από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην 
πέφτουν στο οδόστρωμα .  

Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού 
στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή.  

Η εκκένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της 
εκφόρτωσης.  
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Τα πλευρικά τοιχώματα να είναι κυρτής μορφής χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές 
σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και 
καλή εμφάνιση.  

Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής . 

Η πίσω πόρτα εκφόρτωσης θα ανοιγοκλείνει με δύο (2) πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους 
(μπουκάλες) απόλυτα στεγανά.  

Το άνοιγμά της θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε 
μόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματός της.  

Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ 
σώματος και πόρτας. 

10.3) Σύστημα συμπίεσης. 

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης 
δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα.  

Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης θα πρέπει να φέρει ειδικές ενισχύσεις.  

Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα.  
Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης 
φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον πέντε 
(5) mm ενώ το υλικό των ελασμάτων που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι 
HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο. 
 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργασίας:  

Συνεχής - αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος - 
διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης .  

Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης θα είναι μεγάλης αντοχής και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή.  

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού 
κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.  

Τα υδραυλικά έμβολα της πλάκας συμπίεσης θα είναι αντεστραμμένα και εσωτερικά της πίσω 
πόρτας ενώ τα υδραυλικά έμβολα της πλάκας προώθησης θα είναι αντεστραμμένα και 
εξωτερικά της πίσω πόρτας.  

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
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ανακούφισης για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος ενώ το υδραυλικό χειριστήριο 
εντολών της υπερκατασκευής θα είναι κατάλληλου τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 
εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και η 
παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων. 

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το 
τύπο και τη φύση των απορριμμάτων.  

Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν 
εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.  

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα . 

10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα πρέπει να δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς 
κάδους χωρητικότητας από 80 έως τουλάχιστον 1.300 λίτρων (κατά ΕΝ 840), μέσω του 
υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας.  

Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 1.000 kg. 

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων ειδική διάταξη η οποία θα 
ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει - ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους 
οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας.  

Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το 
σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης 
των απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το 
άδειασμα του.  

Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε 
ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή 
του από τους χειριστές.  

Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων.  

Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά 
προτίμηση.  

Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος θα μειώνεται αυτόματα 
η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην 
καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο (2) κάδων 80-360 λίτρων ταυτόχρονα.  

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) : 

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη 
(Ρ.Τ.Ο) και μέσω αντλίας ελαίου. Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις 
διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων).  
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Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) 

11) Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. 

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην 
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας μηχανών – 
σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) σύμφωνα με το ΠΔ57/2010 
(ενσωμάτωση της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ)  και σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–
1501, όπως αυτά ισχύουν.  

Η κάθε υπερκατασκευή θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο 
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο (2) εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά 
και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501 όπως αυτό ισχύει).  
 
Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται. 
 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο (2) 
πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα 
συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του.  

Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο. 

Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην 
καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και των εργατών. 

Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών - 
παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος.  
Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μόνιτορ στην καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 
επτά (7) ιντσών με έγχρωμη οθόνη αφής τύπου υγρών κρυστάλλων, μέσω της οποίας θα 
είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του υδραυλικού 
κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. 
 
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που 
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του 
οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. 

Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ1501, όπως αυτό ισχύει) το ηλεκτρονικό 
κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. 
Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή.  

Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος θα 
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των 
λειτουργιών του απορριμματοφόρου για πέντε (5) λεπτά. 

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
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σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς 
(και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του 
οχήματος.  

Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα (1) στο μπροστά και ένα (1) στο 
πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.  

Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή 
αποκομιδή απορριμμάτων.  

Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του 
οχήματος (ζέβρες) καθώς και η ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από 
τους εργαζόμενους. 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση και τα 
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να 
είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο 
όχημα. 

Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε 
τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων και θα 
υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε 
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 

-Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε 

ευχερή θέση. 

-Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  

-Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).  

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

-Τρίγωνο βλαβών. 

-Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, την επισκευή και την καλή 

λειτουργία του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση 

αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για τα 

ανταλλακτικά (με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

   



                                                                                                                             

 
Σελίδα 21 από 137 

                                                                                                                                                                          

12) Εγγύηση.   

 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

 
Υπεύθυνη Δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη για το 

πλήρες όχημα επί ποινή αποκλεισμού.  

 

13) Τεχνική Υποστήριξη.    

 

Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  

 

Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι τουλάχιστον 10 

ημέρες.   

 

14) Δείγμα. 

 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωση του προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα της 

προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο που 

θα υποδείξουν.  

Τα έξοδα μετάβασης της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού στον τόπο επίδειξης θα 

βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

   

15) Εκπαίδευση Προσωπικού. 

 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. 

Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
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16) Παράδοση Οχημάτων. 

 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

των πινακίδων, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης. 

 

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 

 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται τα πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

πλαισίου και της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια 

από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 

προσφερόμενων οχημάτων. 

 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 

και των πινακίδων κυκλοφορίας. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

Απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3. 

    

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι 

ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα υποβάλει 

στην προσφορά του:  

1.1. Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

1.1.1.Θα δηλωθεί από τον οικονομικό φορέα στο ΕΕΕΣ η εγγραφή του  στο οικείο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό  Επιμελητήριο με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα  

της παρούσας δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους.  

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειμένου να αποδείξει την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου 

θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό του οικείου 

Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σ' αυτό.  

Προκειμένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο 

πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές Οργανώσεις.  

Προκειμένου περί Ενώσεως τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος 

τους.  

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει 

να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης - κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 

  

2.Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώσει ρητά με το ΕΕΕΣ ότι πληροί  τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις. 

 

 2.1. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ  ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον 

ελάχιστο ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη 
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από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) ιδίων ή παρομοίων οχημάτων με το 

αντικείμενο της σύμβασης.  

 
Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : θα φέρει επαρκή κατασκευαστική εμπειρία – να 

προσκομισθεί πίνακας παραδόσεων με δέκα ( 10 ) τουλάχιστον υπερκατασκευές κατά μ.ο. 

την τελευταία τριετία από τις οποίες τουλάχιστον μία ( 1 ) όμοιου εξοπλισμού με την 

προσφερόμενη διαθέσιμη προς επίδειξη.  

Θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού)  από τις οποίες υπερκατασκευές τουλάχιστον μία ( 1 ) 

όμοιου εξοπλισμού με την προσφερόμενη διαθέσιμη προς επίδειξη με το αντικείμενο της 

σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 

εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης 

είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με 

απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του 

τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την 

ανάθεση της σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική κάλυψη 

της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται 

από την Ένωση.  

2.2.  O οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη 

απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων 

και τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική 

υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό του 
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κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό με 

κατάλληλα προσόντα  τουλάχιστον δέκα πέντε ( 15 ) εξειδικευμένους τεχνίτες κατά μ.ο. 

την τελευταία τριετία. 

Θα πρέπει να προσκομισθεί ο πίνακας εργασίας.   

 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός 

φορέας θα προσκομίσει κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον 

χρόνο υποβολής των προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης - κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

2.3. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με την διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών 

πόρων δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με 

το αντικείμενο της σύμβασης.    

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει συνεργείο επισκευής (σε απόσταση όχι        

μεγαλύτερη των 100 χλμ από τον Δήμο Θέρμης) και να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και 

να εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 9001,  ΙSO 

14001 και ΕΛΟΤ 1801 ή άλλα ισότιμα που θα προσκομισθούν.   

 
       Είτε διαθέτει συνεργείο ο ίδιος ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου 

απορριμματοφόρου είτε  παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση με συνεργαζόμενο συνεργείο θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητα του συνεργείου στην επισκευή των 

απορριμματοφόρων οχημάτων με την προσκόμιση μίας (1) τουλάχιστον σύμβασης με Δήμο 

για εργασίες επισκευής απορριμματοφόρων οχημάτων. 

 

2.5. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου 

επιλογής που σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε χρονικό διάστημα εντός τουλάχιστο δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγμα της προσφερόμενης 

υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο. 
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Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 

πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς 

και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει και εφόσον απαιτηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή σε χρονικό διάστημα εντός δέκα (10) ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης 

υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο που θα 

υποδείξουν.   

 

2.6. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΕΕΕΣ   ότι 

πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει 

για την διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.   

 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός 

φορέας θα προσκομίσει τα παρακάτω: 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και  

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής 

υποστήριξης του οικονομικού φορέα.   

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 

2.7. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί 

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων, 

επαληθευμένη ως εξής:  
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Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός 

φορέας θα προσκομίσει τα παρακάτω: 

 

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασμό και 

την παραγωγή (κατασκευή) του κατασκευαστή των πλαισίων και των υπερκατασκευών. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

  

3. Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας 

θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα : 

       Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

3.1. Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας:  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης είναι δυνατόν κατά κανόνα να 

αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας 

θα προσκομίσει οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

β) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά την περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 

τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 

σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες 

οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  
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3.2. Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο 

κύκλο εργασιών ίσο τουλάχιστον του προϋπολογισμού για την ενλόγο ομάδα 

ενδιαφέροντος την τελευταία τριετία πριν από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα τον ανά 

έτος ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο. 

 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός 

φορέας θα προσκομίσει Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του 

διαγωνισμού.  

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα 

ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της.  

Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της 

Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά.  

 

3.3. Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο 
τουλάχιστον του προϋπολογισμού για την ενλόγο ομάδα ενδιαφέροντος την τελευταία 
τριετία πριν από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός 

φορέας θα προσκομίσει: 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση  για έκαστη εκ των τριών (3) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 
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Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 

4. Στήριξη στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων (Δάνεια Εμπειρία).  

Για ένα η/και περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής 

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας, ο 

συμμετέχων οικονομικός φορέας, μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 

οικονομικών φορέων (δάνεια εμπειρία), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 

αυτούς.  

Εφόσον ο οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή 

αναφορά στο ΕΕΕΣ σχετικά με τη φύση του φορέα και το είδος της δάνειας εμπειρίας που 

θα προσφερθεί. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων 

οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ   

συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 

Απαραιτήτως με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της σύμβασης ο 

οικονομικός φορέας προσκομίζει τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά μέσα 

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας    

που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.  

Ειδικότερα δε για δάνεια εμπειρία οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας ο 

οικονομικός φορέας και οι φορείς στη δάνεια εμπειρία των οποίων στηρίζεται ο 

συμμετέχων, θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.   

Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον 

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και  ελέγχονται κατά 

το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα 

φορέα.  

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 

που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του η Αναθέτουσα απαιτεί από τον προσωρινό 

ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει.  
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Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    

      Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

      Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών 

των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της 

παρούσας σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

Α/Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%). 

  ΠΛΑΙΣΙΟ.     

1 Ωφέλιμο Φορτίο. 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων. 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης. 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων.  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης. 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός.  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.     

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά  
και τρόπος κατασκευής. 

100-120 10,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα. 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων. 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο  
απορριμμάτων.  

100-120 10,00 
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12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός.   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ.      

13 Εκπαίδευση προσωπικού. 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία.  

100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική  
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης  
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος  
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος  
αποκατάστασης. 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης.  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  

τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1). 

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2). 

 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν 

την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης 

λ. 
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ΟΜΑΔΑ 2 - ΈΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Η παρούσα μελέτη, αναφέρεται στην προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης. 

 

Ι. ΟΧΗΜΑ. 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Το προς προμήθεια επιβατικό θα είναι χρώματος λευκού, θα φέρει στο πλάι κίτρινη λωρίδα 

πλάτους 10cm, θα φέρει γράμματα Δήμος Θέρμης, θα  είναι καινούργιο με κινητήρα 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερο.  

Το επιβατικό θα πρέπει να είναι επώνυμο και να κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά. 

Θα πρέπει να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  

ΕΓΓΥΗΣΗ. 

Το επιβατικό θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον έξι (6) ετών επί ποινή αποκλεισμού και χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων από 

την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά 

εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. 

 Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψή τους σε ανταλλακτικά πάσης 

φύσεως για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο κάλυψης σε ανταλλακτικά του 

οχήματος. 
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β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

 
Ο κινητήρας του επιβατικού οχήματος θα είναι βενζινοκίνητος τρικύλινδρος, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εμπορίου με εξασφαλισμένο 

σύστημα προμήθειας ανταλλακτικών.  

Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 ή νεότερος με κυβισμό περίπου 998cc και 

ισχύ τουλάχιστον 69 PS.  

Οι εκπομπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την 

νομοθεσία. 

 

γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

 
Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, ξηρός, μονού δίσκου και το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 

μηχανικό με τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή πέντε (5) 

συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας, και μιας (1) οπισθοπορείας και θα είναι πλήρως 

στεγανοποιημένο από διαρροές.  

Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους δύο (2) εμπρόσθιους τροχούς. 

 

δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 
Το επιβατικό θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, με 

ηλεκτρική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή 

αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του.  

Το τιμόνι του επιβατικού θα είναι ουρεθάνης τριών ακτινών και θα βρίσκεται στην αριστερή 

πλευρά του θαλάμου οδηγήσεως των οχημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. 

 

ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

 
Το σύστημα πεδήσεως (αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός – ταμπούρα πίσω) πρέπει να 

εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήματος και τους επιβαίνοντες.  

Το επιβατικό θα είναι εφοδιασμένο με φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού κυκλώματος 

υδραυλικά, με επενέργεια σε όλους τους τροχούς, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 

τροχών (ABS) με Σύστημα ελέγχου ευστάθειας (VSC) που θα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα 
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του κάθε τροχού ξεχωριστά και την ισχύ του κινητήρα ώστε να διατηρηθεί η ευστάθεια του 

οχήματος και να αποφευχθεί ολίσθηση των τροχών κατά την κίνηση σε ολισθηρό οδόστρωμα ή 

σε απότομη στροφή του οχήματος.  

Το επιβατικό θα είναι εφοδιασμένο με Φώτα πέδησης άμεσης ανάγκης (EBS) τα οποία σε 

περιπτώσεις άμεσου φρεναρίσματος θα αναβοσβήνουν επαναλαμβανόμενα τα πίσω φώτα των 

οχημάτων, καθώς και με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) που θα 

ενεργοποιεί τα φρένα για 2 δευτερόλεπτα αφού ελευθερωθεί το πεντάλ του φρένου, για να 

εμποδίσει την προς τα πίσω κύλιση των οχημάτων σε ανηφόρα.       

Το χειρόφρενο του οχήματος θα είναι τύπου καστάνιας ή αντίστοιχων προδιαγραφών με 

επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας με ασφάλεια το πλήρες φορτωμένο όχημα 

σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο. 

 

στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 
Ενδεικτικά, το σύστημα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από:  

Εμπρός: Γόνατα Μακ Φέρσον.  

Πίσω : Ημιάκαμπτος άξονας. 

Τα ελαστικά των επιβατικών θα είναι τουλάχιστον διαστάσεων 165/60 και οι ζάντες θα είναι 

ατσάλινες 14” με τάσια 9 ακτινών.  

Το επιβατικό όχημα θα φέρει σύστημα προειδοποίησης της πίεσης των ελαστικών. 

 

ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 
Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και εκτός από τα βασικά 

φώτα, φώτα ημέρας (τύπου LED) και αναλάμποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει 

και εγκατάσταση φωτισμού καμπίνας κατά την είσοδο και έξοδο από αυτό. 

Το ανωτέρω όχημα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα φώτα που 

προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

δηλαδή θα είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα και ηχητικά σήματα.  

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι ρυθμιζόμενα κατά ύψος.  

Το όχημα θα έχει κλειδαριές με immobilizer. 
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η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

 
Το όχημα θα έχει μήκος τουλάχιστον 3.455mm, πλάτος τουλάχιστον 1.615 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.460mm, ενώ το μικτό βάρος του θα είναι τουλάχιστον 1.240 κιλά. 

 

θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ: 

 
Το αμάξωμα του οχήματος θα είναι με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία και ενισχυμένη 

αντίσταση πρόσκρουσης, τετράθυρα και τουλάχιστον 5 θέσεων.  

Οι εμπρόσθιες μάσκες και οι προεκτάσεις αυτών θα είναι μαύρου χρώματος με υφή άνθρακα 

και οι οπίσθιοι προφυλακτήρες του οχήματος θα είναι μαύρου χρώματος με υφή άνθρακα.  

Οι εξωτερικές χειρολαβές και οι εξωτερικοί καθρέπτες του επιβατικού θα είναι σε μαύρο 

χρώμα, ενώ θα φέρουν πίσω αεροτομή.   

Η καμπίνα του οχήματος θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να προσφέρει στους επιβάτες 

ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον.  

Θα διαθέτει μεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα εμπρός και πίσω, υαλοκαθαριστήρες 

με ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία με αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, 

καθίσματα οδηγού και συνοδηγού συρόμενα και ανακλινόμενα και καθίσματα επιβατών 

αναδιπλούμενα με προσκέφαλα στο πίσω μέρος, θα διαθέτει σκιάδια για τον οδηγό και τον 

συνοδηγό, ποτηροθήκες εμπρός και πίσω και θήκες αποθήκευσης στις εμπρόσθιες και 

οπίσθιες πόρτες, θήκη στην κονσόλα, υποδοχή παροχής ρεύματος 12V, ντουλαπάκι 

συνοδηγού, ενώ το πορτ μπαγκάζ του επιβατικού θα έχει κάλυμμα από σκληρό υλικό.  

Το επιβατικό θα παρέχει θέρμανση και αερισμό με ανακυκλοφορία αέρα, κλιματισμό (air 

condition) με λειτουργία αποθάμπωσης οπίσθιου παρμπρίζ, μηχανικά ρυθμιζόμενο εσωτερικό 

καθρέφτη και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες, τέσσερις (4) μεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά 

με μηχανικά ανοιγόμενους κάθετα υαλοπίνακες εμπρός και μηχανικά ανοιγόμενους 

υαλοπίνακες πίσω, ραδιόφωνο με δύο (2) ηχεία και με υποδοχή USB, ζώνες ασφαλείας με 

προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης για όλους τους επιβαίνοντες, εμπρός αερόσακους 

οδηγού – συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου του συνοδηγού), 

πλευρικούς αερόσακους εμπρός, πλαϊνούς αερόσακους τύπου κουρτίνας για την προστασία 

των εμπρός και των πίσω επιβατών και ταμπλό οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα για τον 

έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος και του κινητήρα.  
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Εκτός των άλλων η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο.  

 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

      Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) 
προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για 
την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

 

ΙΙ. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 

 
Με τις προσφορές θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήματος 

κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας 

των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικός κατάλογος του κατασκευαστή των οχημάτων. 

β. Πίνακας των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθεί.  

 

ΙΙΙ. Διάφορα. 

Το επιβατικό θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και  με τα κάτωθι 
παρελκόμενα: 
 Εφεδρικός τροχός με λάστιχο και αεροθάλαμο (ίδιος με τους υπολοίπους). 

 Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 

 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Ένας (1) πυροσβεστήρας. 

 Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

 Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 
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 Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π. στα ελληνικά 

(μεταφρασμένα). 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

  

Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 - ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) καινούργιων ημιφορτηγών οχημάτων, τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Ι. ΟΧΗΜΑ. 

α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Τα προς προμήθεια φορτηγά θα είναι χρώματος λευκού, θα φέρουν στο πλάι κίτρινη λωρίδα 

πλάτους 10cm, θα φέρουν γράμματα Δήμος Θέρμης, θα  είναι καινούργια με κινητήρα 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερο.  

Τα φορτηγά θα πρέπει να είναι επώνυμα και να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά. 

θα πρέπει να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  
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Η καρότσα θα είναι ανοιχτού τύπου, με συνέπεια και τα εν λόγω οχήματα να χαρακτηρίζονται 

ως “ανοιχτό” στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας κυκλοφορίας του. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ. 

Τα φορτηγά θα πρέπει να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας  τουλάχιστον 

έξι (6) ετών επί ποινή αποκλεισμού και χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων από την έγκριση 

του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του 

κατασκευαστή στην Ελληνική.  

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψή τους σε ανταλλακτικά πάσης 

φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο κάλυψης σε ανταλλακτικά του 

οχήματος. 

 

β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL) τετρακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος 

εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εμπορίου με εξασφαλισμένο σύστημα 

προμήθειας ανταλλακτικών.  

Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 ή νεότερος με κυβισμό περίπου 2.393cc 

και ισχύ τουλάχιστον 150 PS.  

Οι εκπομπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την 

νομοθεσία. 

 

γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, ξηρός, μονού δίσκου και το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 

μηχανικό με τουλάχιστον 6+1 ταχύτητες, δηλαδή έξι (6) συγχρονισμένες ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας, και μιας (1) οπισθοπορείας και θα είναι πλήρως στεγανοποιημένο από 

διαρροές.  

Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους δύο (2) οπίσθιους τροχούς. 
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δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

Τα φορτηγά θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, με 

ηλεκτρική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή 

αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του.  

Το τιμόνι των φορτηγών οχημάτων θα είναι ουρεθάνης τεσσάρων ακτινών και θα βρίσκεται 

στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδηγήσεως των οχημάτων, θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ 

ύψος και τηλεσκοπικά και θα ενσωματώνει χειριστήρια για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος. 

 

ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία των οχημάτων και 

τους επιβαίνοντες.  

Τα φορτηγά θα είναι εφοδιασμένα με φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού κυκλώματος 

υδραυλικά, με επενέργεια σε όλους τους τροχούς, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 

τροχών (ABS) με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD), ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 

δυνατή ασφάλεια κατά το φρενάρισμα, σύστημα υποβοήθησης πέδησης (ΒΑ), θα είναι  

εφοδιασμένα με σύστημα ελέγχου ευστάθειας οχήματος (VSC) που θα ελέγχει ανεξάρτητα το 

φρένο του κάθε τροχού και την ισχύ του κινητήρα ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες , θα 

είναι εφοδιασμένα με Σύστημα Ενεργού Ελέγχου Πρόσφυσης για ασφάλεια σε περίπτωση 

απώλειας πρόσφυσης ή σπιναρίσματος των τροχών, καθώς και με σύστημα υποβοήθησης 

εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) που θα ενεργοποιεί τα φρένα για έως 5 δευτερόλεπτα αφού 

ελευθερωθεί το πεντάλ του φρένου, για να εμποδίσει την προς τα πίσω κύλιση των οχημάτων 

σε ανηφόρα.  

Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με Φώτα πέδησης άμεσης ανάγκης (EBS).    

Το χειρόφρενο των οχημάτων θα είναι τύπου καστάνιας ή αντίστοιχων προδιαγραφών με 

επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας με ασφάλεια το πλήρες φορτωμένο όχημα 

σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο. 

 

στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

Το σύστημα ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του ολικού 

επιτρεπόμενου φορτίου σε κλίσεις δρόμου 15% αλλά και σε υψηλές ταχύτητες.  
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Η απόσβεση πρέπει να είναι η ενδεικνυόμενη για το ολικό φορτίο και να περιορίζει στο 

ελάχιστο την ταλάντωση του οχήματος ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες.  

Ενδεικτικά, το σύστημα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από:  

Εμπρός: Aνεξάρτητη με διπλά ψαλίδια ή Γόνατα Μακ Φέρσον, ράβδο στρέψης, τηλεσκοπικά 

αμορτισέρ, ελικοειδή ελατήρια.  

Πίσω : Ημιάκαμπτος άξονας, φύλλα σούστας με αμορτισέρ διπλής ενέργειας. 

Τα ελαστικά των φορτηγών θα είναι τουλάχιστον διαστάσεων 225/70 και οι ζάντες θα είναι 

ατσάλινες 17” ασημί. 

 

ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και εκτός από τα 

βασικά φώτα με αισθητήρες φωτεινότητας και αναλάμποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να 

φέρουν εγκατάσταση φωτισμού καμπίνας κατά την είσοδο και κεντρικό φωτισμό. 

Τα ανωτέρω οχήματα θα φέρουν ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα φώτα 

που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα και 

ηχητικά σήματα. 

Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν ηλεκτρικές κλειδαριές  και κλείδωμα με immobilizer. 

 

η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Τα οχήματα θα έχουν μήκος τουλάχιστον 5.330mm, πλάτος τουλάχιστον 1.800 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.795mm  ενώ το μικτό επιτρεπόμενο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 2.950 κιλά 

ή και παραπάνω. 

 

θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ: 

Το αμάξωμα των οχημάτων θα είναι με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία και ενισχυμένη 

αντίσταση πρόσκρουσης, με μονή καμπίνα, δίθυρο και τουλάχιστον δύο (2) θέσεων.  

Ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας θα είναι στενός, ενώ ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας, ο οπίσθιος 

προφυλακτήρας και η εμπρός μάσκα θα είναι μαύρου χρώματος.  

Οι εξωτερικές χειρολαβές θα είναι επίσης μαύρου χρώματος.   

Η καμπίνα θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να προσφέρει στους επιβάτες ένα λειτουργικό 

και άνετο περιβάλλον.  
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Θα διαθέτει μεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα εμπρός και πίσω (με σταθερό πίσω 

παρμπρίζ), υαλοκαθαριστήρες με ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία με αντίστοιχους 

ηλεκτρικούς πίδακες νερού, διακριτά εμπρός καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, εμπρός 

βοηθητικές λαβές, ντουλαπάκι στην κεντρική κονσόλα, μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στην 

εμπρόσθια κονσόλα, ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά, θήκες στις εμπρός θύρες, εμπρός 

θήκες μπουκαλιών, ποτηροθήκες εμπρός, θήκη γυαλιών ηλίου και πρίζα 12V.  

Το φορτηγό θα παρέχει θέρμανση και αερισμό με ανακυκλοφορία αέρα, κλιματισμό (air 

condition) με αποθαμπωτή πίσω παρμπρίζ, χειροκίνητο εσωτερικό καθρέφτη και δύο (2)  

εξωτερικούς αναδιπλούμενους καθρέπτες, δύο (2) μεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά με 

ηλεκτρικά  ανοιγόμενους κάθετα υαλοπίνακες εμπρός, μια μικρή πόρτα φορτοεκφόρτωσης στο 

πίσω τμήμα, ηχοσύστημα με Ράδιο/CD με δυνατότητα MP3 και WMA με δύο (2) ηχεία, θύρες 

σύνδεσης Aux και USB, σύστημα hands free με Bluetooth, ζώνες ασφαλείας τριών (3) 

σημείων με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης για τον οδηγό και το συνοδηγό, τουλάχιστο 

επτά (7) αερόσακους συμπεριλαμβανομένων του αερόσακου γονάτου οδηγού, αερόσακων SRS 

οδηγού και συνοδηγού, πλευρικών αερόσακων οδηγού και συνοδηγού και ενιαίων αερόσακων 

SRS οροφής τύπου κουρτίνας για τους εμπρός επιβάτες, ταμπλό οργάνων με όλα τα 

απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος και του κινητήρα.  

Εκτός των άλλων η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο.  

 

ι. ΚΑΡΟΤΣΑ: 

Η καρότσα φόρτωσης θα είναι ισχυρής κατασκευής, με διαστάσεις, τουλάχιστον : μήκος 

2.350mm και πλάτος 1.575mm.  

Το εσωτερικό μήκος του χώρου φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 2.315mm.  

Ο χώρος φόρτωσης θα περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς γάντζους φόρτωσης. 

 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    

Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
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(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για την εν 

λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

ΙΙ. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 

Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήματος του 

κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας 

των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος. 

β. Πίνακα των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθούν.  

 

ΙΙΙ. Διάφορα. 

Τα φορτηγά θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, με τα κάτωθι 

παρελκόμενα: 

 Εφεδρικός τροχός με λάστιχο και αεροθάλαμο (ίδιος με τους υπολοίπους). 

 Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 

 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Ένας (1) πυροσβεστήρας 6 κιλών. 

 Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

 Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 

 Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π. στα ελληνικά 

(μεταφρασμένα). 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

 

Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης. 

 

ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Το υπό προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο 5-6m3 προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  
Δήμου για  να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες καθαριότητας δρόμων, λαϊκών αγορών και 
πλατειών. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
 
Το σάρωθρο θα είναι επί πλαισίου καινούργιο και προηγμένης τεχνολογίας, θα διαθέτει 
ευελιξία κινήσεων ευκολία χειρισμών και γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες 
απαιτήσεις σαρωτικού έργου ακόμη και σε σημεία της πόλης με βεβαρημένη ποσότητα 
απορριμμάτων και οδών μεγάλης κυκλοφορίας, με άριστα αποτελέσματα σάρωσης και 
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.  
Θα μπορεί να σαρώνει αποτελεσματικά και γρήγορα επιφάνειες καλυμμένες με βαριά 
αντικείμενα ( χώματα,  πέτρες, γυαλιά κλπ.) αλλά και με ελαφριά (φύλλα, χαρτιά) λόγω της  
μεγάλης  αναρροφητικής  ικανότητας που  θα διαθέτει. 
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Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, 
από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, εντελώς προωθημένης  οδήγησης. 
 
Το προσφερόμενο σάρωθρο θα έχει σχεδιασθεί για τον καθαρισμό δρόμων, λαϊκών αγορών 
πλατειών και επίσης να μαζεύει  παντός είδους απορρίμματα (χαρτιά, σακούλες, σκόνη, 
μπουκάλια, κουτάκια κ.λ.π).  
Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και κατασκευασμένο με σύγχρονη τεχνολογία .   
 
Το μικτό βάρος του πλαισίου πρέπει να είναι  περίπου 16tn.  
Το ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου θα είναι περίπου 12tn. 
 
Για λόγους ευελιξίας αλλά και αποτελεσματικότητας κατά την σάρωση το σάρωθρο θα 
παρέχει πλήρης ευελιξία αλλά και μικρές διαστάσεις και για τον λόγο αυτό το  πλάτος στην 
καμπίνα οδηγού αλλά και στους πίσω τροχούς του πλαισίου δεν θα ξεπερνά τα  2.35m και 
το μεταξόνιο και δεν θα υπερβαίνει τα 3.30m. 
 
Το σάρωθρο  κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται με την απαραίτητη έγκριση τύπου του 
πλήρους οχήματος για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και θα φέρει πιστοποιητικό CE. 
 
Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο 
εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε απορρίμματα. 
 
Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
 
α)Εφεδρικό τροχό με ελαστικό και αεροθάλαμο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση. 
β)Σειρά συνήθων εργαλείων . 
γ)Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του   
   αυτοκινήτου. 
δ)Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
ε)Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
στ)Ταχογράφο. 
ζ)Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των  
    αυτοκινήτων σε δύο (2) σειρές για το  πλαίσιο και υπερκατασκευή στην Ελληνική  
    γλώσσα και βιβλία των ανταλλακτικών επίσης για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή. 
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Το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για 
την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..  
Στο πίσω  μέρος θα πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες). 
 
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου τουλάχιστον κατά το χρόνο της εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και 
για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%.  
Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος 
αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.  
 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 
 
Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητο (DIESEL), τετράχρονος, εξακύλινδρος,   
υδρόψυκτος, η ισχύς του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 230HP και ροπής 900Nm.  
υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος.  
Θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6.  
Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 6.500cc.  
Θα πρέπει να έχει σύστημα απευθείας εκχύσεως και με δυνατότητα εύκολης επισκευής και 
συντήρησης.  
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ. 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα 
με το φορτίο, στον πίσω άξονα  καθώς και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου.  
Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει σύστημα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) 
για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου κατά 
προτίμηση 
Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 
ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  
θα πρέπει να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.   
Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω 
τροχούς του οχήματος.  
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. 
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 
 
Το όχημα θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με ένα (1) τιμόνι, το οποίο θα 
βρίσκεται δεξιά της καμπίνας  και μόνιτορ  για τον έλεγχο του συστήματος σάρωσης 
στην αριστερή πλευρά καθώς και για την εποπτεία στο οπίσθιο μέρος του σαρώθρου. 
Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 
θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
Θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος.  
Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.  
 
Το πλαίσιο θα είναι δύο (2) αξόνων και θα φέρει  σούστες παραβολικού τύπου στον 
εμπρόσθιο άξονα, με αποσβεστήρες ταλαντώσεων και σταθεροποιητή (αντιστρεπτική δοκό) 
για μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 6,0 τόνων και   παραβολική ανάρτηση στον οπίσθιο κινητήριο 
άξονα με αποσβεστήρες για μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 10 τόνων. 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά 
στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης. 
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων, των 
αναρτήσεων και των ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής) 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 
 
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων 
αυτοματοποιημένο  και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 
μιας (1) οπισθοπορείας, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων . 
 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
 
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα ανέρχεται  στα 80 χλμ/ώρα. 
 
Η μέγιστη ικανότητα ανωφέρειας του σαρώθρου θα  είναι τουλάχιστον 35%.     
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ. 
 
Ο θάλαμος του οδηγού, πρέπει να είναι τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου και 
θα είναι προωθημένης οδήγησης., πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και 
κάθισμα για συνοδηγό, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, 
ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με 
επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο (2) ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 
δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, AirCondition, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε 
εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με καινούρια ελαστικά επίσωτρα και 
αεροθαλάμους. 
 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
 
Θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα ΙΝΟΧ  πάχους τουλάχιστον 3mm  και 
ωφέλιμης χωρητικότητας  τουλάχιστον 5,5 m3.  
Η εκφόρτωση του περιεχομένου του κάδου θα γίνεται με υδραυλική ανύψωση (ανατροπή).  
Η ανύψωσή του θα επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικού τηλεσκοπικού κυλίνδρου.   
Το δάπεδο έχει κατάλληλη  κλίση, έτσι ώστε να αδειάζει τ' απορρίμματα πολύ εύκολα.  
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Το χειριστήριο της ανατροπής του κάδου και του ανοίγματος της οπίσθιας πόρτας θα 
βρίσκεται στην κονσόλα ελέγχου του συστήματος σάρωσης μέσα στον θάλαμο οδήγησης καθώς 
και εξωτερικά του θαλάμου οδηγήσεως για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της ΕΟΚ. 
Το άδειασμα της δεξαμενής απορριμμάτων θα γίνεται με ανατροπή με  γωνία ανατροπής  
τουλάχιστον 50 μοίρες.  
Η πίσω πόρτα εκκένωσης θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλο μεγάλης αντοχής.  
Θα κλείνει αυτόματα και αεροστεγώς.   
Θα έχει επίσης δύο (2) εξόδους νερού για αποστράγγιση καθώς επίσης θα φέρει και βάνα 4 
ιντσών.  
Θα λειτουργεί με υδραυλικό βραχίονα και υδραυλικό σύστημα.  
Επίσης εκτός από το σύστημα υδραυλικής ανατροπής θα  υπάρχει και εφεδρικό 
ηλεκτρουδραυλικό σύστημα σε περίπτωση ανάγκης. 
Η προτίμηση της υπηρεσίας είναι τα όργανα ελέγχου καθώς και η κονσόλα ή το μόνιτορ 
παρακολούθησης και ελέγχου να είναι στην ελληνική γλώσσα. 
Στο πίσω μέρος του οχήματος θα  βρίσκεται η θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο της 
πλήρωσης και για την εκκένωση πιθανού πλεονάζοντος φορτίου απορριμμάτων μέσα στον 
κυρίως κάδο ή άλλο μέσο επιθεώρησης για τον έλεγχο του φορτίου. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ. 
 
Το σύστημα σάρωσης του μηχανήματος θα αποτελείται από δύο (2) κάθετες ψήκτρες 
(βούρτσες) ρείθρων, διαμέτρου τουλάχιστον 700mm από ατσαλόσυρμα, κατάλληλα 
τοποθετημένες και σχεδιασμένες, ο ρόλος των οποίων θα είναι η υποβοήθηση του 
συστήματος σάρωσης με την συγκέντρωση και καθοδήγηση των απορριμμάτων προς την 
κεφαλή του συστήματος αναρρόφησης, μεταβλητής ταχύτητας με δυνατότητα ανυψώσεως 
καθόδου, αλλαγής  γωνίας υδραυλικά  και θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμούς προστασίας 
από εμπόδια.   
Οι ψήκτρες (βούρτσες) θα δουλεύουν κατ’ επιλογή δεξιά ή αριστερά για να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης.  
Μία οριζόντια κεντρική βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου και  πλάτους με σταθερή ταχύτητα 
περιστροφής και ρυθμιζόμενη  υδραυλικά πίεση στο οδόστρωμα με δυνατότητα ανυψώσεως 
και καθόδου.  
Και οι δυο πλευρικές βούρτσες θα διαθέτουν δυνατότητα υδραυλικής ανυψώσεως – καθόδου, 
θα μπορούν να ρυθμιστούν υδραυλικά  ως προς την κλίση τους με το οδόστρωμα.  
Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω καταλλήλων 
υδραυλικών συστημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενες υδραυλικά (π.χ. πίεση λειτουργίας, 
ταχύτητα περιστροφής).  
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Επίσης θα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας για οριακές περιπτώσεις λειτουργίας 
του συστήματος και θα φέρουν προστασία έναντι προσκρούσεων σε εμπόδια με ελαστική 
επαναφορά των πλευρικών ψηκτρών στο εσωτερικό του σαρώθρου.  
Η επαναφορά των βουρτσών  θα  γίνεται κατά φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού για 
την δεξιά βούρτσα  (δεξιόστροφα ) και κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού για 
την αριστερή βούρτσα (αριστερόστροφα)   κατά την κατεύθυνση πορείας έτσι ώστε να μην 
καταπονούνται τα σημεία άρθρωσης των βουρτσών και να μην υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής και 
ζημιάς των με εμπόδια. 
Το πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 2.400mm με την πλευρική και κεντρική βούρτσα  
και τουλάχιστον 3.600mm με την ταυτόχρονη χρήση των πλαϊνών βουρτσών εκατέρωθεν και 
της κεντρικής , κυμαινόμενο ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες δυνατότητες του συστήματος.  
Να κατατεθεί σχέδιο με τις διαστάσεις σάρωσης του κατασκευαστικού οίκου.   
Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 
km/h τουλάχιστον και θα αυξομειώνεται από τον χειριστή – οδηγό ανάλογα με την ποσότητα 
και το είδος απορριμμάτων, αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος. 
Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και 
λειτουργικός και θα γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών του θαλάμου οδήγησης του 
σαρώθρου. 
Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με ελαστικό σωλήνα με μάνικα πλύσεως υψηλής πίεσης 
μήκους τουλάχιστον 10m, μεγάλης πίεσης και παροχής (ενδεικτικά 100 bar και 30 l/min) και 
σύστημα ανέμης με αυτόματο περιτύλιγμα. 
 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 
  
Το σάρωθρο θα φέρει βοηθητικό κινητήρα  πετρελαίου (DIESEL), τετράχρονο, υδρόψυκτο, 
ισχύος περίπου 120Ηp ροπής  τουλάχιστον 550Nm .  
O κινητήρας αυτός  θα είναι προδιαγραφών  STAGE 4  σύμφωνα την οδηγία μηχανών 
97/68EC και θα είναι εφοδιασμένος με ειδικό φίλτρο καθαρισμού του αέρα. 
 
Ο κινητήρας θα  είναι πλήρως προστατευμένος από την σκόνη και τις μικροσυγκρούσεις.  
Για την λειτουργία του δεύτερου κινητήρα θα υπάρχει ιδιαίτερη δεξαμενή καυσίμων 
χωρητικότητας τουλάχιστον 190 λίτρων, η οποία φέρει δείκτη πληρότητας. 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 
 
Το σύστημα σάρωσης θα είναι  αναρροφητικού τύπου. 
Η μονάδα αναρρόφησης θα αποτελείται από τουρμπίνα  η οποία θα παίρνει κίνηση   από τον 
βοηθητικό κινητήρα. 
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Για τη συλλογή μεγάλων σε όγκο απορριμμάτων και φύλλων, θα υπάρχει κατάλληλο φλάπ 
προσαρμοσμένο στο σωλήνα αναρρόφησης το οποίο θα μπορεί να ανοίγει από την καμπίνα 
μέσω πνευματικού χειριστηρίου. 

 
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (φτερωτή). 
 
Τα απορρίμματα θα αναρροφώνται λόγω του  κενού που θα δημιουργείται στον κάδο 
απορριμμάτων και κατά συνέπεια στο στόμιο αναρρόφησης  από  φυγοκεντρική  τουρμπίνα. 
 Το σάρωθρο θα  διαθέτει ηλεκτρονικό χειρόγκαζο και ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει για 
την σάρωση οποιεσδήποτε στροφές του κινητήρα από 1.400rpm έως 2.000rpm ανάλογα με 
τις συνθήκες σάρωσης. 
Η φτερωτή θα παίρνει κίνηση από τον βοηθητικό κινητήρα μέσω αυτόματου υδραυλικού 
συμπλέκτη  και κιβωτίου μετάδοσης κίνησης με γραναζωτό σύστημα,  έτσι ώστε να μην 
απαιτείται η υπερκατασκευή να φέρει σύστημα ψύξης  του υδραυλικού λαδιού. 
 
