
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» 
Αρ. Μελέτης : 18/2016 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  379.500 € µε ΦΠΑ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Προϋπολογισµός 
- Έντυπο προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και 
φορτηγών οχηµάτων» 
Αρ. Μελέτης : 22 /2012 

 

Τίτλος: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» 
Αρ. Μελέτης : 18/2016 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω µηχανηµάτων  έργου, οχηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου θέρµης,  όπως συντήρηση 

επαρχιακής οδοποϊίας, διαµόρφωση χώρων, χωµατουργικές εργασίες, εκχιονισµούς,  
έκτακτες ανάγκες αντιµετώπισης παγετού, αποκοµιδής απορριµµάτων από τους υπόγειους 

κάδους,  φόρτωσης χωµάτων κλπ: 

 

Ενός (1) καλαθοφόρου οχήµατος 
Ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανοκίνητου διαµορφωτή γαιών (Grader) 

Ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανοκίνητου φορτωτή 

Ένα (1) µεταχειρισµένο φορτηγό όχηµα 

Ενός (1) καινούργιου φορτηγού οχήµατος 
Ενός (1) µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου οχήµατος υπόγειων κάδων 

∆ύο (2) καινούργιοι αλατοδιανοµείς  

Μιας (1) υπερκατασκευής πλύσεως κάδων 

 
 ∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του 

προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες.  

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά 

οµάδα ειδών  του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, γίνεται 
κλήρωση µεταξύ τους. 
 
Η προµήθεια προϋπολογισµού 379.500 € µε φ.π.α. θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους 
του ∆ήµου και θα βαρύνει  τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016: 

   

02.35.7131.004   «Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος» ποσό 100.000 ευρώ 
02.30.7131.007   «Προµήθεια γκρέϊντερ»  ποσό 45.000 ευρώ. 
02.30.7131.008   «Προµήθεια φορτωτή»  ποσό 45.000 ευρώ. 

02.30.7132.004  «Προµήθεια φορτηγών»  ποσό 44.000 ευρώ. 
02.20.7132.012   «Προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων»  ποσό 61.500 ευρώ. 

02.30.7132.011    «Προµήθεια αλατιέρων»  ποσό 20.000 ευρώ. 
02.20.7132.010   «Προµήθεια υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων» ποσό 64.000 ευρώ 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ: 379.500 ευρώ µε ΦΠΑ 

 

Η προµήθεια  θα εκτελεστεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) 

και του Ν. 2286/95 σε συνδυασµό µε τον ΕΚΠΟΤΑ και τον Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης 
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του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα ‘’ 

Καλλικράτης’’. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
  

 

Θέρµη,  13 /05/2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Θέρµη,   13/05/2016 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΜΑΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» 
Αρ. Μελέτης : 18/2016 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ 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 - ∆ιατάξεις που ισχύουν 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

α) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

β)  Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) 
γ) Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 

2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

δ)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

ζ)Της υπ’αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο 
πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό 

είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

η)Της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 

1789/12.11.2010 µε την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε 
σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 
θ) Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας 
,Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  
ι) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 
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κ) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
λ) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε 
θέµα«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 
µ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπέςρυθµίσεις». 
ν) - Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α78-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 

        ξ)  -  Του ν 4380/16 περί παράτασης εκ νέου της αναστολής ισχύος του Μέρους Β' του ν. 

4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) µέχρι την 1η Ιουνίου 2016. 
 

 

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  – Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον ανάδοχο   που θα γίνει  η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος  

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιµή. 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζονται τα είδη  
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο πάροχος µπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος  
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
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4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

πάροχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του 

Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ. 
Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α. 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

. 
Άρθρο 5  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση µερική ή ολική, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επι του συµβατικού προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την 
οµάδα ή οµάδες που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Να απευθύνεται στον ∆. Θέρµης 

δ) Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 

ζ) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆. Θέρµης και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

ια) Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής  καλής εκτέλεσης  ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον 
οποίο κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής µε την υπογραφή της σύµβασης θα 

εγγυηθεί τα παρακάτω: 

• Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα υλικά που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται 
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών και 
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σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας , 

απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα.  

• Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υλικών σε όλο το χρονικό διάστηµα της 

εγγύησης που θα καθορίζεται στην προσφορά του αναδόχου. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει 

από την προσωρινή παραλαβή των υλικών έτοιµων προς λειτουργία.  

• Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι επίσης υποχρεωµένος να κάνει 

µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε είδους που θα παρουσιάζει 

πρόβληµα ή φθορά λόγω κακής ποιότητας γενικά που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε 

αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, 

αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε 

άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την έγκριση της οριστικής - ποιοτικής 
παραλαβής, που θα γίνει δύο (2) µήνες µετά από την προσωρινή παραλαβή της προµήθειας  

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης 

ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
(οριστικά) τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. ∆ηλαδή η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 

έχει διάρκεια δέκα (10) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται µε την προϋπόθεση να έχει αντικατασταθεί µε 
ισόποση εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Για το καλαθοφόρο όχηµα, δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για το διαµορφωτή γαιών (Grader), δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 
Για το µηχανοκίνητο φορτωτή, δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για το µεταχειρισµένο φορτηγό όχηµα, δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για το καινούργιο φορτηγό όχηµα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 
Για το απορριµµατοφόρο όχηµα υπόγειων κάδων, δώδεκα (12) τουλάχιστον 

Για τους  αλατοδιανοµείς , εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για την υπερκατασκευή πλύσεως κάδων δέκα οκτώ (18) µήνες τουλάχιστον 
 

Άρθρο 8  - Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών ΟΤΑ. 
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Άρθρο 9  - 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. βαρύνει τον δήµο. 
 

 

Άρθρο 10  ∆ιάρκεια σύµβασης  
∆ιάρκεια σύµβασης έξι (6) µήνες από την υπογραφή της. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να 

παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα δίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της 
και κατόπιν έγκρισης του ∆ηµοτικού υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως 
χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε του αριθµού των ωρών είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  
 

 
Άρθρο 11  – Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή 
και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε παράδοσης 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 παρούσα 

µελέτη της Οικ. Υπηρεσίας του ∆ήµου (είδος, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών 
εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται 

εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε 

φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι 

συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, παρ. 6). 
  
 
Άρθρο 12- Παράδοση και παραλαβή  
Τα είδη της προµήθειας θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου 
προµηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον ∆ήµο θέρµης. 
 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη µέσα στο χρόνο που ορίζει η 

διακήρυξη και η σύµβαση. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆.Σ, ύστερα από 
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 

Η παραλαβή γίνεται από την αρµόδια επιτροπή αµέσως µετά την παράδοσή τους, αφού 

προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της µελέτης σχετικές 
µε τους τύπους των µηχανηµάτων και οχηµάτων της προµήθειας, όπως απορρέει από τις 

συµβατικές υποχρεώσεις του ή των αναδόχων, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει 

την αποµάκρυνση και αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως 

άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος 
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και 

κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
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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 13-Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση που το προς προµήθεια αντικείµενο παραδοθεί  ή αντικατασταθεί  µετά τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων 

(άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ), κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 
µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης , επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του 

χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 

αξίας  χωρίς το Φ.Π.Α. . 
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή 

αντικατάστασης, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν 

ευθύνεται ο µειοδότης και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 
4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο ο 

µειοδότης ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο µειοδότης δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 14-Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτου 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ) από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη της προµήθειας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη 
και τη σύµβαση. 

3. Στον έκπτωτο µειοδότη µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα  από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κατά περίπτωση. 

β. Προµήθεια του είδους του διαγωνισµού σε βάρος του εκπτώτου µειοδότη είτε από τους 

υπόλοιπους συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' 
ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε απ' ευθείας ανάθεση,  αν 

συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του δήµου ή 

η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου µειοδότη. Ο 

καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 
σύµβαση, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 

καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δηµοτικού 
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συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

γ. Προσωρινός αποκλεισµός του µειοδότη από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του 

προσώπων για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε 
µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 
δ. Καταλογισµός στον µειοδότη ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να τις παραδώσει µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή 

όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.  
 