Με τον τρόπο μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται απόδοση  κάτω από συνθήκες  
υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και πολλής σκόνης και θα απαιτείται ελάχιστη 
συντήρηση.  
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 
 
Το σάρωθρο θα διαθέτει εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης  διαμέτρου 200mm με κατάλληλες 
λαβές συγκράτησης τοποθετημένος στην οροφή  του σαρώθρου επί περιστρεφόμενου 
στροφείου κατά 280 μοίρες τουλάχιστον  για την ευκολότερη χρήση του.  
Θα φέρει υδραυλική  ανάρτηση προκειμένου να μπορεί να είναι εφικτή η απρόσκοπτη 
λειτουργία του  (πχ ανεβοκατέβασμα σωλήνα   για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και 
καλαθιών σε απόσταση  κλπ.) η οποία θα ελέγχεται με εξωτερικό ενσύρματο χειριστήριο το 
οποίο θα βρίσκεται τοποθετημένο στον σωλήνα αναρρόφησης και θα αποτελείται από σπιράλ 
καλώδιο και χειριστήριο με μπουτόν επάνω - κάτω. 
Ο εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης  θα αποτελείται από ένα οριζόντιο και ένα κάθετο 
τμήμα.  
Το οριζόντιο τμήμα του βραχίονα που θα έχει μήκος  τουλάχιστον 2.500mm και θα μπορεί να 
έχει γωνία κλίσης  30 μοίρες για ανύψωση και 15 μοίρες για καταβίβαση τουλάχιστον.  
Το κατακόρυφο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης μαζί με τις προεκτάσεις του θα είναι μήκους 
τουλάχιστον 4.500mm.  
Ο σωλήνας αναρρόφησης θα έχει την δυνατότητα αναρρόφησης σκουπιδιών από  φρεάτια 
βάθους έως 1.400mm τουλάχιστον.  
Να κατατεθούν  κατασκευαστικά σχέδια που θα αποδεικνύουν όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις 
του σωλήνα αναρρόφησης. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
 
Στην καμπίνα του σαρώθρου θα υπάρχουν τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας για την 
διαδικασία σάρωσης. 
Όλα τα όργανα και συστήματα ελέγχου θα βρίσκονται  στην καμπίνα και θα καλύπτουν όλες 
τις επιτελούμενες λειτουργίες του σαρώθρου.  
Θα ενεργοποιούνται εύκολα από τον χειριστή μέσω προειδοποιητικών λυχνιών ή μόνιτορ που 
θα επιτρέπουν την λειτουργία όλων των πνευματουδραυλικών κινήσεων και των λειτουργιών 
ελέγχου.   
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
 
Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρέχει τη 
μέγιστη ασφάλεια και τη μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα.  
Όλες οι καλωδιώσεις  θα είναι καλά μονωμένες  όπως και η ασφαλειοθήκη.  
Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει πλήρη σύστημα φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
καθώς και δύο (2) αναλάμποντες  φανούς ένα (1) εμπρόσθιο και ένα (1) πίσω. 
Θα είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς για την κυκλοφορία σε δρόμους και θα 
περιλαμβάνει : 
 
 Δύο (2) πορτοκαλοκίτρινους  φανούς LED επάνω στην καμπίνα χειριστή. 
 Δύο (2) πορτοκαλοκίτρινους  φανούς LED επάνω στο πίσω μέρος του κάδου   
    απορριμμάτων. 
 Διαφορετικό χρωματισμό για όλα τα καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος για την  
    εύκολη απομόνωση της βλάβης σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή.  
 Θα φέρει   χειριστήριο το οποίο θα βρίσκεται στην καμπίνα χειριστή το οποίο  θα  
     χρησιμεύει για την ανύψωση - καταβίβαση του κάδου καθώς και για το άνοιγμα -  
     κλείσιμο της πίσω πόρτας.  
 
To σάρωθρο θα φέρει στην καμπίνα χειριστή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του σαρώθρου  το 
οποίο θα αποτελείται  από μία οθόνη στην οποία θα απεικονίζονται τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 
 
 Ένδειξη βλάβης βοηθητικού  κινητήρα. 
 Ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού.    
 Ένδειξη χαμηλή στάθμης νερού. 
 Ένδειξη υπέρβαρου  σαρώθρου. 
 Ταχύτητα.  
 Ποσότητα  καυσίμου. 
 Δεδομένα της απόδοσης του σαρώθρου – ώρες σάρωσης , απόσταση που   
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      διανύθηκε, κατανάλωση καυσίμου, κλπ. 
  Ρύθμιση  στροφών. 
 Δυνατότητα μέσω αποθηκευτικού μέσω (USB flash) να μεταφέρονται τα δεδομένα σε 
επιτραπέζιο υπολογιστή προς τυχόν επεξεργασία και πιθανή τήρηση στατιστικών στοιχείων. 
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
 
Το υδραυλικό σύστημα σαρώθρου θα αποτελείται  από όσο το δυνατόν περισσότερα 
ανεξάρτητα κυκλώματα για να αποφεύγεται η συσσώρευση βλαβών και θα τροφοδοτείται από 
μία δεξαμενή υδραυλικού υγρού. 
Η δεξαμενή υδραυλικού λαδιού θα φέρει εξωτερικό δείκτη στάθμης και φίλτρο λαδιού 
συνδεδεμένο με  αντίστοιχη λυχνία στην καμπίνα του χειριστή κατά προτίμηση.  
Θα είναι τέτοιο ώστε να παρέχει τη μέγιστη μηχανική/υδραυλική αποτελεσματικότητα όλων 
των συσκευών.  
Θα αποτελείται από αντλίες για καλύτερη κατανομή της παρεχόμενης πίεσης στους διάφορους 
μηχανισμούς, που θα λαμβάνουν κίνηση από τον βοηθητικό κινητήρα.  
Θα  είναι επίσης εξοπλισμένο με βαλβίδες ασφαλείας.    
Όλα τα εξαρτήματα και  συσκευές θα  είναι εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης.    
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ. 
 
Θα αποτελείται από δεξαμενή νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.500lt, κατασκευασμένη 
εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX που να παρέχει πλήρη αντιδιαβρωτική 
προστασία. 
Θα διαθέτει καπάκι για την πλήρωση με νερό, ένδειξη στάθμης, σωλήνα και κατάλληλη αντλία 
υψηλής πιέσεως.  
Θα διαθέτει σύστημα προστασίας σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς νερό. 
Θα υπάρχουν ακροφύσια εκτόξευσης νερού μπροστά από τις βούρτσες για την  αποφυγή  
δημιουργίας σκόνης.   
Όλα τα ακροφύσια θα ελέγχονται από την καμπίνα οδήγησης και ο χειριστής θα μπορεί να 
απομονώσει κατά βούληση εντελώς κάποια από αυτά καθώς και να ρυθμίσει την παροχή του 
νερού ψεκασμού έκαστου ανάλογα με τις ανάγκες του φορτίου σάρωσης. 
Επιπροσθέτως στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου θα υπάρχει μπάρα με μπέκ ψεκασμού 
νερού για την καταστολή της σκόνης. 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με αξιόπιστο πνευματικό σύστημα αποτελούμενο από βαλβίδα 
ελέγχου ροής, βαλβίδα απλής ενέργειας, και όργανα ελέγχου στην καμπίνα καθώς και 
σύστημα κυλίνδρων που θα επιτελούν την κίνηση και το κατέβασμα του συστήματος σάρωσης. 
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. 
 
Το σάρωθρο θα παραδοθεί  με τα ακόλουθα  παρελκόμενα  : 
 Εφεδρικό τροχό. 
 Γρύλο ανύψωσης και μπουλονόκλειδο. 
 Ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων.   
 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
 Φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών μεγάλο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών μικρό, αργής κίνησης προσαρμοσμένο στο πίσω μέρος. 
 Τις αναγκαίες επιγραφές  και τα λοιπά διακριτικά που θα ορίσει η  
           Υπηρεσία. 
 Βιβλίο  λειτουργίας  και συντήρησης.    
 Κατάλογο των ανταλλακτικών με κωδικούς. 
 Έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος.  
 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
 
Εξωτερικά το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα  DUCO δύο (2) στρώσεων και το χρώμα του 
θα είναι λευκό.  
Θα φέρει επιγραφές κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Θέρμης.  
  

Ποιότητα - Καταλληλότητα – Αξιοπιστία - Τεχνική Υποστήριξη.    
 
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) 
προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για 
την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  
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Με την προσφορά να κατατεθεί: 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο το 
όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η 
ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 
 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).   
 
 Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος  για 

το πλήρες όχημα επί ποινή αποκλεισμού (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης της αντισκωριακής προστασίας  για τουλάχιστον τρία (3) έτη 

επί ποινή αποκλεισμού.     
 
  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών για τουλάχιστον  δέκα (10) έτη.  

 
 Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα πρέπει να είναι 

μικρότερο από δέκα (10) ημέρες. 
 
 Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι: 
 
α) Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ακόμη και 
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service.  
 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο 

(2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση 
το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  
Θα πρέπει να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 
  
Δείγμα. 
 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν 
ίδιο  δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν.    
Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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Εκπαίδευση Προσωπικού. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.  
Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
Παράδοση Οχημάτων. 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με τις 
πινακίδες κυκλοφορίας.  
 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης.  

Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο παράδοσης.   
 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 5-6m3 

  

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
Αυτοκινούμενου  αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5-6κμ. 

Α/Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%). 

  ΠΛΑΙΣΙΟ.    
1 Ωφέλιμο Φορτίο. 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης 
Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων. 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης. 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων.  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης. 100-120 4,00 

7 
Λοιπός και πρόσθετος 
εξοπλισμός.  

100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.   

8 
Κάδος απορριμμάτων  - υλικά 
και τρόπος κατασκευής. 

100-120 6,00 

9 Αναρροφητικό σύστημα.  100-120 10,00 

10  Σύστημα σάρωσης.  100-120 14,00 

11 
Υδραυλικό σύστημα ,    
ηλεκτρικό σύστημα. 

100-120 6,00 

12 
Λοιπός και πρόσθετος 
Εξοπλισμός. 

100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ.    
13 Εκπαίδευση προσωπικού. 100-120 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  
- αντισκωριακή προστασία.  

100-120 13,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – 
Χρόνος αποκατάστασης. 

100-120 11,00 
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16 Χρόνος παράδοσης.  100-120 6,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών.  
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  
 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1). 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2). 
 
 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 
ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.   

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 
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ΟΜΑΔΑ 5 - ΈΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 1 (Αντικείμενο της προμήθειας). 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός καινούριου (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα 

φορτωτή, που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2 (Χρόνος Παράδοσης). 

 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. 

 

Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για 

κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων. 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι 

αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή 

μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 

5% επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
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Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. 

 

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος. 

 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 

κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο 

διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των 

πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 

 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η 

απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

 

Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει 

μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό 

εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να 

επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι περίπου 8Τ 

καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, 

κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους. 

Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το λόγο 

οι διαστάσεις του θα είναι περίπου οι παρακάτω: 

 

-Μήκος σε θέση πορείας: 

 

5,70μ. 

-Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας:  3,50μ. 

-Πλάτος πίσω μέρους πλαισίου: 2,25μ. 

 

Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (θα πρέπει να δοθεί η 

σχετική απόσταση). 
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2. Κινητήρας. 

 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (diesel), τετράχρονος, τεσσάρων (4) 

κυλίνδρων, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F, 

υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας 

καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος 

περίπου 110HP.  

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη ροπή 

στρέψεως. 

Θα βαθμολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή 

του ίδιου του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση 

του μηχανήματος ως σύνολο. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα με 

τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της 

δεξαμενής καυσίμου θα πρέπει να είναι πάνω από 140lt επί ποινή αποκλεισμού για την 

μεγαλύτερη αυτονομία της λειτουργίας του μηχανήματος.   

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου και κατά προτίμηση κυκλωνικό.  

Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου καθώς και η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον 

πίνακα οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

 

Υδραυλικό σύστημα. 

 

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού μέσω εμβολοφόρας αντλίας 

μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση 

παροχής/πίεσης.  

Η υδραυλική πίεση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 BAR.  

Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 160 lt/min. 
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Επιμέρους Μηχανολογικά Συστήματα. 

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 

 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) 

και απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτρική επιλογή σχέσεων 

(AUTOSHIFT).  

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυτόματη, ομαλή και 

προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος.  

Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και 

στους τέσσερις (4) τροχούς.  

Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο 

θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4) ταχύτητες πίσω. 

Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.  

Σύστημα κύλισης.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και 

στους οπίσθιους τροχούς. 

Ελαστικά. 

Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial).  

Σύστημα διεύθυνσης. 

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους 

εμπρόσθιους τροχούς.  

Θα πρέπει να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, 

μεταξύ πεζοδρομίων. 

Απαραίτητα, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονα 

έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με αντικείμενα κατά την εκτέλεση 

εργασιών φόρτωσης. 

Σύστημα πέδησης. 

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα υπάρχουν στεγανά 

πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 
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Να αναφερθεί, η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής.  

Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις (4) τροχούς για 

αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση.  

Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες 

καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής και απεμπλοκής του εμπρόσθιου 

διαφορικού κατά την πέδη. 

Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριστά πεντάλ. 

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης.  

Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο 

στάθμευσης θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης 

λειτουργίας. 

5. Εξαρτήσεις. 

Σύστημα φόρτωσης – φορτωτή. 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 

λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο 

φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 

υδραυλικούς κυλίνδρους απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή 

του κάδου και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 

ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους 

βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 

 

Ο κάδος του φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων και χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³. 

Ύψος φόρτωσης στον πείρο: τουλάχιστον 3,40μ.  

Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6.500kgf ενώ η 

ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3.000 κιλά. 

Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις 

κινήσεις. 

Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα 

αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ. 
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Σύστημα εκσκαφής – τσάπα. 

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα.  

Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλίστρας) που θα επιτρέπει την πλευρική 

μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά περίπου 1.0 μ. συνολικά.  

Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος).  

Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους τουλάχιστον 60 εκ. που θα περιστρέφεται 

γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.  

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα 

εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 

Το βάθος εκσκαφής  με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα είναι περίπου 6μ.  

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5μ. 

Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 

6.000 kgf. 

Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του 

μηχανήματος.  

Θα πρέπει να δοθεί η σχετική μέτρηση. 

Εξαρτήσεις εκσκαφέα. 

Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 

βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.  

Καμπίνα και άλλα στοιχεία. 

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με 

τουλάχιστο δύο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα 

θέρμανσης, αερισμού και air condition.  

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. 

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα 

είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα 

περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 

Θα πρέπει να διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που 

κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
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Επίσης θα πρέπει να διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού σε πραγματικό 

χρόνο με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα.  

Επιπλέον θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε 

σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 

Θα πρέπει να διαθέτει πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-

πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα K.O.K.  

Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-

πίσω) και αλεξήλιο. 

Aξιοπιστία. 

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 

ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και 

ο αριθμός των μηχανημάτων του ιδίου κατασκευαστή (του ίδιου ή παρόμοιου τύπου) που 

λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού, καθώς και η διαγωγή του προμηθευτή 

στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.  

Λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος.  

Η συμβατότητα μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις καθώς και η ομοιογένεια αυτών από τον 

ίδιο κατασκευαστή θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και 

παραγωγικότητα του μηχανήματος. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Eγγύηση καλής λειτουργίας. 

Θα πρέπει να παρέχεται ολική εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον 

επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης.   

Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και 

η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση περί βλάβης. 

Συντήρηση – Ανταλλακτικά. 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ανταλλακτικών τουλάχιστο για δέκα (10) έτη.  
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Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εξασφάλισης των 

ανταλλακτικών. 

Χρόνος παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης.  

 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο παράδοσης. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ). 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 

χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα θα είναι: 

Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς 

ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτής Εκσκαφέας. 

 

Α/Α

.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%). 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις. 100-120 15 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.)  100-120 10 

3 Επιμέρους μηχανολογικά – ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά 
συστήματα - ασφάλεια. 

100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα – Κίνηση. 100-120 15 

5 Σύστημα φόρτωσης. 100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής. 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά 
στοιχεία και λοιπά στοιχεία – παρελκόμενα. 

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 100-120 5 

9 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική 
υποστήριξη - Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου. 

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης.   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση.  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1). 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  
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σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2). 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  

λ = Ο.Π. 

      U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.   

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6 – ΕΝΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) καινούργιου γεωργικού ελκυστήρα 

τηλεσκοπικού με καταστροφέα χόρτων και προωθητήρα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Θέρμης. 

 

Ι. ΟΧΗΜΑ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Ο προς προμήθεια γεωργικός ελκυστήρας θα είναι καινούριος, εύφημου εργοστασίου εκ των 

πλέον εξελιγμένων τύπων στην αγορά και  σε άριστη κατάσταση μηχανικά και λειτουργικά.  

Θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της κοπής χόρτου σε πρανή και πλησίον του 

οδοστρώματος. 
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (diesel), τετρακύλινδρος σύγχρονης τεχνολογίας 
τύπου Common Rail 1.800 bar με κυλινδρισμό περίπου 4.400cc και turbo intercooler. 
Η ονομαστική ισχύ του κινητήρα θα είναι τουλάχιστο 133 hp με μέγιστη  ισχύ τους 142 hp 

(ECE R 120). 
Η ροπή στρέψης του κινητήρα θα είναι τουλάχιστο 596  Νm στις 1.550 σ.α.λ. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να διαθέτει αδιαβάθμητο κιβώτιο μετάδοσης 
κίνησης τύπου Vario δίχως δίσκους τριβής, με σύστημα διαχείρισης στροφών κινητήρα και με 
εύρος ταχυτήτων από τουλάχιστο 0,02 km/h έως και  40 km/h με στροφές του PTO 
540/540E/1000. 
Θα πρέπει να διαθέτει πλήρως αυτόματη διαχείριση στροφών κινητήρα σε όλες τις συνθήκες 
εργασίας και πορείας με σκοπό την μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου και την ευκολία χειρισμού. 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 
Θα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθια ανάρτηση με διαμήκη βραχίονα και αυτόματη ενεργοποίηση 
του συστήματος τετρακίνησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ. 
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα διαθέτει σύστημα πέδησης στους κινητήριους πίσω τροχούς με 
υγρά δισκόφρενα και στους εμπρός τροχούς με μπλοκέ διαφορικό. 
Θα πρέπει να διαθέτει μηχανικό χειρόφρενο. 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει διπλή υδραυλική αντλία παροχής 46+38 l/min με τρία (3) 
διπλά μηχανικά χειριστήρια οπίσθια και ένα (1) εμπρόσθιο. 
Η μέγιστη οπίσθια ανυψωτική ικανότητα στα οριζόντια μπράτσα του υδραυλικού συστήματος 
θα είναι περίπου τα 5.960 daN. 
Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο και ανεξάρτητο κύκλωμα υδραυλικού λαδιού στο κιβώτιο 
μετάδοσης κίνησης το οποίο δεν θα επικοινωνεί με το υπόλοιπο υδραυλικό κύκλωμα του 
ελκυστήρα. 
Θα πρέπει να διαθέτει μεγάλο διαθέσιμο όγκο λαδιού υδραυλικού με χωρητικότητα 
τουλάχιστο 43 litre. 

Θα διαθέτει υποδοχές για εξωτερικές εργασίες με βαλβίδες διπλής ενεργείας στο πίσω μέρος 
του γεωργικού ελκυστήρα.   
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: 

Η Καμπίνα θα έχει μεγάλη ορατότητα και θα διαθέτει τουλάχιστο δύο (2) πόρτες στην κάθε 
κολόνα.  
θα διαθέτει τηλεσκοπική κολόνα τιμονιού καθώς και τιμόνι με ρυθμιζόμενη κλίση.  
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Θα διαθέτει επιπροσθέτως joystic με το οποίο θα γίνεται ο έλεγχος πορείας του 
μηχανήματος, ο έλεγχος στροφών του κινητήρα, οι ταχύτητeς καθώς και ο χειρισμός του 
οπίσθιου υδραυλικού και του PTO. 
Το κάθισμα του χειριστή θα είναι άνετο, θα διαθέτει αερανάρτηση καθώς και ζώνη ασφαλείας 

τριών σημείων.  

Η καμπίνα του χειριστή θα είναι κλιματιζόμενη.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Το συνολικό ύψος του γεωργικού ελκυστήρα με την καμπίνα δεν θα ξεπερνάει τα 2.850(mm). 
Η Απόσταση από το έδαφος (mm) θα είναι περίπου 364 έως 559 (mm) αναλόγως του τύπου 
των ελαστικών.   
Το βάρος  του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι τουλάχιστο 4.970 kg χωρίς φορτίο και με την 
καμπίνα.  
Το μήκος του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι 4.336 mm περίπου. 
Το πλάτος του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι 2.340 mm περίπου. 
Το μεταξόνιο θα είναι περίπου 2.420 mm. 
Η Ακτίνα στροφής του ελκυστήρα χωρίς φρένα θα είναι περίπου 5,10 μέτρα. 
Η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμων θα είναι τουλάχιστο 200 λίτρα προκειμένου να έχει 
μεγάλη αυτονομία κίνησης. 
 
 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ. 
Θα φέρει κατάλληλα ελαστικά με διαστάσεις τουλάχιστο 540/65R38 για τα  οπίσθια και  
τουλάχιστο 480/65R24  για τα  εμπρόσθια.  
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Θα διαθέτει τουλάχιστο τέσσερα (4) μπροστινά και τουλάχιστο τέσσερα (4) οπίσθια φώτα 

εργασίας, υαλοκαθαριστήρα εμπρός και πίσω,  καθρέφτες δεξιά και αριστερά, τηλεσκοπικό & 

ρυθμιζόμενο τιμόνι, βομβητή (beeper) για ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν καθώς 

και ένα (1) φάρο με κίτρινο ή πορτοκαλί αναλάμπον φώς. 

 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ. 
 

1. Ο Γεωργικός ελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει καταστροφέα χόρτων πλευρικής 
μετατόπισης με τουλάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 
 Θα πρέπει να έχει πλάτος κοπής τουλάχιστο 2.000 mm. 
 Το ολικό πλάτος του μηχανήματος καταστροφέα δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από τα 2,58 m. 
 Θα πρέπει να διαθέτει διάμετρο κοπής ρότορα τουλάχιστο 485 mm. 
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 Θα πρέπει να έχει στροφές εισόδου κιβωτίου τουλάχιστο 540 rpm. 
 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο 20 σφυριά. 
 Θα πρέπει να διαθέτει μεγάλο αριθμό από ιμάντες (τουλάχιστο 6) για 

μεγαλύτερη αξιοπιστία. 
 Θα πρέπει να διαθέτει πίσω κύλινδρο με ρύθμιση του ύψους. 
 Θα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστο 1.140 kg. 
 Θα πρέπει να έχει μέγιστο συνολικό πλάτος εργασίας τουλάχιστο 3.570 mm. 
 Θα πρέπει να έχει πλευρικό δεξί πλάτος εργασίας εκτός ελκυστήρα 

τουλάχιστο 2.020 mm. 
 Θα πρέπει να έχει εύρος εργασίας από το οριζόντιο επίπεδο τουλάχιστο από -

45o έως +90o   
 Θα πρέπει η κατασκευή του πλαισίου να είναι από χάλυβα υψηλής σκληρότητας 

και αντοχής στην φθορά τουλάχιστο HARDOX 500. 
 Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ζεύξης τουλάχιστο 3 σημείων με αποσβεστήρα 

κραδασμών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του καταστροφέα και την αποφυγή 
μετάδοσης των κραδασμών στον ελκυστήρα. 

 Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα σύσφιξης των σφυριών με διάμετρο βίδας 
τουλάχιστο 27mm για μεγαλύτερη αντοχή και με σύστημα αποτροπής λυσίματος 
του παξιμαδιού. 

 Θα πρέπει να διαθέτει εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση των επιμέρους  
εξαρτημάτων. 

 Θα πρέπει να διαθέτει εύκολη αντικατάσταση αντιμάχαιρων.  

 

2. Ο Γεωργικός ελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθια αναρτώμενη λεπίδα 
σάρωσης πλάτους τουλάχιστο 2 m. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 

 Θα πρέπει να είναι υδραυλικά ρυθμιζόμενη. 
 Θα πρέπει να είναι υψηλής σκληρότητας. 
 Θα πρέπει να διαθέτει υλικό προστασίας εδάφους από εύκαμπτο υλικό για την 

προστασία του. 

 

Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 

                 

                Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήματος    

                κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς  

                 εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του γεωργικού ελκυστήρα. 

β. Πίνακα των εργαλείων του γεωργικού ελκυστήρα που θα παραδοθούν.  

 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    

Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για την εν 

λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ. 
Θα πρέπει να έχει ολική εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστο ένα (1) έτος επί 

ποινή αποκλεισμού. 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος. 

 

Παράδοση Μηχανήματος. 

Ο γεωργικός ελκυστήρας θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Χρόνος Παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

Σύμβασης.  

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 
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Διάφορα. 

Ο γεωργικός ελκυστήρας θα παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 

-Τρίγωνο ακινητοποίησης. 

-Έναν (1) πυροσβεστήρα 6 κιλών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 

-Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

-Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 

-Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π.  

-Βιβλίο ανταλλακτικών του γεωργικού ελκυστήρα. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.  

 Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 

 

ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ      

ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

 

Ηλεκτροκίνητο Ανυψωτικό Μηχάνημα Πεζού Χειριστή. 
 

 

Το προσφερόμενο Ηλεκτροκίνητο Ανυψωτικό Μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
βαρέως τύπου και κατάλληλα σχεδιασμένο για την χρήση του σε εσωτερικούς χώρους.  
Θα χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τον χειρισμό ευρω-παλετών με μέγιστο μικτό φορτίο 
έως 1.500Kg  και για κίνηση σε σκληρά, στεγνά και μαλακά δάπεδα βιομηχανικού τύπου.  

 
Θα πρέπει να είναι Πεζού Χειριστή με Ηλεκτρική κίνηση και Ηλεκτρική ανύψωση χωρίς να 
απαιτείται δίπλωμα για τον χειρισμό του και θα μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματη 
ανακλινόμενη πλατφόρμα για τον χειριστή ώστε να μπορεί να διανύει χωρίς κόπο σχετικά 
μεγάλες αποστάσεις. 

 

Θα πρέπει να διαθέτει ρόδες πολυουρεθάνης εμπρός και πίσω καθώς και ελεύθερη ανύψωση 
(free lift)  χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του παλετοφόρου με τον ιστό 
κατεβασμένο έως 120mm για ευκολότερη πρόσβαση σε ράμπες, καταστρώματα, 
γεφυροπλάστιγγες κλπ. 

 
Το προσφερόμενο Ηλεκτροκίνητο Ανυψωτικό Μηχάνημα πεζού χειριστή θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστο τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
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- Θα πρέπει να διαθέτει ονομαστική Ανυψωτική  Ικανότητα επί ποινής αποκλεισμού 
1.500 Kg τουλάχιστο. 

- Θα πρέπει να διαθέτει μέγιστη ανύψωση περονών επί ποινής αποκλεισμού 2.500 
mm τουλάχιστο. 

- Θα πρέπει να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/ή χωρίς φορτίο 5,4/6,0 
Km/h. 

- Θα πρέπει να διαθέτει ένα κεντρικό ιστό διβάθμιο με κεντρικό κύλινδρο. 
- Θα πρέπει να διαθέτει ύψος με ιστό συνεπτυγμένο 1.800 mm τουλάχιστο. 
- Θα πρέπει να διαθέτει ύψος με ιστό ανεπτυγμένο 2.950 mm τουλάχιστο. 
- Θα πρέπει να διαθέτει συνολικό μήκος 1.888 mm περίπου. 
- Θα πρέπει να διαθέτει συνολικό πλάτος 862 mm περίπου. 
- Θα πρέπει να διαθέτει συνολικό πλάτος πηρουνιών 570 mm τουλάχιστο.  
- Θα πρέπει να διαθέτει μήκος πηρουνιών 1.150 mm τουλάχιστο. 
- Θα πρέπει να έχει ακτίνα στροφής τουλάχιστο 1.428 mm. 
- Θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα κίνησης χαμηλού  θορύβου AC 1,3 kW τουλάχιστο 

και  χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 
- Θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα ανύψωσης 2,0 kW τουλάχιστο. 
- Θα πρέπει να έχει ταχύτητα ανύψωσης με/ή χωρίς φορτίο 0,102/0,130 m/s 

περίπου. 
- Θα πρέπει να διαθέτει ταχύτητα καταβίβασης με/ή χωρίς φορτίο 0,140/0,095 

m/s περίπου. 
- Θα πρέπει να διαθέτει συσσωρευτή βιομηχανικού τύπου 24V/250Ah τουλάχιστο. 
- Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μονοφασικό Φορτιστή 24V/30A. 
- Η αναρριχητικότητα του μηχανήματος με /ή χωρίς το φορτίο θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστο 7%/15%. 
- Το βάρος λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 840 Kg. 
- Θα πρέπει να διαθέτει στον εξοπλισμό του τουλάχιστο τα παρακάτω: 
- ωρόμετρο, κομβίο έκτακτης ανάγκης, ενδεικτικό όργανο φόρτισης μπαταρίας, 

κόρνα, διαγνωστικό βλαβών , σύστημα αργής κίνησης για την κίνηση σε 
περιορισμένους χώρους με τον μοχλό οδήγησης σε όρθια θέση, έλεγχο ταχύτητας 
με ελεγκτή παλμών και κατάλληλα φρένα με ανάκτηση ενέργειας στη μπαταρία. 

- Θα πρέπει να διαθέτει φρένα έκτακτης ανάγκης και στάθμευσης και κατά 
προτίμηση ηλεκτρομαγνητικά φρένα αυτόματης ενεργείας. 

- Θα πρέπει να διαθέτει Φρένα πορείας τα οποία θα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν 
αφήνουμε την πεταλούδα ή όταν αλλάζει η πορεία του παλετοφόρου. 
 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

      Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 
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       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
Εγγύηση.  

- Θα πρέπει να παρέχεται ολική εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστο  δύο 
(2) έτη ή 2.500 ώρες λειτουργίας επί ποινή αποκλεισμού. 

- Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του μηχανήματος. 

 
            Χρόνος παράδοσης. 

- Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

- Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 

 
Το ανωτέρω Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα παρακάτω. 

- Εγχειρίδιο λειτουργίας.  
- Εγχειρίδιο συντήρησης.  
- Κατάλογο ανταλλακτικών.   
- Δήλωση Συμμόρφωσης CE. 
- Πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 για την ασφάλεια στην εργασία και για 

την τεχνική υποστήριξη. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.   

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 

 
 

ΟΜΑΔΑ 8 - ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οδοστρωτήρα 

ασφάλτου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Θέρμης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου  Μηχανήματος Έργου 

(Μ.Ε.),  τύπου μικρού δονητικού οδοστρωτήρα, αρθρωτού τύπου  με δύο (2) τύμπανα δόνησης 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις  ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης. 

 

Ι. ΟΧΗΜΑ. 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Ο προς προμήθεια οδοστρωτήρας θα είναι μεταχειρισμένος, εύφημου εργοστασίου εκ των 

πλέον εξελιγμένων τύπων στην αγορά και  σε άριστη κατάσταση μηχανικά και λειτουργικά.  

Εγγύηση. 
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών επί ποινή αποκλεισμού καθώς και από όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και με τις  πινακίδες κυκλοφορίας.  

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται  τα παρακάτω.  

α) Δήλωση Πιστότητας CE,  

β) Έγκριση Τύπου Μ.Ε.,  

γ) αποδεικτικά εισαγωγής ή αποδεικτικά αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (σύμφωνα με 

τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων). 

 

β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας του Οδοστρωτήρα θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL) τρικύλινδρος 

υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας IIIA ή νεότερο, με ιπποδύναμη τουλάχιστον 25 

HP που θα κινεί τον οδοστρωτήρα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. 

 

γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 

Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος εμπρός και πίσω με δύο (2) κυλιόμενα τύμπανα 

διαμέτρου τουλάχιστον 0.70m και πλάτους τουλάχιστον 1.2m με δόνηση εμπρός και πίσω, με 

δυνατότητα απομόνωσης του ενός τυμπάνου (χειροκίνητα ή αυτόματα) και συχνότητα δόνησης 

στο εμπρός και πίσω τύμπανο τουλάχιστον 52Hz.  
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Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα διαβροχής τυμπάνων με τον ψεκασμό 

νερού να γίνεται με ηλεκτρική αντλία και θα έχει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου διαβροχής. 

Η δεξαμενή νερού θα είναι πλαστική για να μη σκουριάζει.  

Ο Οδοστρωτήρας θα έχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης δόνησης σε υπερβολική 

ταχύτητα.   

 

δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με υδροστατικά φρένα και στα δύο (2) τύμπανα, με 

χειρόφρενο και φρένο ασφαλείας. 

 

ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πλήρη φώτα πορείας εμπρός και πίσω, 

με κόρνα, με βομβητή (beeper) για ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν καθώς και με 

φάρο με κίτρινο αναλάμπον φώς. 

 

στ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Ο Οδοστρωτήρας θα έχει μήκος τουλάχιστον 2.5m, πλάτος τουλάχιστον 1.27m και ύψος 

τουλάχιστον 2.37m, ενώ το βάρος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 2.7tn έως 3.0tn. 

 

ζ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: 

Η πλατφόρμα του χειριστή θα επιτρέπει την είσοδο αυτού στον Οδοστρωτήρα και από τις δύο 

(2) πλευρές του Μηχανήματος (Αριστερά-Δεξιά) ενώ το σύστημα διεύθυνσης θα είναι 

υδροστατικό.  

Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με μετρητή ωρών λειτουργίας (ωρόμετρο), με 

ταμπλό ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες ασφαλείας για τον κινητήρα και με διακόπτη έκτακτης 

ανάγκης.  

Το κάθισμα του χειριστή θα είναι άνετο με ζώνη ασφαλείας.  

Ο Οδοστρωτήρας θα φέρει αυτοκόλλητα όγκου (ζέβρες) και τρίγωνο βραδυπορείας. 

 

ΙΙ. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 

                Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήματος    
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                κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς  

                 εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος. 

β. Πίνακα των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθούν.  

 

ΙΙΙ. Παράδοση Μηχανήματος. 

Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

IV. Χρόνος Παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θεωρείται ουσιώδης απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 

 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3)  προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
V. Διάφορα. 

Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 

-Τρίγωνο ακινητοποίησης. 
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-Έναν (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 

-Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

-Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 

-Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.  

 Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9 

ΟΜΑΔΑ 9α – ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ. 
 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με αρπάγη το οποίο θα φέρει καινούργια 
υπερκατασκευή ανατροπής και κιβωτάμαξας.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες και η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» θα γίνεται αποδεκτή η απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις.   
Το όχημα, αυτοκίνητο πλαίσιο με αρπάγη θα είναι μεταχειρισμένο και η υπερκατασκευή της 

ανατροπής και κιβωτάμαξας απολύτως καινούργια, αμεταχείριστη και πρόσφατης 
κατασκευής. 

 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο με αρπάγη, κατάλληλο για κατασκευή 

ανατρεπόμενου οχήματος.  
Ο τύπος πλαισίου του οχήματος θα είναι 4x2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 11tοn.  
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα  

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
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γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου.   

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 
εργοστάσια της κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5, 4/χρονος, τουλάχιστον 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 170Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι  τουλάχιστον 4.000cc.   
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης θα είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και θα παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 
σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του 
οχήματος.  

Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα 
βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστο 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.  
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής για την χρήση που προορίζεται το 

όχημα. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα και θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) το όχημα θα ακινητοποιείται.  
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Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον. 

 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι δύο (2) αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και του πίσω 

άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.  
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα 

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτωσης για όλες τις συνθήκες 
κίνησης.  

Επιθυμητό ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR. 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού συστήματος κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την 
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα θα πρέπει να είναι ανακλινόμενου τύπου και θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω 

αντιδονητικού συστήματος.  
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων, θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό και θα είναι με ζώνη ασφάλειας τριών σημείων.  
Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και με 

τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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10) Υπερκατασκευή – Κιβωτάμαξα. 
 Η υπερκατασκευή θα είναι απολύτως καινούργια, με κιβωτάμαξα από χαλυβδοέλασμα 

εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη 
διάβρωση.  

Τα πλευρικά τοιχώματα και το δάπεδο του σώματος θα είναι εξαιρετικής αντοχής ώστε να 
δέχεται αυξημένες πιέσεις, τριβές και καταπονήσεις.  

Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση ξύλων, επίπλων, κλαδιών, σίδερων και γενικά για 
απορρίμματα ογκώδη και μη χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με την αρπάγη που 
θα φέρει το όχημα και θα εκκενώνονται με το σύστημα ανατροπής.   

Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής 
των βαρών.  

Όλες οι γραμμές, (μεταλλικές σωληνώσεις και ελαστικοί σωλήνες) θα είναι ορατές και 
επισκέψιμες για την αντιμετώπιση επισκευών. 

Η κατανομή βαρών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι ανάλογο του οχήματος και του απόβαρου του.  
Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής θα είναι ανάλογο του οχήματος - πλαισίου.  
Η κιβωτάμαξα θα έχει δυνατότητα ανατροπής προς τα πίσω με γωνία ανατροπής τουλάχιστον 

45ο.  
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και από την κοινή πρακτική, για την κατασκευή και χρήση των συγκεκριμένων 
κατασκευών και για την λειτουργία και το χειρισμό της υδραυλικής ανατροπής (π.χ. 
ηχητικό σήμα – βομβητής ανατροπής). 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκκένωσης.  

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  

Επίσης θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο οπίσθιο 
μέρος της κιβωτάμαξας. 

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο), των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα ενδιαφέροντος χωρίς το Φ.Π.Α.  
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12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω: 
Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

το όχημα - πλαίσιο και τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες για την υπερκατασκευή επί 
ποινή αποκλεισμού . 

Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη 
για την οποία κατασκευάστηκε. 
   
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με τις  

πινακίδες κυκλοφορίας.  
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος Θέρμης. 
Χρόνος Παράδοσης. 
Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τους έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της Σύμβασης.  
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες. 
θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 
παράδοσης. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα παρακάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 
- Ταχογράφο. 

 
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
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ΟΜΑΔΑ 9β - ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ. 
 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου χωματουργικού οχήματος.  
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  
Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» θα γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις. 
Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο και θα χρησιμοποιηθεί για τις 

ανάγκες του δήμου για μεταφορά μπαζών, χωμάτων και λοιπές χωματουργικές εργασίες. 
 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για χρήση  ανατρεπόμενου.  
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 6Χ4 ή 8Χ4. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 25tοn.  
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα  

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπόμενου.   

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 
εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5, 4/χρονος, τουλάχιστον 
6/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 320Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 8.500cc.  
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις 

χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο 
δυνατό εύρος στροφών. 
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Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 
σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης 
του οχήματος.  

Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα 
βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας.  
Να είναι από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, ιδανικό για τέτοιο τύπο 

πλαισίου οχήματα. 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (6Χ4 ή 8Χ4).   
Η μετάδοση της κίνησης να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και 

των ημιαξονίων.  
Επιθυμητό το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ASR για τον/τους οπίσθιους 

κινητήριους άξονες.  
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής προκειμένου να είναι ικανό να  

αποδίδει με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίσεις και σε μη ασφαλτοστρωμένο δίκτυο.  
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα και θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό είναι να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) το όχημα θα ακινητοποιείται.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι 3 ή 4 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.  
Οι κινητήριοι πίσω άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτωσης 

για όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό ή τρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς ETRTO. 
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Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού συστήματος κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την 
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω 

αντιδονητικού συστήματος.  
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων, θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό και θα φέρει ζώνη ασφάλειας τριών σημείων.  
Το όχημα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και για ένα (1) ή και περισσότερους συνοδηγούς. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και με 

τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 
10) Ανατροπή – Κιβωτάμαξα. 
 Η κιβωτάμαξα θα είναι από μέταλλο εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής 

ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.  
Τα πλευρικά τοιχώματα και το δάπεδο του σώματος θα είναι εξαιρετικής αντοχής ώστε να 

δέχεται αυξημένες πιέσεις, τριβές και καταπονήσεις.  
Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση βαριών και ογκωδών υλικών που θα εκκενώνονται με το 

σύστημα της ανατροπής.   
Η κιβωτάμαξα θα είναι τοποθετημένη με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 

κατανομής των βαρών.  
Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  
Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι ανάλογο του οχήματος και του απόβαρου του.  
Το  συνολικό πλάτος και μήκος της υπερκατασκευής θα είναι ανάλογο του οχήματος-πλαισίου.  
Η κιβωτάμαξα θα έχει δυνατότητα ανατροπής προς τα πίσω και με γωνία ανατροπής 

τουλάχιστον 45ο.  
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και από την κοινή πρακτική, για την κατασκευή και χρήση των συγκεκριμένων 
κατασκευών και για την λειτουργία και το χειρισμό της υδραυλικής ανατροπής (π.χ. 
ηχητικό σήμα – βομβητής ανατροπής). 
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Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκκένωσης.  

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  

Επίσης θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο οπίσθιο 
μέρος της κιβωτάμαξας. 

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

      Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης 
για την εν λόγο ομάδα ενδιαφέροντος χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

το πλήρες όχημα επί ποινή αποκλεισμού.  
Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά που συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από 
εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε. 
   
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με πινακίδες 

κυκλοφορίας.  
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 



                                                                                                                             

 
Σελίδα 87 από 137 

                                                                                                                                                                          

- Ταχογράφο. 
 