Άρθρο 15 - Προκαταβολή 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

 

 
 
 

 

Θέρµη,   13/05/2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρµη,  13/05/2016 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΜΑΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 
«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού» 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α’ ΟΜΑ∆Α    ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το υπό προµήθεια καλαθοφόρο όχηµα προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου Θέρµης. Συγκεκριµένα το όχηµα θα καλύψει κυρίως τις ανάγκες της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε έργα πρασίνου, αλλά και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

σε έργα ηλεκτροφωτισµού. Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαµβάνονται οι τεχνικές 

απαιτήσεις του οχήµατος για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

Το υπό προµήθεια καλαθοφόρο όχηµα θα πρέπει να είναι καινούργιο τουλάχιστον 17,5µ 

ύψους εργασίας και 8µ οριζόντιας εργασίας. Θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και 

υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. 

Θα είναι αναγνωρισµένου τύπου γνωστού και εύφηµου εργοστασίου και θα φέρει σήµανση CE 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νοµοθεσίας. 

Τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες 

διατάξεις, ώστε το όχηµα να κυκλοφορεί νόµιµα και µε ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόµους, 

για ελάχιστο φορτίο καλαθιού εργασίας 220kg. 

Η φόρτιση των αξόνων, µε πλήρες φορτίο και εξάρτηση, πρέπει να µην υπερβαίνει τα µέγιστα 

επιτρεπόµενα όρια από τον κατασκευαστή. 

Στο πλαίσιο κατασκευής του µηχανισµού θα στηρίζονται οι βραχίονες. 

Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που 

θα ορίσει ο ∆ήµος. 
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Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές 

προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα µε ποινή ακυρότητας, εκτός αν 

αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εµπειρία για την συγκεκριµένη 

προµήθεια, για αυτό το λόγo θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιµολογίων πωλήσεων, και 

αντίστοιχες βεβαιώσεις   που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο κατασκευής έχει 

προµηθεύσει στην  Ελληνική αγορά τουλάχιστον  τρία (3) καλαθοφόρα την τελευταία τριετία . 

Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 

είναι εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήµατα. 

 

Για πληρέστερη διαµόρφωση γνώµης της επιτροπής αξιολόγησης, ο προσφέρων υποχρεούται 

να προσκοµίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχηµα µε όµοια υπερκατασκευή και 

θέσεις χειρισµού,  το οποίο θα µπορεί να παραµείνει τουλάχιστον 24 ώρες, είτε µε έξοδά 

του, είτε να µεταφέρει δύο µέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προµηθευτεί 

καλαθοφόρο όµοιας υπερκατασκευής, προκειµένου η επιτροπή να ελέγξει το µηχανισµό, τις 

θέσεις χειρισµού και τα χειριστήρια βάσει των  προδιαγραφών, ώστε να  αποφασίσει τη 

συνέχιση του διαγωνισµού για τον συµµετέχοντα. 

Τo όχηµα θα πρέπει να φέρει τα εξής πιστοποιητικά, που θα πρέπει να συνοδεύουν το 

µηχάνηµα βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΕ/21-1209.  

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών: 

Α     Εξέτασης  τύπου από πιστοποιηµένο φορέα 

       Αφορά τον τύπο του παραγόµενου µηχ/τος παράρτηµα 4 οδηγία 2006/42/ΕΕ 

Β.    Βεβαίωση επάρκειας και αρχειοθέτησης τεχνικού φακέλου του εν λόγω τύπου  

       από  πιστοποιηµένο φορέα. Π.∆.  18/96 παράρτηµα IV No 16 αρ 8. 