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, για 

την έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 

ΟΜΑΔΑ 9γ - ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (μαχαίρι εκχιονισμού και αλατοδιανομέας-αλατιέρα). 

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με καινούργια υπερκατασκευή 
(μαχαίρι εκχιονισμού και αλατοδιανομέας - αλατιέρα), για τις ανάγκες του αποχιονισμού 
του οδικού (και μη) δικτύου του Δήμου.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. 

 Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις. 
Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο 4Χ4 και θα φέρει καινούργια υπερκατασκευή η οποία θα 

αποτελείται από μαχαίρι εκχιονισμού και αλατοδιανομέα - αλατιέρα, για να 
χρησιμοποιηθεί για τις αυξανόμενες ανάγκες του δήμου για το οδικό (αστικό και 
επαρχιακό) δίκτυο. 

 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για την χρήση που απαιτείται 

από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή.  
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4Χ4, με συστήματα μπλοκαρίσματος των διαφορικών.  
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 10tοn.  
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Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση, ώστε να 
έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπομένου.   

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
τα εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), τετράχρονος, υδρόψυκτος, από τους πλέον 

γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 4, με 
τουλάχιστον 6/κυλίνδρους, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης και 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 150Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4.000cc.   
Η ροπή στρέψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές 

στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
Το όχημα πρέπει να διαθέτει μονό, αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη ξηρού τύπου χωρίς αμίαντο. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους και εμπρόσθιους κινητήριους 

τροχούς να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των 
ημιαξονίων. 

Το όχημα θα πρέπει να έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) με δυνατότητα 
κλειδώσεως των διαφορικών.  

Επίσης, το όχημα (διαφορικά και κέντρο βάρους του οχήματος) θα πρέπει να επιτυγχάνει 
μέγιστη δυνατότητα αναρρίχησης (περίπου 80%) και πλάγια κίνηση (περίπου 30 μοίρες).  

Οι άξονες του οχήματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
αφήνουν το μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος. 

Και οι δύο άξονες θα πρέπει να είναι του αυτού τύπου και ικανότητας έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγάλη δυνατότητα φόρτισης και στον εμπρόσθιο άξονα ώστε να είναι 
δυνατή η και εύκολη η χρήση εξαρτήσεων και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος.  

 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα και θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό είναι να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  
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To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον.  

Το όχημα θα φέρει και χειρόφρενο.  
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι 2 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.   
 Η κίνηση θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4Χ4).  
Οι κινητήριοι άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες 

τις συνθήκες κίνησης.  
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό ή τρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, συστήματος εκχιονισμού κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την 
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα θα είναι ημι-προωθούμενου ή προωθούμενου τύπου.  
Το κάθισμα του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενο με ανάρτηση και θα προσφέρει άνεση στον 

οδηγό, με ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων.  
Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και για ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Θα φέρει ένα (1) φάρο πορτοκαλί χρώματος καθώς και beeper κατά την οπισθοπορεία. 
 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και με 

τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
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Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
και θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

 
10) Υπερκατασκευή – Σύστημα Εκχιονισμού. 
 Η υπερκατασκευή  – σύστημα εκχιονισμού να είναι απολύτως καινούργια και θα αποτελείται 

από εκχιονιστικό μαχαίρι και ένα διασκορπιστή άλατος (αλατιέρα). 
Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και θα φέρει CE. 
Το εκχιονιστικό μαχαίρι πρέπει:  

1. Να είναι αποσπώμενο, και να μπορεί να κουμπώσει και να ξεκουμπώσει (τοποθετηθεί) 
στο προσφερόμενο όχημα.  

2. Να φέρει σύστημα ανύψωσης της κάτω λεπίδας του μηχανισμού σε περίπτωση 
εμποδίου κατά την λειτουργία του.  

3. Να διαθέτει ηλεκτροϋδραυλική αντλία ώστε να πραγματοποιούνται οι κινήσεις του 
μαχαιριού μέσα από το όχημα. 

4. Na έχει ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα (SOC). 
5. Να είναι ανθεκτική και ελαφριά κατασκευή για τη λιγότερο δυνατή καταπόνηση του 

οχήματος. 
Ο διασκορπιστής άλατος πρέπει: 

 Να λειτουργεί με μηχανή βενζίνης ή με χρήση υδραυλικών. 
 Να διαθέτει σύστημα για τη φόρτωση του αλατιού. 
 Να είναι κατασκευασμένος από υλικά εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής 

ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 
Το σύστημα θα είναι τοποθετημένο με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής 

των βαρών.  
Η κατανομή βαρών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  
Το όχημα θα πρέπει:  

 να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία,  
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.. 

 Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι σε ορατό σημείο 
και να μην ενοχλούν την διαδικασία αποχιονισμού - διασκόρπισης.  

 Θα πρέπει να φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες. 
 
11) Ποιότητα. Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.  
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

      Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
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οποίος πρέπει να είναι ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για την εν 
λόγο ομάδα ενδιαφέροντος χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

το όχημα - πλαίσιο και τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες για την καινούρια 
υπερκατασκευή (μαχαίρι εκχιονισμού και αλατοδιανομέας - αλατιέρα) επί ποινή 
αποκλεισμού.   

Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή 
την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά συμβεί 
δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία 
κατασκευάστηκε. 
   
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με  πινακίδες 

κυκλοφορίας.  
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος Θέρμης. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

 . 
Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 
παράδοσης. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα παρακάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 
- Ταχογράφο. 

  
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  
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Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 

ΟΜΑΔΑ 10 
 

ΟΜΑΔΑ 10α - ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ. 

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος (φορτηγό - πλαίσιο) και της καινούργιας 
υπερκατασκευής - συστήματος καλαθοφόρου που θα φέρει επί πλαισίου.   

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις. 
Το όχημα, αυτοκίνητο πλαίσιο, θα είναι μεταχειρισμένο και η υπερκατασκευή του 

καλαθοφόρου που θα φέρει (όλο το σύστημα με τα παρελκόμενα για την λειτουργία του, 
πχ ποδαρικά στήριξης – σταθεροποιητές, κλπ.) θα είναι απολύτως καινούργια, 
αμεταχείριστη και πρόσφατης κατασκευής.  

 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή  καλαθοφόρου.  
Ο τύπος του πλαισίου του οχήματος θα είναι 4x2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 7tοn.  
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου.    

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 
εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 
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3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5, 4/χρονος, υδρόψυκτος, από 
τους πλέον εξελιγμένους τύπους άριστης φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4.000cc και θα είναι τουλάχιστον 

4/κύλινδρος. 
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 

ανεβαίνει με το πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό θα είναι να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) το όχημα θα ακινητοποιείται.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι δύο (2) αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.  
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 

όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Επιθυμητό ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR. 
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Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής του καλαθοφόρου 
(ανυψωτικού συστήματος, καλαθιού, ποδαρικά-σταθεροποιητές κλπ.), εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα να είναι προωθούμενου ή ημι-προωθούμενου τύπου.  
Θα φέρει κάθισμα με ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων.  
Θα διαθέτει θέση για οδηγό και ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα, φάρο 
καθώς και beeper κατά την οπισθοπορεία. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 
10) Υπερκατασκευή καλαθοφόρου. 
 Η υπερκατασκευή του καλαθοφόρου θα είναι απολύτως καινούργια, κατασκευασμένη από 

υλικά εξαιρετικής ποιότητας και θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
1.  Τηλεσκοπικού τύπου.  
2. Ύψος εργασίας έως 20 μέτρα. 
3. Ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 200 κιλών. 
4. Τέσσερα (4) ποδαρικά (σταθεροποιητές).  
5. Υδραυλικό Χειρισμό επάνω - κάτω. 
6. Διαστάσεις Κάδου: περίπου 1,20 x 0,80. 
7. Περιστροφή τουλάχιστο 360 μοίρες.  
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από την κοινή πρακτική, για την κατασκευή, 
την λειτουργία και το χειρισμό της.  

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης αλλά και ασφαλούς λειτουργίας, ο μηχανισμός να διαθέτει 
βαλβίδες φρένου σε όλους τους κυλίνδρους και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας για τη 
διακοπή λειτουργίας του μηχανισμού σε περίπτωση αστάθειας. 



                                                                                                                             

 
Σελίδα 95 από 137 

                                                                                                                                                                          

Επιπλέον θα υπάρχει πρόβλεψη μη λειτουργίας του καλαθιού σε περίπτωση που δεν 
πατήσουν τα ποδαρικά στο έδαφος.  

Επίσης ο ανυψωτικός μηχανισμός θα διαθέτει χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας, για το 
κατέβασμα του μηχανισμού σε περίπτωση βλάβης, και σύστημα για την αυτόματη 
οριζοντίωση του καλαθιού. 

Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και 
φέρει CE.  

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας. 
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη με ασφάλεια πάνω στο σασί με 

εξασφάλιση της κατανομής των βαρών.  
Η κατανομή των βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι σε ορατά σημεία και να 

μην παρεμποδίζουν την διαδικασία λειτουργίας.  
Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  
 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για 

τουλάχιστον έξι (6) μήνες για το όχημα - πλαίσιο και τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μήνες για την υπερκατασκευή (του καλαθοφόρου με τον μηχανισμό και την πλήρη 
εξάρτηση αυτού, όπως ποδαρικά κτλ) επί ποινή αποκλεισμού.   
Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από 
εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε. 

   
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και τις πινακίδες 

κυκλοφορίας.  
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Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος θέρμης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
 Με το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθούν και τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 
- Ταχογράφο. 

 
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, για 

την έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 10Β - ΈNA (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN. 

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN.   
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  
Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1) Γενικές απαιτήσεις. 
Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο τύπου VAN με υπερυψωμένη οροφή γνωστού και εύφημου 

κατασκευαστικού οίκου.  
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2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα να είναι αυτοκίνητο - φορτηγό τύπου VAN, ενιαίο όχημα (καμπίνα οδηγού και 

χώρος φόρτωσης, με διαχωριστικό), το οποίο θα πρέπει να έχει υπερυψωμένη οροφή και 
να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα, εργοστασιακό.  

Ο τύπος του οχήματος θα πρέπει να είναι 4x2.  
Το συνολικό μικτό φορτίο θα πρέπει να είναι περίπου 3,5tοn.  
Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη 

φόρτωση και θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.    

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 
εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

Θα φέρει και δύο (2) φάρους πορτοκαλί χρώματος έναν στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος 
και έναν στο οπίσθιο μέρος του.   

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 τουλάχιστον, 4/χρονος, τουλάχιστον 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  

ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  
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To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή και συνδυασμό αυτών.  
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 

όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των κατασκευών, εργατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ., δεν 
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής). 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα να είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
Το όχημα θα διαθέτει θέση για οδηγό και για ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς.  
Το κάθισμα θα φέρει ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων, θα είναι αναπαυτικό και θα 

προσφέρει ευχάριστη και ξεκούραστη οδήγηση. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς 
και με δύο (2) αναλάμπων φάρους πορτοκαλή χρώματος έναν εμπρός και έναν πίσω. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
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Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 
10) Χώρος φόρτωσης. 
 Το όχημα θα είναι κλειστό, τύπου VAN, με υπερυψωμένη οροφή, εργοστασιακό και θα είναι 

εξολοκλήρου από λαμαρίνα κατά το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, ικανού πάχους 
και υψηλής ανθεκτικότητας.     

Θα φέρει δάπεδο κατάλληλο για φόρτωση αντικειμένων.  
Τα πλευρικά τοιχώματα θα φέρουν ράφια για την τοποθέτηση εργαλείων.  
Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο μέταλλο αντοχής για να δέχονται το φορτίο 

των εργαλείων και θα φέρουν εξοχές στήριξης και σημεία αγκίστρωσης  προκειμένου να 
συγκρατούνται αυτά κατά την μετακίνηση του οχήματος.  

Οι διαστάσεις και ο αριθμός αυτών θα υποδειχθούν από τον φορέα.  
Το όχημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία του δήμου σαν κινητό συνεργείο.  
Στην προσφορά του οχήματος θα περιλαμβάνεται και μηχανισμός Inverter το οποίο και θα 

χρησιμοποιηθεί για την χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων που πρόκειται να μεταφέρει το 
όχημα, όπως π.χ. τροχός κοπής και ηλεκτροκόλληση.  

Το Inverter θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
 Η τάση εισόδου να είναι για 12V μπαταρία αυτοκινήτου. 
 Η τάση εξόδου να είναι 220V AC 50Hz 
 Η μέγιστη συνεχής ισχύς να είναι τουλάχιστον 10.000W. 

Το Inverter θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα συστήματα:  
 Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση υπέρτασης. 
 Προειδοποιητικός ήχος σε περίπτωση χαμηλής τάσης.  
 Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση χαμηλής τάσης. 
 Προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση . 
 Ψύξη με ελεύθερο αερισμό και ανεμιστήρα (fan). 

Επίσης θα έχει έξοδο με οικιακή πρίζα σούκο και θα φέρει τα ανάλογα καλώδια σύνδεσης 
καθώς και εγχειρίδιο χρήσης. 

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
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Υπεύθυνη Δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 
το όχημα και τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες για το σύστημα Inverter επί ποινή 
αποκλεισμού.   

Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή 
την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά συμβεί 
δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία 
κατασκευάστηκε. 
    
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με τις  

πινακίδες κυκλοφορίας.  
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 

 
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
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ΟΜΑΔΑ 10γ - ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ. 
 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων ανοικτού τύπου διπλής καμπίνας για την 
τις ανάγκες του δήμου για την μεταφορά των εργατών και υλικών.   

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις. 
Τα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα, τύπου διπλής καμπίνας (double cab) και θα φέρουν 

ανοικτή καρότσα – κιβωτάμαξα, για τις ανάγκες του δήμου σε για μεταφορά εργατών και 
υλικών. 

 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Τα οχήματα θα είναι αυτοκίνητα - φορτηγά, τύπου διπλής καμπίνας (double cab) και θα 

έχουν καρότσα φόρτωσης ανοικτή, με παραπέτα.  
Ο τύπος του οχήματος θα είναι 4x2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 3,5tοn.  
Τα πλαίσια των οχημάτων θα είναι σταθερά και άκαμπτα το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελούνται από διαμήκεις δοκούς που συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχουν απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.    

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα 
εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 τουλάχιστον, 4/χρονος, τουλάχιστον 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και 
μεγάλης κυκλοφορίας.   

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
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Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 

ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

Tα φορτηγά πλαίσια θα διαθέτουν στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και να έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι δύο (2) αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.  
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 

όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών (καρότσα, παραπέτα κλπ), εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα να είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
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Το όχημα θα είναι διπλής καμπίνας (double cab), με τρεις ή τέσσερις θύρες, για μεταφορά 
εργατών.  

Το κάθισμα να φέρει ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά τα οχήματα να είναι χρωματισμένα με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και 

τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού των οχημάτων, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 
10) Χώροι οχήματος. 
 Τα οχήματα να είναι ανοικτού τύπου, διπλής καμπίνας (εργοστασιακά) με τρεις ή τέσσερις 

πόρτες.  
Να φέρουν κάθισμα για οδηγό και για ένα ή δύο συνοδηγούς, καθώς και σειρά με καθίσματα 

πίσω (double-cab) για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων του δήμου (2 
ως 4 άτομα επιπλέον).  

Επίσης, να φέρουν καρότσα (πλατφόρμα) κιβωτάμαξα, ανοιχτού τύπου για την μεταφορά 
εργαλείων και γενικά αντικειμένων και υλικών, με δάπεδο και πλευρικά παραπέτα 
κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά για την αυτή χρήση.  

Η καρότσα πρέπει να είναι τοποθετημένη με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 
κατανομής των βαρών.  

Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των πλαισίων και της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  

Οι διαστάσεις της καρότσας να είναι ανάλογες του οχήματος - πλαισίου.   
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι σε ορατό σημείο. 
Επίσης, θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο οπίσθιο 

μέρος της καρότσας καθώς και δύο (2) φάρους πορτοκαλί χρώματος στο εμπρόσθιο και 
οπίσθιο μέρος του οχήματος.   

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
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διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Υπεύθυνη Δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

τα πλήρες οχήματα επί ποινής αποκλεισμού .   
Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από 
εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε. 

     
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το οχήματα  θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με τις 

πινακίδες κυκλοφορίας.  
Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που 

θα καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος.  
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 
παράδοσης. 
Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 

 
14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, για 

την έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  
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Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 10δ - ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων με ανατροπή.  
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1). Γενικές απαιτήσεις. 
Τα προσφερόμενα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα και θα φέρουν ανοιχτή καρότσα με 

ανατροπή. 
 
2)  Πλαίσιο οχημάτων.   
Τα οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για χρήση  ανατρεπόμενου.  
Ο τύπος του πλαισίου του οχήματος θα είναι 4Χ2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 3,5tοn.  
Το πλαίσιο των οχημάτων θα είναι σταθερό και άκαμπτο όσο το δυνατό κατά τη φόρτωση και 

θα  αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου.   

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα 
είναι εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και τα εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 τουλάχιστον, 4/χρονος, τουλάχιστον 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
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Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης θα είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 

ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή 

ηλεκτρική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής. 

 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με 

αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών.  
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτωσης 

για όλες τις συνθήκες κίνησης. 
Τα οχήματα θα φέρουν ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων των αυτοκινήτων με το πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού 
συστήματος κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). 
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8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα των οχημάτων θα είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
Τα οχήματα θα διαθέτουν θέση για τον οδηγό και για ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς.  
Το κάθισμα θα είναι αναπαυτικό (όπως ενός συγχρόνου αυτοκινήτου) και θα φέρει ζώνη 

ασφάλειας τριών (3) σημείων. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

Θα φέρουν και από ένα (1) αναλάμπον φάρο πορτοκαλί χρώματος στο εμπρόσθιο μέρος του 
οχήματος.   

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά τα δύο (2) οχήματα θα είναι χρωματισμένα με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές 

βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού των οχημάτων, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

 
10) Ανατροπή – Κιβωτάμαξα. 
 Η κιβωτάμαξα (καρότσα) θα είναι από μέταλλο εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και 

υψηλής ανθεκτικότητας.  
Τα πλευρικά τοιχώματα και το δάπεδο του σώματος θα είναι εξαιρετικής αντοχής ώστε να 

δέχεται καταπονήσεις.  
Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση ξύλων, επίπλων, κλαδιών, σίδερων και γενικά για 

απορρίμματα ογκώδη και μη, αλλά και για χωματουργικές εργασίες, όπου η εκκένωση θα 
γίνεται με το σύστημα ανατροπής.   

Η κιβωτάμαξα θα είναι τοποθετημένη με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 
κατανομής των βαρών.  

Η κατανομή βαρών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι ανάλογο του οχήματος και του απόβαρου του.  
Το  συνολικό πλάτος και μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι ανάλογο του οχήματος-πλαισίου.  
Η κιβωτάμαξα θα έχει δυνατότητα ανατροπής προς τα πίσω, με γωνία ανατροπής 

τουλάχιστον 45ο.  
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που ορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και από την κοινή πρακτική, για την κατασκευή και χρήση των συγκεκριμένων 
κατασκευών για την λειτουργία και το χειρισμό της υδραυλικής ανατροπής (π.χ. ηχητικό 
σήμα – βομβητής ανατροπής). 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκκένωσης.  
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Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  

Επίσης θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο οπίσθιο 
μέρος της κιβωτάμαξας. 

Επίσης θα φέρει αναλάμπον πορτοκαλί φάρο στην οροφή και θα διαθέτει beeper κατά την 
οπισθοπορεία. 

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
     Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες 

για τα πλήρη οχήματα επί ποινή αποκλεισμού.   
Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από 
εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε. 

    
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση των δύο (2) οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον Προμηθευτή.  
Τα δύο (2) οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με 

τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.  
Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και τα άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
Με τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα για το κάθε ένα από αυτά: 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης και τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 
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14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό των οχημάτων και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
ΟΜΑΔΑ 10ε - ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΌΧΗΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ. 

 
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με κλειστή καρότσα.  
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 
1)  Γενικές απαιτήσεις. 
Το προσφερόμενο όχημα θα είναι μεταχειρισμένο και θα φέρει κλειστή κιβωτάμαξα (καρότσα) 

εμπορευματοκιβώτιο τύπου ΒΟΧ. 
 
2)  Πλαίσιο οχήματος.   
Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και κλειστή κιβωτάμαξα (καρότσα) 

εμπορευματοκιβώτιο τύπου ΒΟΧ.  
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4Χ2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 3,5tοn.  
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου.   

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς 
και ένα (1) αναλάμπον φάρο πορτοκαλί χρώματος. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και τα εργοστάσια κατασκευής των πλαισίων. 

 
3) Κινητήρας. 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5, 4/χρονος, τουλάχιστον 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και 
μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp.  
Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler).  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 

 

4) Σύστημα μετάδοσης. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 
 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 

ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 
 
5) Σύστημα πέδησης. 
Το σύστημα πέδησης θα είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον. 

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. 
 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης. 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις. 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες (ελατήρια, 

σούστες, σουστόφυλλα ή συνδυασμό αυτών) ή με αερόσουστες (air suspension) ή 
συνδυασμό αυτών.  

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
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Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτωσης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων οδηγού, συνοδηγού/ών, καυσίμων, εργαλείων, κατασκευή κιβώτιου – 
ΒΟΧ κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 
8) Καμπίνα οδήγησης. 
Η καμπίνα να είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και για ένα (1) ή περισσότερους συνοδηγούς.  
Το κάθισμα θα φέρει ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 

γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση, δύο 
(2) τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο (2) τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

 
9) Χρωματισμός. 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

 
10) Εμπορευματοκιβώτιο – ΒΟΧ. 
 Το εμπορευματοκιβώτιο – ΒΟΧ θα είναι από μέταλλο και άλλα υλικά, εξαιρετικής ποιότητας, 

ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας.  
Τα πλευρικά τοιχώματα και το δάπεδο του σώματος θα είναι κατάλληλης αντοχής για τα 

φορτία που θα δέχεται.   
Θα είναι κατασκευασμένο από ενιαία κομμάτια πάνελ τα οποία αποτελούνται από σύνθετα 

υλικά υψηλής αντοχής και εγγυώνται την μακροζωία και την αξιοπιστία της κατασκευής 
τους.  

Το εμπορευματοκιβώτιο θα είναι τοποθετημένο με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση 
της κατανομής των βαρών.  

Η κατανομή βαρών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου και της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι ανάλογο του οχήματος και του απόβαρου του.  
Το  συνολικό πλάτος και μήκος του κιβωτίου – ΒΟΧ  θα είναι ανάλογο του οχήματος-

πλαισίου.   
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Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι σε ορατά σημεία και να 
μην ενοχλούν στην φόρτωση.  

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K.  

Επίσης, θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο οπίσθιο 
μέρος του κιβωτίου – ΒΟΧ. 

 
11) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12) Εγγύηση καλής λειτουργίας.    
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

το πλήρες όχημα επί ποινή αποκλεισμού.   
Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή 
την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά συμβεί 
δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία 
κατασκευάστηκε. 
    
13) Παράδοση. 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή.  
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με τις 

πινακίδες κυκλοφορίας.  
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία και ο Δήμος. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
- Εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Ένας (1) Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών. 
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14) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό του οχήματος και την συντήρηση του (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών κ.λπ.).  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει, για 

την έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται  ανά  ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση 

προσφορών για μια ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων 
αλλά όχι για μέρος ομάδας.  

 
 

ΟΜΑΔΑ 11 - ΕΝΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ. 
 
1. Γενικά – Αντικείμενο Προμήθειας. 

 
Προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη αρτιότητα 
στις εργασίες και στα συνήθη καθήκοντα υλοποίησης έργων και φροντίδας πρασίνου 
απαιτείται ο αναγκαίος εξοπλισμός.  
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου πολυμηχανήματος 
που να ικανοποίει τις ανωτέρω ανάγκες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη 
συνέχεια.  
 
Επειδή στόχος του εν λόγω μηχανήματος έργου αποτελεί η κάλυψη πολλαπλών αναγκών του 
Δήμου αυτό πρέπει να έχει το ρόλο του πολυεργαλείου.  
Τα διάφορα εργαλεία που θα προσαρμόζονται στο μηχάνημα θα πρέπει να μπορούν να 
προσαρμοστούν και να αντικατασταθούν με απλή και εύκολη διαδικασία, σε μικρό χρόνο. 
 
                                                     
 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 

i. Πολυμηχάνημα αρθρωτού τύπου. 
 

Το ελαστικοφόρο μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων θα είναι αρθρωτού τύπου με μικρές 
διαστάσεις όπου σε μήκος δεν θα ξεπερνά τα 270 εκ. και σε πλάτος θα είναι μικρότερο από 
130 εκ., το μικτό φορτίο δεν θα ξεπερνά τα 2.000 kg, θα είναι καινούργιο και προηγμένης 
τεχνολογίας.  
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Θα πρέπει να προσφέρει ευελιξία κινήσεων, ευκολία χειρισμών και μεγάλη απόδοση και 
γενικά να είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις έργου και σε σημεία της πόλης 
με δύσκολη πρόσβαση.  
Χρειάζεται να έχει μικρή ακτίνα στροφής, ώστε να επιτρέπει ελιγμούς σε περιορισμένο χώρο. 
 
Η θέση του χειριστή θα βρίσκεται στη μέση περίπου του μηχανήματος προκειμένου ο 
χειριστής να έχει πλήρη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για καλύτερη χρήση καθώς 
και για θέματα που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας.  
Θα διαθέτει κλειστή θερμαινόμενη καμπίνα και Α/C με άνετο ρυθμιζόμενο κάθισμα με ζώνη 
ασφάλειας, προσκέφαλο και ρυθμιζόμενα μπράτσα καθώς και πλήρη ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση φωτισμού, η οποία θα είναι κατάλληλη και για νυχτερινή εργασία, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. καθώς και φάρο εργασίας.  
Όλες οι γυάλινες επιφάνειες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο  
σκληρυσμένο γυαλί ώστε να προστατεύεται ο χειριστής.     
                          
Το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων θα φέρει πετρελαιοκινητήρα (DIESEL) νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ικανής ισχύος τουλάχιστον 40 hp, χαμηλών εκπομπών ρύπων, 
με ισχύ ώθησης τουλάχιστον 10.000 Ν και να είναι πλήρως συμβατός με τις τρέχουσες 
οδηγίες της Ε.Ε, υδρόψυκτος με ψυγείο μεγάλων διαστάσεων όπου θα εξασφαλίζει την ψύξη 
ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, και τέτοιου σχεδιασμού, ώστε να εκτελούνται άνετα όλες οι 
λειτουργίες του μηχανήματος και σε χαμηλές στροφές.  
Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο, αρθρωτό, ισχυρής κατασκευής. 
 
Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να έχει κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον δύο (2) αλλαγών.  
Επίσης για την προστασία του κινητήρα από την σκόνη θα πρέπει να διαθέτει ειδική διάταξη 
φίλτρου και προφίλτρου.  
Η τελική ταχύτητα πορείας του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα/ώρα. 
Δίνεται βαρύτητα στη χαμηλή ηχορύπανση και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας.  
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από:  
 
 Αντλία μεταβαλλόμενης παροχής για την υδροστατική μετάδοση κίνησης του 

μηχανήματος. 
 Δύο (2) αντλίες για την κίνηση του τηλεσκοπικού βραχίονα και των εξαρτημάτων. 
 Εξωτερικός υδραυλικός δείκτης στάθμης λαδιού, με πρόσβαση από την πλευρά του 

χειριστή. 
 Εμπρόσθιο  σύστημα προσάρτησης  εξοπλισμού με υδραυλικούς ταχυσυνδέσμους. 
  
Το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων  θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με ένα τιμόνι  
το οποίο θα βρίσκεται στο κέντρο του μηχανήματος,  κονσόλα ελέγχου με όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις και υδραυλικά χειριστήρια  (joystick)  για τον χειρισμό όλων των 
απαιτούμενων λειτουργιών.  

 
Θα φέρει τέσσερις (4) ομοδιάστατους τροχούς, για μέγιστη ευελιξία κινήσεων οι οποίοι θα 
έχουν ικανή διάμετρο, ώστε να μπορούν να κινούνται σε ανώμαλα εδάφη καθώς και να 
υπερβαίνουν εμπόδια. 
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Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι υδροστατικό και θα διαθέτει  επιλογέα κατεύθυνσης 
εμπρός – πίσω  όπου θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο καθώς και ποδομοχλό  για την  κίνηση.  
 
Το μηχάνημα θα  έχει σύστημα τετρακίνησης για καλύτερη πρόσφυση σε χωμάτινες 
επιφάνειες και μεγαλύτερη ευκολία στην ανάβαση δρόμων με μεγάλη κλίση, πεζοδρόμια κ.λπ. 
Στο βασικό εξοπλισμό του μηχανήματος θα περιλαμβάνεται μηχανισμός αντιολισθητικής 
διάταξης. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντι-ανατροπής με αισθητήρες.  
Το σύστημα  αντι-ανατροπής μέσω των ειδικών αισθητήρων θα χρησιμοποιεί μια σειρά από 
προειδοποιητικά φώτα και ένα ηχητικό συναγερμό για την προειδοποίηση του χειριστή ως 
προς την προοδευτική απώλεια της πρόσφυσης στους πίσω τροχούς, λόγω υπερβολικής 
επιβάρυνσης.  
Κατά την υπερφόρτωση του μηχανήματος, το σύστημα αυτόματα θα παρεμβαίνει, ώστε να 
μπλοκάρει όλες τις υδραυλικές κινήσεις εκτός από την επαναφορά του βραχίονα που θα 
επιτρέπει στο μηχάνημα να επιστρέψει σε μια ασφαλή κατάσταση.  
 
Το σύστημα πέδησης του μηχανήματος θα είναι υδραυλικό αρνητικής δράσης και θα υπάρχει 
δε επιπλέον και μηχανική πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο).  
 
Στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου θα είναι τοποθετημένος ο τηλεσκοπικός υδραυλικός 
βραχίονας, με την πλάκα προσάρτησης εξαρτημάτων.  
Στο μηχάνημα σε κατάλληλο σημείο θα υπάρχουν ταχυσύνδεσμοι  για την σύνδεση των 
εξαρτημάτων με το υδραυλικό κύκλωμα.  
 
Η ύπαρξη όλων των παραπάνω μερών θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην 
προσφορά του συμμετέχοντος. 
 
Το μηχάνημα θα φέρει στον παρεχόμενο εξοπλισμό του τουλάχιστον τα κάτωθι εξαρτήματα: 
 
 Κάδος γενικής χρήσεως με πλάτος τουλάχιστον 120 εκ. και βάρος λιγότερο από 90kg. 
 Υδραυλικό σφυρί βάρους άνω των 90 kgr και ενέργεια πρόσκρουσης τουλάχιστον 220 J. 

Θα πρέπει να έχει συχνότητα πρόσκρουσης μεγαλύτερη των 1.000 bpm. 
 Μπροστινή σκαπάνη με πλάτος κάδου τουλάχιστον 40 cm και χωρητικότητα μεγαλύτερη 

των 0,03 m3 . 
 Η σκαπάνη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εκσκαφή τουλάχιστον 2 m.  
 Τρυπάνι με επιλογή κεφαλής για κανονικό ή σκληρό έδαφος μήκους περίπου 1 και 

διάμετρο μικρότερο των 500 mm. 
 Χορτοκοπτικός βραχίονας για τα πρανή εμβέλειας τουλάχιστον 2,5 μ. με δυνατότητα 

περιστροφής τουλάχιστον 180 μοίρες.  
 Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 εκ.  
 Χλοοκοπτικό αρθρωτού μαχαιριού με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής. 
 
Η ύπαρξη όλων των παραπάνω μερών θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην 
προσφορά του συμμετέχοντος. 
 
Στο μηχάνημα θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν εξαρτήματα  όπως:  
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 Κλαδοτεμαχιστής με άνοιγμα χοάνης τουλάχιστον 50*50 εκ. κατάλληλο για κλαδιά 

πάχους 80 mm. 
 
Το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων  θα παραδοθεί με: 
 
 Σειρά με απαραίτητα εργαλεία.  
 Φαρμακείο.  
 Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα κ.ο.κ. 
 Τρίγωνο βλαβών. 
 Αναλάμποντα φάρο πορτοκαλί χρώματος. 
 Κατάλογο ανταλλακτικών. 
 Βιβλίο χρήσης και συντήρησης. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
 Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη ολική εγγύηση καλής 

λειτουργίας που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος. 
 Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

 Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 

 Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς 
ISO 9001 του κατασκευαστή για σχεδιασμό και κατασκευή του προσφερόμενου 
Πολυμηχανήματος καθώς και ISO 14001. 

 Ο προμηθευτής θα διαθέτει και αυτός ISO 9001 και ISO 14001. 
 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς  και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 
εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να 
επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν. 

 
 
 
3. Λοιπές Απαιτήσεις από τον Ανάδοχο. 
 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο τα 
πέντε (5) έτη. 
 Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο δέσμευσης προμήθειας 

ανταλλακτικών του οχήματος. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.   

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 

 

ΟΜΑΔΑ 12 - ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΠΗΣ   

ΚΛΑΔΙΩΝ 

 
1. Γενικά – Αντικείμενο Προμήθειας. 
 
Προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη αρτιότητα 
στις εργασίες και στα συνήθη καθήκοντα υλοποίησης έργων και φροντίδας πρασίνου 
απαιτείται ο αναγκαίος εξοπλισμός.  
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βραχίονα κοπής 
κλαδιών που να ικανοποίει τις ανωτέρω ανάγκες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
περιγράφονται στη συνέχεια.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
 
O υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας θα είναι μεταχειρισμένος και θα πρέπει να  
προσαρμόζεται γρήγορα, απλά και με ασφάλεια στα διατιθέμενα από το όχημα που έχει  στην 
κατοχή του ο δήμος θέρμης ειδικά σημεία σύνδεσης.  
Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου του οχήματος (Mercedes Benz Unimog 
U 300) στην Ελλάδα που να αναφέρει τη συμβατότητα του προσφερόμενου βραχίονα με το 
παραπάνω όχημα που έχει στην κατοχή του ο δήμος θέρμης. 
  
Θα πρέπει ο βραχίονας  επί ποινή αποκλεισμού να είναι συμβατός και να ταιριάζει απόλυτα 
με τις υπάρχουσες στην υπηρεσία κεφαλές εργασίας του εργοστασίου Ducker χωρίς 
μετατροπή του τρόπου σύνδεσής του από αυτόν της κατασκευαστικής σειράς.  
 
Το πλαίσιο έδρασης του βραχίονα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα 
σωληνωτής και απαραίτητα  κυκλικής μορφής  έτσι ώστε να προσδίδει μηχανικές αντοχές 
έναντι των στρεβλώσεων  μεγαλύτερες από αυτών της τετραγωνικής. 
 
Ο βραχίονας θα αποτελείται από τουλάχιστο τρία (3) τμήματα κατασκευασμένα από 
συγκολλητό ορθογώνιο προφίλ και όχι από κοιλοδοκό  τετραγωνικής μορφής.  
Η διατομή για τα δύο πρώτα τμήματα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm χάλυβας 
S700MC  και για το τρίτο που δέχεται και τις μεγαλύτερες καταπονήσεις τουλάχιστον 6 mm 
χάλυβας S355. 
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Όλες οι κινήσεις του βραχίονα πρέπει να γίνονται χωρίς βηματισμούς από ανεξάρτητο 
ηλεκτρικό χειριστήριο (τύπου JOYSTICK) το οποίο θα τοποθετείται στην καμπίνα του 
οχήματος και από μπλοκ υδραυλικών βαλβίδων επώνυμου και αναγνωρισμένου κατασκευαστή.  
(Θα πρέπει να αναφερθεί ο κατασκευαστής του συστήματος). 
 
Όλοι οι υδραυλικοί κύλινδροι θα πρέπει να είναι κατάλληλου ισχυρού μεγέθους και 
ικανότητας για τις επιμέρους κινήσεις του βραχίονα καθώς και αμιγούς υδραυλικής 
λειτουργίας χωρίς την παρέμβαση ηλεκτρονικών αισθητήρων που δημιουργούν πρόσθετα 
σημεία βλαβών και πιθανά αυξημένο κόστος αντικατάστασης. 
 
Οι ελαστικοί σωλήνες πιέσεως επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι 
εντός πλαστικού καναλιού, το οποίο και θα ακολουθεί την πλευρική μετατόπιση έτσι ώστε να 
προστατεύονται από φθορές κατά την εργασία. 
 
Οι  περιοχές εργασίας του βραχίονα θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: 
 Δεξιά, αριστερά και εμπρός από το όχημα και σε μήκος τουλάχιστον 6 μέτρα από το 

κέντρο του οχήματος ( με την κεφαλή του καταστροφέα). 
 Θα πρέπει να κατατεθεί το εργοστασιακό διάγραμμα. 
 
O βραχίονας θα πρέπει να έχει  την  δυνατότητα μετατόπισης του (υδραυλικά)  κατά 
τουλάχιστο 1.6m κατά το πλάτος του οχήματος πάνω σε κυκλικής διατομής ράγες μέσω 
συνθετικού υλικού και ημικυκλικής μορφής παρεμβυσμάτων ολίσθησης χωρίς την ανάγκη 
συντήρησης. 
 -Για την αποφυγή ζημιών από τυχόν πρόσκρουση ο βραχίονας θα πρέπει να  διαθέτει 
ασφαλιστική διάταξη (μηχανική & υδραυλική). 
-Για την ευκολότερη λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονας θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο 
σύστημα προσαρμογής στην μορφολογία του εδάφους (FLOATING DEVICE). 
-Η ενεργοποίηση του FLOATING CONTROL SYSTEM θα πρέπει να γίνεται με μπουτόν από 
την κονσόλα χειρισμού και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια λειτουργία (π.χ. 
κλάδεμα) να μπορεί να  απενεργοποιείται. 
-Ο βραχίονας θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση αντιστήριξης η οποία θα ενεργοποιείται 
υδραυλικά και θα ανασηκώνει ελαφρώς το όχημα φορέα στην πλευρά λειτουργίας του 
βραχίονα (Δεξιά ή αριστερά). 
-Στο άκρο του βραχίονα θα πρέπει να  υπάρχει υποδοχή κεφαλών εργασίας ταχείας 
σύμπλεξης και αποσύμπλεξης. 
-Για την εναπόθεση των παρελκόμενων ο βραχίονας θα πρέπει να  διαθέτει τουλάχιστο δύο 
(2) βάσεις (ποδαρικά). 
-Ο υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας θα πρέπει να είναι προδιατεθειμένος να δέχεται και 
άλλες εξαρτήσεις. 
-Στο άκρο του βραχίονα θα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω ενός κωνικού συνδέσμου 
γρήγορα, απλά και χωρίς πρόσθετο προσωπικό (ένα άτομο) η κεφαλή καταστροφέας, η κεφαλή 
κλαδέματος, η κεφαλή κοπής καλαμιών, η βούρτσα αγριόχορτων, η βούρτσα πλυσίματος κ.α. 
 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  
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       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
 Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη ολική εγγύηση καλής 

λειτουργίας που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) 
μήνες. 

 Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του βραχίονα. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

 θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του βραχίονα. 

 

 ΟΜΑΔΑ 13 - ΕΝΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ. 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης.  
θα είναι έτους  κατασκευής 2019 η νεώτερου  και ευρέως γνωστού εργοστασίου .  
Θα διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο (Diesel), υπερτροφοδοτούμενο, νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομία στα καύσιμα καθώς και ικανοποιητική 
ισχύ και μεγάλη ροπή στρέψης.  
Θα φέρει διαστάσεις με μήκος 3.378mm με πλάτος 1.727 mm και ύψος 1.972mm τουλάχιστο 
κατάλληλες για την εύκολη και ασφαλή λειτουργία του και ικανό για χρήση σε εργασίες όπου 
τα μεγάλα μηχανήματα δε μπορούν να λειτουργήσουν λόγο του όγκου τους.  
Ο προσφερόμενος  καινούριος μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής θα είναι κατάλληλος για 
χρήση στον καθαρισμό τάφρων, ρείθρων και άλλων παρόμοιων εργασιών.  
Ο φορτωτής θα συνοδεύεται με γενική έγκριση τύπου.  
Θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατασκευασμένος για χρήση έργου με γνώμονα 
την αποδοτικότητα σε εργασίες στενού  χώρου, την ασφάλεια , την εύκολη οδήγηση καθώς και 
την οικονομία των καύσιμων. 
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Το μηχάνημα θα έχει μεταξόνιο τουλάχιστο 1.082mm ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση του 
σε πολύ περιορισμένο χώρο.  
Επίσης θα διαθέτει κάδο γενικής χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστο 0,36m3.  
Το μηχάνημα στην άκρη του κάδου θα φέρει μια αποσπώμενη λεπίδα / μαχαίρι 
κατασκευασμένη από ειδικό υλικό (hardox)  κατάλληλα κατασκευασμένο για αντοχή σε 
αντιστάσεις και τριβές ενώ στις ίδιες οπές που προσαρμόζεται η αποσπώμενη λεπίδα θα 
μπορούν να εφαρμοστούν και νύχια εκσκαφής.   
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα έχει την δυνατότητα να δέχεται  αναμικτήρα μπετόν ,σάρωθρο 
καθώς και αποξέστη ασφάλτου . 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει υδραυλική παροχή καθώς και χειριστήριο για  μελλοντική 
χρήση επιπλέον εξαρτημάτων που πιθανόν να χρειαστούν, όπως σάρωθρο, κάδο αρπάγη , 
μίξερ μπετόν, καταστροφέα κλπ.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να προσφέρει ευκολία στην συντήρηση και  την επισκευή του και να 
συνοδεύετε από την  τεχνική υποστήριξη  και τα απαραίτητα ανταλλακτικά.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να τηρεί όλα τα τεχνικά στοιχεία της περιγραφής του 
διαγωνισμού και θα πρέπει να είναι κατασκευής τουλάχιστο 2019 η μεταγενέστερο και θα 
πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο . 
 
 
Γενικά, τύπος, μέγεθος. 

 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρο, θα πρέπει να είναι 
καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού εργοστασίου και ευρείας κυκλοφορίας.  
Θα πρέπει να φέρει τέσσερις (4) τροχούς με ελαστικά τύπου πλάγιας ολίσθησης.  
H λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή θα πρέπει να είναι υδραυλική για αυτό και η 
απαίτηση ισχύος ‐ πίεσης του υδραυλικού συστήματος  θα είναι η μέγιστη σε όλες τις 
κινήσεις .  
Το βάρος λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 2.939 κιλά. 
 
Tο ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 185mm. 
 
Οι διαστάσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο οι παρακάτω:  
-Μήκος 3.378mm. 
-Πλάτος 1.727mm.  
-Ύψος 1.972mm.  
Θα πρέπει να διαθέτει μεταξόνιο τουλάχιστο 1.082 mm κάνοντας το  ευέλικτο σε στενούς 
δρόμους .  
 
Το πλαίσιο του θα πρέπει να είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα πρέπει να 
φέρει τοποθετημένη την εξάρτηση φορτωτή μαζί με τον κάδο φόρτωσης στο εμπρός μέρος 
του μηχανήματος .  
Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει ταχυσύνδεσμο στη θέση του κάδου φόρτωσης ώστε να 
προσαρμόζονται εύκολα  και να λειτουργούν διάφορα άλλα εξαρτήματα. 
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Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π. θα πρέπει να  
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Κινητήρας. 
 
Θα πρέπει να είναι  απολύτως καινούργιος και  αμεταχείριστος, θα είναι τελευταίας  
τεχνολογίας, γνωστού εργοστάσιου  κατασκευής και  απόλυτα συμβατού με το προσφερόμενο 
μηχάνημα  , πετρελαιοκίνητος (Diesel), τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, υδρόψυκτος, 
υπερτροφοδοτούμενος, με μέγιστη ισχύ τουλάχιστο 61,8 hp κατά SAE J1995.  
Ο κυλινδρισμός του κινητήρα θα πρέπει να είναι περίπου 2.390cm3. 
 
Θα πρέπει να είναι  σύμφωνος με την σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία περί εκπομπής 
καυσαερίων για αυτού του τύπου τα μηχανήματα.  
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος με την νέα αντιρρυπαντική τεχνολογία φάσης IIIΒ EU, 
EC  και να διαθέτει ροπή τουλάχιστο 225Nm στις 1.800 σ,α,λ. 
 
Θα πρέπει να διαθέτει αυτόματα ενεργοποιούμενη προθέρμανση κινητήρα καθώς και 
βεντιλατέρ υδραυλικής λειτουργίας που θα προσαρμόζει τη ταχύτητα περιστροφής του 
κινητήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία του κινητήρα. 
 
Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να αυξομειώνονται με χειρόγκαζο και ποδόγκαζο όπου 
χρειάζεται  με στόχο το σταθερό αριθμό των στροφών η και το αντίστροφο προσφέροντας 
ευκολία στον χειρισμό και μεγάλη οικονομία καυσίμου . 
Οι υδραυλικές αντλίες και οι αντλίες της πορείας  θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε 
παράλληλη  διάταξη με τον κινητήρα  και τα μοτέρ κίνησης με στόχο την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία τους χωρίς απώλειες σε όλο το εύρος στροφών.  
Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στις αντλίες του υδραυλικού και του υδροστατικού 
συστήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω ενισχυμένου οδοντωτού ιμάντα με αυτόματο τεντωτή 
χωρίς να χρειάζεται η τάνυση και η ρύθμιση ανά τακτά διαστήματα μειώνοντας έτσι το κόστος 
συντήρησης και επισκευής  του μηχανήματος.  
Η δεξαμενή των καύσιμων του μηχανήματος θα πρέπει να έχει χωρητικότητα  τουλάχιστο 93 
lt και η αλλαγή των λαδιών και φίλτρων του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να 
είναι αναγκαία η χρήση ράμπας ή ανύψωσης του φορτωτή.  
 
Η μπαταρία του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει να βρίσκεται σε προσιτό σημείο 
ελέγχου έτσι ώστε να γίνεται εύκολα και γρήγορα η αντικατάσταση της χωρίς την ανάγκη 
ανύψωσης της μπούμας. 
 Όλα τα σημεία έλεγχου και οι στάθμες θα πρέπει να βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμα 
σημεία προς διευκόλυνση του χειριστή για τον καθημερινό έλεγχο του ελαστικοφόρου μικρού 
φορτωτή. 
Θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον δείκτη του λαδιού, στην στάθμη του ψυκτικού 
υγρού, στην στάθμη του λαδιού του υδραυλικού συστήματος, σε όλα τα φίλτρα, στην μπαταρία 
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και γενικά σε ότι έχει να κάνει με τον καθημερινό έλεγχο ρουτίνας και με το σέρβις του 
μηχανήματος . 
 
Η διάταξη των ψυγείων του νερού, του υδραυλικού συστήματος, του κλιματισμού και του 
καυσίμου  θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια ψύξη μέσω του υδραυλικού 
ανεμιστήρα ο οποίος και θα αυξομειώνει τις στροφές του ανάλογα της θερμοκρασίας των 
συστημάτων προσφέροντας οικονομία στα καύσιμα.  
 
Ο κινητήρας θα πρέπει να έχει αυτόνομη ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης για τον έλεγχο 
όλων των λειτουργιών του.  
Η ηλεκτρονική μονάδα θα κάνει χρήση των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από τους 
αισθητήρες του μηχανήματος, διακόπτες, κλπ.  
 
Θα πρέπει να διαθέτει διπλό φίλτρο αέρος, τουλάχιστο δύο (2) σταδίων, με το κύριο φίλτρο 
και με ένα τουλάχιστο προφίλτρο.  
Το προφίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι εσωτερικό, κυκλωνικού τύπου και αυτοκαθαριζόμενο.  
Θα πρέπει να φέρει δείκτη ελέγχου καθαρότητας με προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα 
οργάνων του θαλάμου χειρισμού.  
 
Ο προσφερόμενος ελαστικοφόρος φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει αυτοματοποιημένο 
σύστημα προθέρμανσης για ομαλή εκκίνηση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες .  
Θα πρέπει  να έχει επαρκή λίπανση του κινητήρα που θα διασφαλίζεται ακόμα και σε εργασία 
επί κεκλιμένων εδαφών.  
 
Όλοι οι καθημερινοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά από σύστημα διαχείρισης 
κινητήρα, απαλλάσσοντας τον χειριστή από τον χειροκίνητο έλεγχο. 
  
Θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστικές προειδοποιήσεις σε περίπτωση χαμηλής πίεσης 
λαδιού.  
 
Ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την ομαλή 
λειτουργία του καθώς και την πρόληψη μελλοντικών αστοχιών.  
 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονική μονάδα  η οποία πριν την 
εκκίνηση του κινητήρα θα ελέγχει όλες τις στάθμες όπως λάδια, νερά και αφού πιστοποιήσει 
τη σωστή τους στάθμη μόνο τότε να επιτρέπει στο χειριστή την εκκίνηση του μηχανήματος.  
Αντίστοιχα και κατά τη λειτουργία του κινητήρα ο υπολογιστής θα πρέπει να ελέγχει 
συνεχόμενα όλες τις παραμέτρους και να προειδοποιεί τόσο ηχητικά όσο και οπτικά τον 
χειριστή για τυχόν δυσλειτουργίες, ενημερώνοντας τον χειριστή με διάφορους κωδικούς 
βλάβης . 
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Υδραυλικό Συστήμα. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με υδραυλικό σύστημα αποτελούμενο από 
αντλίες  ικανής παροχής και πίεσης  για τη δυνατότητα λειτουργίας διαφόρων   εξαρτήσεων  
(όπως φρέζα ασφάλτου,  κλαδοκόφτη,  αναμικτήρα μπετόν,  γωνιακό σάρωθρο κλπ).   
Η παροχή του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 64,7 lt/min και η πίεση   
τουλάχιστο 245 bar. 
Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από αντλίες, κεντρική βαλβίδα διανομής λαδιού, φίλτρα, 
ψυγείο λαδιού, ενισχυμένους και προστατευμένους σωλήνες, ταχυσύνδεσμους γρήγορης 
εμπλοκής και απεμπλοκής για την λειτουργία των εφεδρικών εξαρτήσεων καθώς και σύστημα 
αυτόματης εκτόνωσης της πίεσης στους ταχυσύνδεσμους.  
 
Ταχύτητα πορείας και σύστημα μετάδοσης κίνησης.  
 
Η μετάδοση κίνησης θα πρέπει να γίνεται και στους τέσσερις (4) τροχούς με την βοήθεια 
υδροστατικού συστήματος δηλαδή θα γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών.  
Θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ένα για κάθε πλευρά για να 
είναι δυνατή η επί τόπου στροφή του οχήματος κατά 360°.  
Η μετάδοση της κίνησης θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη με χειριστήρια ακριβείας τύπου 
joystick για άνεση στον χειρισμό και για ακρίβεια στους ελιγμούς κίνησης. 
Οι υδραυλικοί κινητήρες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι ένας από κάθε πλευρά. 
Η τελική μετάδοση κίνησης θα πρέπει να γίνεται μέσω αλυσίδων που θα βρίσκονται μέσα σε 
δεξαμενή ελαίου και χωρίς την ανάγκη ρύθμισης της έντασης αυτών.  
Θα πρέπει να διαθέτει διπλή ταχύτητα (χαμηλή 11,8 χλμ/ώρα ‐ υψηλή 17,3 χλμ/ώρα). 
 
Ελαστικά. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει τέσσερις (4) τροχούς με ελαστικά βαρέως τύπου 
τρακτερωτά,  βιομηχανικού τύπου  και διαστάσεων συμβατών με την ισχύουσα νομοθεσία,  
ισότροχα τα οποία εξασφαλίζουν στο μηχάνημα εξαιρετική πρόσφυση και ευστάθεια. 
Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 10 Χ 16.5 και τουλάχιστο 10 λινών και  
βαρέως τύπου. 
 
 
Σύστημα φόρτωσης του φορτωτή και εξαρτήσεις.  
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει ταχυσύνδεσμο για την ταχεία σύνδεση και αποσύνδεση 
των διαφόρων εξαρτήσεων.  
Η μπούμα του φορτωτή θα πρέπει να είναι τύπου κάθετης ανύψωσης (vertical lift) για 
αυξημένο ύψος φόρτωσης.  
Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένες. 
Ο κάδος φόρτωσης θα πρέπει να είναι χωρίς νύχια και  ενισχυμένος για σκληρές εργασίες 
εκσκαφής όπως η φόρτωση υλικών.  
Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη δύναμη εκσκαφής και ευκολότερο 
γέμισμα.  
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Η χωρητικότητα του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 360 λίτρα. 
Το φορτίο ανατροπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 1.885 κιλά και το φορτίο εργασίας 
τουλάχιστο 942 κιλά χωρίς τη χρήση πρόσθετων αντίβαρων. 
 
Επίσης θα πρέπει να φέρει και αυτόματο υδραυλικό σύστημα οριζοντίωσης του κάδου. 
 
Θα πρέπει να διαθέτει  ύψος μέχρι τον πείρο του κάδου τουλάχιστο 3,020 μ.  ώστε να μπορεί 
με ευχέρεια να φορτώνει φορτηγά οχήματα . 
Η απόσταση προσέγγισης του κάδου δηλαδή η απόσταση από το χείλος του αναστραμμένου 
κάδου στο μέγιστο ύψος φόρτωσης έως το μέτωπο του μηχανήματος για την φόρτωση 
φορτηγών θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 828mm. 
Το μηχάνημα  θα πρέπει να διαθέτει βοηθητικό υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για πιθανή 
μελλοντική χρήση καθώς και δυνατότητα λειτουργίας διαφόρων υδραυλικών εξαρτήσεων, 
όπως κάδου με αρπάγη, σαρώθρου κ.λ.π. 
 
Το μπροστινό μέρος του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει να φέρει εξάρτηση φορτωτή, 
υδραυλικής λειτουργίας και υψηλών προδιαγραφών.  
Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένες και ο κάδος 
φόρτωσης να είναι κατάλληλος για γενική χρήση και η χωρητικότητα του τουλάχιστο 0,36μ3.  
Η μπούμα του φορτωτή θα αποτελείται από δύο (2) βραχίονες ανύψωσης του κάδου και η 
ανατροπή του κάδου θα γίνεται με δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους.  
Το μηχάνημα στην άκρη του κάδου θα πρέπει να φέρει μια αποσπώμενη λεπίδα/μαχαίρι 
κατασκευασμένη από ειδικό υλικό υψηλής σκληρότητας (hardox)   κατάλληλη για αντοχή σε 
αντιστάσεις τριβής , ενώ στις ίδιες οπές που θα προσαρμόζεται η αποσπώμενη λεπίδα θα 
πρέπει να  μπορούν να εφαρμοστούν και <<νύχια>> εκσκαφής.   
Το πλάτος του κάδου φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 1.727mm. 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης και 
αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης και όλων των τυχόν εξαρτημάτων εργασίας.  
Το  ωφέλιμο φορτίο του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 942 κιλά και η γωνία 
ανατροπής του κάδου στο μέγιστο ύψος τουλάχιστο 42 μοίρες.  
Το ύψος μέχρι τους πείρους ανατροπής του κάδου θα είναι τουλάχιστο 3.023 μέτρα και το 
φορτίο ανατροπής θα είναι τουλάχιστο 1.885 κιλά. 
 
Το σύστημα φόρτωσης του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει και σύστημα 
ανάρτησης, πλεύσης και προαιρετικής  οριζοντίωσης του κάδου.  
Στο σύστημα φόρτωσης θα πρέπει να υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένη υδραυλική γραμμή 
η όποια θα ενεργοποιείτε από διακόπτη στα joystick  χειρισμού με δυο προοδευτικές 
κινήσεις για την λειτουργία της αρίδας ή των περονών ή των άλλων τυχόν εξαρτημάτων.  
Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται μέσω ταχυσύνδεσμων στους βραχίονες του 
φορτωτή στη θέση του κάδου φόρτωσης και η σύνδεση των εξαρτημάτων λόγω των 
ταχυσύνδεσμων και του συστήματος εκτόνωσης πίεσης  που θα διαθέτουν δεν θα απαιτεί την 
χρήση εργαλείων ή τυχόν εκτόνωσης του υδραυλικού συστήματος 
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Ο έλεγχος των στροφών του κινητήρα θα γίνεται μέσω χειρόγκαζου, ή ποδόγκαζου  για να 
είναι δυνατός ο εύκολος έλεγχος της εργασίας και για μεγαλύτερη οικονομία καύσιμων.   
Το μηχάνημα θα έχει την δυνατότητα να περιστραφεί 360° γύρω από τον άξονα του. 
 
Καμπίνα χειρισμού και λοιπά στοιχεία. 
 
Το στέγαστρο του χειριστή θα πρέπει να  είναι μεταλλικού τύπου, ασφαλείας ROPS και FOPS 
και με στάθμη ηχητικής πίεσης (θορύβου) στο εσωτερικό του. (LpA(98/37 & 474-1: 85 
dB(A), LWA: 101dBA.  
Ο κραδασμός στο σώμα του χειριστή θα είναι τουλάχιστο 0.70ms - 2 και ο κραδασμός στα 
χέρια του χειριστή τουλάχιστο 1,22 ms - 2. 
H καμπίνα θα πρέπει να είναι ευρύχωρη και να διαθέτει μία (1) τουλάχιστο είσοδο διέλευσης 
στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος με πόρτα που θα κλειδώνει.  
Θα πρέπει να διαθέτει πλαϊνά ανοιγόμενα παράθυρα με σχάρα προστασίας, παράθυρο οροφής 
και πίσω παράθυρο το οποίο θα χρησιμεύει και ως έξοδος κινδύνου. 
 Όλοι οι υαλοπίνακες  επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι ασφαλείας.  
Το κάθισμα θα είναι με ανάρτηση, ρυθμιζόμενο κατά μήκος και προσαρμοζόμενο στο βάρος 
του χειριστή και θα διαθέτει  ζώνη ασφαλείας.  
Θα πρέπει να διαθέτει  σύστημα θέρμανσης, πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας με 
οπτικοακουστικές ενδείξεις που θα ενημερώνουν το χρήστη για την σωστή λειτουργία του 
μηχανήματος.  
 
Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 
-Όργανα Θερμοκρασίας του κινητήρα και της  στάθμης του καυσίμου. 
-Προειδοποιητικές λυχνίες για τα παρακάτω:  
-Θερμοκρασίας κινητήρα, προθέρμανση κινητήρα, πίεσης λαδιού κινητήρα, θερμοκρασίας 
λαδιού υδραυλικού συστήματος, πίεσης υδραυλικού λαδιού, στάθμης καυσίμου, ενεργοποίησης 
μπάρας καθίσματος, δυσλειτουργίας κινητήρα, δυσλειτουργίας υδραυλικού συστήματος, 
ενεργοποίησης χειρόφρενου μετρητή ωρών εργασίας  
-Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης με κωδικούς βλαβών. 
-Θα πρέπει να διαθέτει προβολείς εργασίας, περιστρεφόμενο αναλάμπον φανό, βομβητή -
οπισθοπορείας (beeper) και  φλας. 
-Θα πρέπει να διαθέτει μπάρα ασφαλείας χειριστή η οποία στην όρθια θέση θα απενεργοποιεί 
τις κινήσεις του μηχανήματος και θα ενεργοποιεί το σύστημα φρένων στην περίπτωση εξόδου 
του χειριστή από τον θάλαμο. 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφώνεται  πλήρως με τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει σήμα CΕ. 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα όταν εκτελεί οπισθοπορεία θα πρέπει να εκπέμπει ένα 
διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό ή τους 
περαστικούς γύρω από το μηχάνημα.  
Ο έλεγχος των στροφών του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται μέσω χειρόγκαζου ή ποδόγκαζου  
για να είναι δυνατός ο εύκολος έλεγχος της εργασίας που θα εκτελεί και για μεγαλύτερη 
οικονομία καύσιμων   
Το μηχάνημα θα δύναται να περιστραφεί 360° γύρω από τον άξονα του. 
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Ο έλεγχος των κινήσεων του συστήματος φόρτωσης και της πορείας  θα πρέπει να γίνεται με 
χειριστήρια τύπου joystick δίνοντας αρχικά την επιλογή του τρόπου χειρισμού του 
μηχανήματος με δυο επιλογές  ο πρώτος χρησιμοποιώντας το αριστερό joystick για την 
πορεία και το δεξί για τον χειρισμό του συστήματος φόρτωσης και ο δεύτερος 
χρησιμοποιώντας τα δυο (2) joystick για την πορεία ένα δεξιά και ένα αριστερά και ο 
χειρισμός του συστήματος φόρτωσης αναλόγως από τα δυο joystick δεξιά και αριστερά.  
Το σύστημα αυτό του χειρισμού προσφέρει ευκολία επιλογής χειρισμού ακόμα και από 
διαφορετικούς χειριστές ανάλογα με τον τρόπο πουν έχουν συνηθίσει να χειρίζονται  
παρομοίου τύπου μηχανήματα και θα προσφέρει επιλογή της ταχύτητας της πορείας από τα 0 
έως και τα 11,8 χιλιόμετρα την ώρα.  
Το σύστημα αυτό του χειρισμού θα προσφέρει την δυνατότητα των χειρισμών σε στενά σημεία 
οπού χρειάζονται να γίνονται χειρισμοί ακρίβειας και χωρίς να χρειάζεται ο χειρίστης να 
μείωση τις στροφές του κινητήρα. 
Για τον χειρισμό των πιθανών εφεδρικών εξαρτημάτων επάνω στα joystick  θα υπάρχουν 
μικροδιακόπτες εργονομικά σχεδιασμένοι για τον χειρισμό των εφεδρικών αυτών 
εξαρτημάτων όπως την λειτουργία του κλάξον, της λειτουργίας πλεύσης, της εξάρτησης του 
φορτωτή,  των φλας αλλαγής κατεύθυνσης και της αλλαγής πρώτης η δεύτερης ταχύτητας 
εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο και τέλος την επιλογή όλων των χειρισμών. 
 
Η πέδηση του μηχανήματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος το 
οποίο θα επενεργεί και στους τέσσερις (4) τροχούς.  
H στάθμευση (parking) θα γίνεται μέσω πολλαπλών δίσκων  που θα ενεργοποιούνται με 
ηλεκτρικό  τρόπο . 
Θα πρέπει η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφάλειας χειρισμού που θα διαθέτει το 
μηχάνημα να  το ακινητοποιεί  με όμοιο τρόπο. 
 
Εξαρτήσεις και εργαλεία.  
 
-Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσάρτησης αναμικτήρα σκυροδέματος  κατάλληλου για 
την ανάμιξη σκυροδέματος και με την δυνατότητα της ανάμιξης καθώς το μηχάνημα θα 
κινείται.  
Όλοι οι χειρισμοί του ανωτέρω αναμικτήρα θα πρέπει να γίνονται από τον χειριστή μέσα από 
τους διακόπτες λειτουργίας που βρίσκονται τοποθετημένοι στα joystick του μηχανήματος.   
-Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσάρτησης σαρώθρου και ειδικότερα γωνιακού 
σαρώθρου για τον καθαρισμό των επιφανειών του οδοστρώματος και με δυνατότητα αλλαγής 
της γωνίας σάρωσης  
-Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσάρτησης αποξέστη ασφάλτου με υδραυλικό μοτέρ 
άμεσης μετάδοσης και υψηλής ροπής με διάταξη που θα επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει το 
βάθος της κοπής μέσα από την καμπίνα χειρισμού του μηχανήματος.  
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Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία.    
Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

       Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

       Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 
(3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από  τουλάχιστο ένα (1) έτος ολική 
εγγύηση καλής λειτουργίας επί ποινή αποκλεισμού και ανεξαρτήτως των ωρών λειτουργίας 
του.   
Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του μηχανήματος. 

 

Χρόνος παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης.  

Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης του 
μηχανήματος.  
 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το ανωτέρω μηχάνημα θα είναι τα παρακάτω: 
‐ Βιβλίο οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική  γλώσσα. 
-Βιβλίο ανταλλακτικών μηχανήματος. 
-Σειρά με τα απαραίτητα εργαλεία.  
‐Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα κοκ. 
-Τρίγωνο Βλαβών. 
-Φαρμακείο σύμφωνα με τον ισχύοντα κ.ο.κ. 
 
Χρωματισμός.  
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στα χρώματα του εργοστάσιου κατασκευής του.  
Εξωτερικά και στις δυο (2) πλευρές του θα φέρει σημάνσεις και επιγραφές τις οποίες θα 
υποδείξει ο Δήμος Θέρμης. 
 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο τα 
πέντε (5) έτη τουλάχιστο. 
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Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο δέσμευσης της προμήθειας των 
ανταλλακτικών. 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών και των 

πινακίδων κυκλοφορίας.   

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη χρήσης, κλπ. 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 1 
Για τα τρία (3) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα, δύο (2) έτη τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 2 
Για το ένα (1) καινούργιο επιβατικό όχημα, έξι (6) έτη τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 3 
Για τα (2) καινούργια ημιφορτηγά οχήματα, έξι (6) έτη τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 4 
Για το ένα (1) καινούργιο σάρωθρο, ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 5 
Για το (1) καινούργιο σκαπτικό μηχάνημα, ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 6 
Για τον ένα (1) καινούριο γεωργικό ελκυστήρα , ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 7 
Για το ένα (1) καινούργιο ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα πεζού χειριστή, δύο (2) έτη 
τουλάχιστον ή 2.500 ώρες λειτουργίας. 
ΟΜΑΔΑ 8 
Για το ένα (1) μεταχειρισμένο οδοστρωτήρα ασφάλτου, έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 9 
α)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό με γερανό με αρπάγη και καινούργια υπερκατασκευή 
ανατροπής και κιβωτάμαξας, έξι (6) μήνες τουλάχιστον για το φορτηγό και ένα (1) έτος για 
την υπερκατασκευή και την κιβωτάμαξα. 
β)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο χωματουργικό φορτηγό όχημα, έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 
γ)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο όχημα 4Χ4 με καινούργια υπερκατασκευή (μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα-αλατιέρα), έξι (6) μήνες τουλάχιστον για το φορτηγό και ένα 
(1) έτος για την υπερκατασκευή. 
ΟΜΑΔΑ 10 
α)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο όχημα με καινούργια υπερκατασκευή καλαθοφόρου, έξι (6) 
μήνες τουλάχιστο για το φορτηγό και ένα (1) έτος τουλάχιστο για την υπερκατασκευή. 
β)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο όχημα τύπου VAN, έξι (6) μήνες τουλάχιστον και δώδεκα 
(12) μήνες για το inverter 
γ)Για τα δύο (2) μεταχειρισμένα οχήματα ανοικτού τύπου διπλής καμπίνας, έξι (6) μήνες 
τουλάχιστον. 
δ)Για τα δύο (2) μεταχειρισμένα οχήματα με ανατροπή, έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 
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ε)Για το ένα (1) μεταχειρισμένο όχημα με κλειστή καρότσα, έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 11 
Για το ένα (1) καινούργιο Ελαστικοφόρο φορτωτή τηλεσκοπικού χειριστή και ελκυστήρα με τα 
παρελκόμενα του, ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 12 
Για το ένα (1) μεταχειρισμένο βραχίονα κοπής κλαδιών, έξι (6) μήνες τουλάχιστο. 
ΟΜΑΔΑ 13 
Για τον ένα (1) καινούργιο Ελαστικοφόρο μικρό φορτωτή, ένα (1) έτος τουλάχιστο.  
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Θέρμ η ,  22 / 05 /2020                                                              ΕΛ ΕΓΘ Η ΚΕ  &  ΘΕΩΡΗΘ Η ΚΕ   
                                                                                                          Θέ ρμη ,  22 /0 5 /2020  
        Ο  Συν τάξ ας                                                                          Η  Π ΡΟΪΣΤ ΑΜΕ ΝΗ Τ ΗΣ  Δ / ΝΣ Η Σ  
                                                                                              Κ ΑΘ ΑΡΙ ΟΤ ΗΤΑ Σ &  Α ΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗ Σ  
                          . 
   Λ ΑΜΠ ΟΥΡΑ Σ ΙΩΑ ΝΝΗΣ                   
ΜΗΧΑΝΙΚ ΟΣ  ΟΧΗΜ ΑΤΩ Ν Τ . Ε .                                                       
 
                                                                                                   ΝΑ ΣΙΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ ΧΡ ΙΣΤ ΙΝ Α  
                                                                                                 ΠΟ ΛΙΤ Ι ΚΟΣ  Μ ΗΧΑΝ ΙΚΟ Σ Τ .Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης:  40/2020 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ.  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 

 ΟΜΑΔΑ 1:     
1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. τεμάχιο 3 

 ΟΜΑΔΑ 2:     
2 Καινούργιο Επιβατικό Όχημα. τεμάχιο 1 

 ΟΜΑΔΑ 3:     
3 Καινούργια Ημιφορτηγά Οχήματα. τεμάχιο 2 

 ΟΜΑΔΑ 4:     
4 Καινούργιο Σάρωθρο. τεμάχιο 1 

 ΟΜΑΔΑ 5:     
5 Καινούργιο Σκαπτικό Μηχάνημα. τεμάχιο 1 
 ΟΜΑΔΑ 6:   

6 Καινούργιο γεωργικό ελκυστήρα 
τηλεσκοπικού με παρελκόμενα και 
προωθητήρα. 

τεμάχιο 1 

 ΟΜΑΔΑ 7:     
  7 Καινούργιο ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό 

μηχάνημα τύπου clark πεζού χειριστή. 
τεμάχιο 1 

 ΟΜΑΔΑ 8:     
  8 Μεταχειρισμένος οδοστρωτήρας ασφάλτου. τεμάχιο 1 
 ΟΜΑΔΑ 9:     
9α Μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό με 

αρπάγη και καινούργια υπερκατασκευή 
ανατροπής και κιβωτάμαξας. 

τεμάχιο 1 

9β Μεταχειρισμένου χωματουργικού φορτηγού 
οχήματος. 

 1 

9γ Μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με 
καινούργια υπερκατασκευή (μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα-αλατιέρα). 

 1 

 ΟΜΑΔΑ 10:     
10α Μεταχειρισμένου οχήματος με καινούργια 

υπερκατασκευή Καλαθοφόρου. 
τεμάχιο 1 

         
10β 

Μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN. τεμάχιο 1 

10γ Μεταχειρισμένα οχήματα ανοικτού τύπου 
διπλής καμπίνας. 

τεμάχιο 2 
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10δ Μεταχειρισμένα οχήματα με ανατροπή. τεμάχιο 2 

10ε Μεταχειρισμένο όχημα με κλειστή καρότσα. τεμάχιο 1 

 ΟΜΑΔΑ 11:    

11 Καινούριο Ελαστικοφόρο φορτωτή 
τηλεσκοπικού χειριστή και ελκυστήρα με τα 
παρελκόμενα του. 

τεμάχιο 1 

  ΟΜΑΔΑ 12.   
12 Μεταχειρισμένο βραχίονα κοπής κλαδιών τεμάχιο 1 
  ΟΜΑΔΑ 13.   
13 Καινούριο Ελαστικοφόρο μικρό φορτωτή τεμάχιο 1 

 
 
 
 
 
                      
                    Θ έ ρ μ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 
                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης:  40/2020 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:        
1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. τεμάχιο 3 125.537,63    376.612,89 

 KA: 02.20.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ      376.612,89 € 

 Cpv :34144512-0  Φ.Π.Α. 24%       90.387,11 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1      467.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 2:        
2 Καινούργιο Επιβατικό Όχημα. τεμάχιο 1 10.483,87     10.483,87 

 KA: 02.30.7132.016                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ       10.483,87 € 
 Cpv :34110000-1  Φ.Π.Α. 24%             2.516,13 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2       13.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 3:        
3 Καινούργια Ημιφορτηγά Οχήματα. τεμάχιο 2 20.161,29      40.322,58  

 KA: 02.30.7132.027  ΑΘΡΟΙΣΜΑ           40.322,58 €        
 Cpv :34131000-4  Φ.Π.Α. 24%        9.677,42 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3       50.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 4:        
4 Καινούργιο Σάρωθρο. τεμάχιο  1 215.322,58    215.322,58 

 KA: 02.20.7131.007  ΑΘΡΟΙΣΜΑ      215.322,58 € 
 Cpv :34144431-8  Φ.Π.Α. 24%           51.677,42 € 
                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4      267.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 5:        
5 Καινούργιο  Σκαπτικό Μηχάνημα. τεμάχιο 1  66.129,03          66.129,03  

 KA : 02.30.7131.022  ΑΘΡΟΙΣΜΑ       66.129,03 € 

 Cpv :43200000-5  Φ.Π.Α. 24%       15.870,97 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5       82.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 6:     
6 Καινούργιο Γεωργικό ελκυστήρα 

τηλεσκοπικού με παρελκόμενα και 
προωθητήρα.  

τεμάχιο      1 120.967,74         120.967,74 

 KA: 02.35.7135.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ      120.967,74 € 

 CPV :34138000-3  Φ.Π.Α. 24%       29.032,26 €  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6      150.000,00 € 
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 ΟΜΑΔΑ 7:                            
   7 Καινούργιο ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό 

μηχάνημα τύπου clark πεζού χειριστή.                                                                                
τεμάχιο        1 10.080,64           10.080,64 

 KA:02.30.7135.032  ΑΘΡΟΙΣΜΑ          10.080,64 €   
 CPV:34144900-7  Φ.Π.Α. 24%            2.419,36 €  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7       12.500,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 8:       
   8 Μεταχειρισμένος οδοστρωτήρας ασφάλτου τεμάχιο 1 12.096,77           12.096,77 
 KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ           12.096,77 € 

 CPV:43240000-7  Φ.Π.Α. 24%             2.903,23 € 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8       15.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 9:        
9α Μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό με 

αρπάγη και καινούργια υπερκατασκευή 
ανατροπής και κιβωτάμαξας. 

τεμάχιο 1  55.000,00           55.000,00 

 KA: 02.35.7132.002              ΑΘΡΟΙΣΜΑ          55.000,00 € 

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%          13.200,00 € 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9α          68.200,00 € 
  9β Μεταχειρισμένου χωματουργικού φορτηγού 

οχήματος. 
τεμάχιο 1 75.000,00           75.000,00 

 KA:02.30.7132.004               ΑΘΡΟΙΣΜΑ          75.000,00 € 

 CPV:43200000-5               Φ.Π.Α. 24%       18.000,00 € 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9β        93.000,00 € 
  9γ Μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με 

καινούργια υπερκατασκευή (μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα-αλατιέρα). 

τεμάχιο 1 95.000,00          95.000,00 

 KA:02.35.7132.017               ΑΘΡΟΙΣΜΑ       95.000,00 € 
 CPV:34144420-8                    Φ.Π.Α. 24%       22.800,00 € 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9γ         117.800,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9      279.000,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 10:                            
10α Μεταχειρισμένο όχημα με καινούργια 

υπερκατασκευή καλαθοφόρου. 
τεμάχιο 1  60.000,00         60.000,00 

 KA: 02.35.7131.004   ΑΘΡΟΙΣΜΑ         60.000,00 € 

 CPV:34142100-5  Φ.Π.Α. 24%         14.400,00 € 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10α         74.400,00 € 
10β Μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN. τεμάχιο 1 26.000,00      26.000,00  

 KA:02.30.7135.009               ΑΘΡΟΙΣΜΑ         26.000,00 € 
 CPV:34131000-4                    Φ.Π.Α. 24%        6.240,00 € 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10β       32.240,00 € 
10γ Μεταχειρισμένα οχήματα ανοικτού τύπου 

διπλής καμπίνας. 
τεμάχιο 2 25.000,00        50.000,00 

 KA:02.30.7132.006               ΑΘΡΟΙΣΜΑ         50.000,00 € 
 CPV:34136100-0                    Φ.Π.Α. 24%      12.000,00 € 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10γ      62.000,00 € 
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10δ Μεταχειρισμένα οχήματα με ανατροπή. τεμάχιο 2 25.000,00       50.000,00 
 KA:02.30.7132.003               ΑΘΡΟΙΣΜΑ         50.000,00 € 
 CPV:34134000-5                    Φ.Π.Α. 24%      12.000,00 € 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10δ      62.000,00 € 
10ε Μεταχειρισμένο όχημα με κλειστή καρότσα. τεμάχιο 1 25.000,00          25.000,00 
 KA:02.30.7132.002               ΑΘΡΟΙΣΜΑ       25.000,00 € 
 CPV:34136000-9                    Φ.Π.Α. 24%        6.000,00 € 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10ε       31.000,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10      261.640,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 11:                    
11 Καινούργιος Ελαστικοφόρος φορτωτής 

τηλεσκοπικού χειριστή και ελκυστήρα με τα 
παρελκόμενα του. 

τεμάχιο 1 112.903,22         112.903,22 

 KA: 02.35.7131.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ        112.903,22 € 

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%         27.096,78 € 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11     140.000,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 12   
12 Μεταχειρισμένου βραχίονα κοπής κλαδιών τεμάχιο         1 12.096,77         12.096,77 
 KA:02.35.7131.005               ΑΘΡΟΙΣΜΑ         12.096,77 € 
 CPV: 34390000-7                    Φ.Π.Α. 24%       2.903,23 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12      15.000,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 13   
13 Καινούριο ελαστικοφόρο μικρό φορτωτή τεμάχιο         1 32.258,06          32.258,06 
 ΚΑ:02.30.7131.003               ΑΘΡΟΙΣΜΑ       32.258,06 € 
 CPV:34144750-0                     Φ.Π.Α. 24%        7.741,94 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13       40.000,00 € 
                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-13 1.445.274,00 € 
                                                                                               Φ.Π.Α. 24%    346.866,00 € 
             ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-13 1.792.140,00 € 

 
 
                      
                    Θ έ ρ μ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  2 2 /0 5 /2 0 2 0  
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 
                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης:  40/2020 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:        
1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. τεμάχιο  3    

 KA: 02.20.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Cpv :34144512-0  Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  

 ΟΜΑΔΑ 2:        
2 Καινούργιο Επιβατικό Όχημα. τεμάχιο 1   

 KA: 02.30.7132.016                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 Cpv :34110000-1  Φ.Π.Α. 24%  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  

 ΟΜΑΔΑ 3:       

3 Καινούργια Ημιφορτηγά Οχήματα. τεμάχιο 2   
 KA: 02.30.7132.027  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Cpv :34131000-4  Φ.Π.Α. 24%  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3  

 ΟΜΑΔΑ 4:        
4 Καινούργιο Σάρωθρο. τεμάχιο  1   

 KA: 02.20.7131.007  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 Cpv :34144431-8  Φ.Π.Α. 24%  
                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4  

 ΟΜΑΔΑ 5:        
5 Καινούργιο  Σκαπτικό Μηχάνημα. τεμάχιο 1    

 KA : 02.30.7131.022  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Cpv :43200000-5  Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5  

 ΟΜΑΔΑ 6:     
6 Καινούργιο Γεωργικό ελκυστήρα 

τηλεσκοπικού με παρελκόμενα και 
προωθητήρα.  

τεμάχιο      1   

 KA: 02.35.7135.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV :34138000-3  Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6  
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 ΟΜΑΔΑ 7:                            
   7 Καινούργιο ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό 

μηχάνημα τύπου clark πεζού χειριστή.                                                                                
τεμάχιο        1   

 KA:02.30.7135.032  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:34144900-7  Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7  

 ΟΜΑΔΑ 8:       
   8 Μεταχειρισμένος οδοστρωτήρας ασφάλτου τεμάχιο 1   
 KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:43240000-7  Φ.Π.Α. 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8  

 ΟΜΑΔΑ 9:       

9α Μεταχειρισμένου φορτηγού με γερανό με 
αρπάγη και καινούργια υπερκατασκευή 
ανατροπής και κιβωτάμαξας. 

τεμάχιο 1   

 KA: 02.35.7132.002              ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%  

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9α  
  9β Μεταχειρισμένου χωματουργικού φορτηγού 

οχήματος. 
τεμάχιο 1   

 KA:02.30.7132.004               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:43200000-5               Φ.Π.Α. 24%  

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9β  
  9γ Μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 με 

καινούργια υπερκατασκευή (μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα-αλατιέρα). 

τεμάχιο 1   

 KA:02.35.7132.017               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34144420-8                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 9γ  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9  
 ΟΜΑΔΑ 10:                            
10α Μεταχειρισμένο όχημα με καινούργια 

υπερκατασκευή καλαθοφόρου. 
τεμάχιο 1   

 KA: 02.35.7131.004   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:34142100-5  Φ.Π.Α. 24%  

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10α  
10β Μεταχειρισμένου οχήματος τύπου VAN. τεμάχιο 1   

 KA:02.30.7135.009               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34131000-4                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10β  
10γ Μεταχειρισμένα οχήματα ανοικτού τύπου 

διπλής καμπίνας. 
τεμάχιο 2   

 KA:02.30.7132.006               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34136100-0                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10γ  
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10δ Μεταχειρισμένα οχήματα με ανατροπή. τεμάχιο 2   
 KA:02.30.7132.003               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34134000-5                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10δ  
10ε Μεταχειρισμένο όχημα με κλειστή καρότσα. τεμάχιο 1   
 KA:02.30.7132.002               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34136000-9                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10ε  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10  
 ΟΜΑΔΑ 11:                    
11 Καινούργιος Ελαστικοφόρος φορτωτής 

τηλεσκοπικού χειριστή και ελκυστήρα με τα 
παρελκόμενα του. 

τεμάχιο 1   

 KA: 02.35.7131.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11  

 ΟΜΑΔΑ 12   
12 Μεταχειρισμένου βραχίονα κοπής κλαδιών τεμάχιο         1   
 KA:02.35.7131.005               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV: 34390000-7                    Φ.Π.Α. 24%  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12  
 ΟΜΑΔΑ 13   
13 Καινούριο ελαστικοφόρο μικρό φορτωτή τεμάχιο         1   
 ΚΑ:02.30.7131.003               ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
 CPV:34144750-0                     Φ.Π.Α. 24%  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13  
                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-13  
                                                                                               Φ.Π.Α. 24%  
             ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-13  

 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Θέρμη, 22/05/2020 Θέρμη, 22/05/2020 Θέρμη, ……. - ..….- 2020 

Ο Συντάξας 

 
Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & 
Καθαριότητας 

Ο Προσφέρων 

   

    Γιάννης Λάμπουρας Χριστίνα Νασιοπούλου Υπογραφή/Σφραγίδα 

  Μηχανικός οχημάτων Τ.Ε     Πολιτικός Μηχανιός Τ.Ε     
Ακριβές αντίγραφο 

ο Υπάλληλος του Δήμου 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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