Γ.    Κατάθεση ISO 9001, 14001, 1801  του κατασκευαστή, που να αναφέρεται στο   

       πεδίο εφαρµογής το ειδικό επάγγελµα κατασκευής, εµπορίας και service και   

       του προµηθευτή για εµπορία και service. 

        

 Με την παράδοση του οχήµατος: 

Α Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητος τύπου ΑΑ από πιστοποιηµένο φορέα  

   ανανεωµένο ανά  διετία (ΦΕΚ 1186/2003) 

Β    ∆ήλωση πιστότητας του κατασκευαστή CE 
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Γ    Βιβλίο συντήρησης και οδηγιών χρήσης 

∆    Έγκριση τύπου  

 

   2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

   2.1   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

              2.1.1    ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το υπό προµήθεια φορτηγό αυτοκίνητο, θα είναι καινούργιο και αµεταχείριστο προδιαγραφών 

τουλάχιστον EURO 5+, κατάλληλο για την τοποθέτηση υπερκατασκευής καλαθοφόρου. 

Οι διαστάσεις του οχήµατος θα πρέπει να είναι οι µικρότερες δυνατές, ώστε να εξασφαλίζουν 

την ευελιξία του οχήµατος.  

 

        2.1.2   ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

 

Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού 

κατασκευαστή, τόσο στη χώρα µας, όσο και στο εξωτερικό. 

Το ολικό µικτό φορτίο του οχήµατος, θα είναι τουλάχιστον 4,5 tn και θα αναφέρεται το 

καθαρό εναποµένον ωφέλιµο φορτίο του. 

Λόγω της µεγάλης καταπονήσεως του οχήµατος που θα προκύπτει από την τοποθέτηση 

υπερκατασκευής, το σασί του οχήµατος θα είναι βαριάς κατασκευής και δεν θα πρέπει σε 

καµία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγµα ή στρέβλωση, ακόµη και για φορτίο 25% µεγαλύτερο 

του ανώτατου επιτρεπόµενου. 

 

         2.1.3  ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) 

 

Το όχηµα θα είναι προωθηµένης οδήγησης µε  καµπίνα δύο (2) θυρών, µε τρεις (3) 

εµπρόσθιες θέσεις επιβαινόντων. Η καµπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω 

αντικραδασµικών βάσεων.   

Το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό. 
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Θα φέρει κάθισµα οδηγού µε ανάρτηση, πλήρως ρυθµιζόµενο, καθίσµατα απαραιτήτως για δύο 

συνοδηγούς, όλα µε ζώνες ασφαλείας. 

Η καµπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερµική µόνωση, σύστηµα παροχής ζεστού - κρύου αέρα, 

παρµπρίζ πανοραµικού τύπου, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό τάπητα 

δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες, σύστηµα ακινητοποιητή αυτοκινήτου (immobilizer), θα 

έχει δύο πόρτες µε ρυθµιζόµενα ηλεκτρικά παράθυρα. 

 

           2.1.4   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 

Θα πρέπει να είναι τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος τουλάχιστον 130 Hp. 

Θα φέρει απαραίτητα σύστηµα υπερσυµπιέσεως (turbo charger). Να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας τουλάχιστον Euro 5+, να φέρει εξελιγµένα συστήµατα τροφοδοσίας όπως αντλία 

πολύ υψηλής πιέσεως, τουρµπίνα µεταβλητής γεωµετρίας, τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, 

ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου κλπ. 

Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου θα είναι τουλάχιστον 70 lt. 

 

           2.1.5   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Συµπλέκτης ξηρού δίσκου, µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον 6 ταχύτητες µπροστά, πλήρως συγχρονισµένες 

και 1 πίσω. Επίσης θα υπάρχει απαραίτητα έξοδος στο κιβώτιο, για την προσαρµογή του 

δυναµολήπτη (PTO) για τη λειτουργία του υδραυλικού κυκλώµατος της υπερκατασκευής. 

Η µέγιστη ταχύτητα πορείας θα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 90 km/h. 

Επίσης, η αναρριχητικότητα του οχήµατος, θα υπερβαίνει το 20%. 

     

          2.1.6   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ 

 

Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (επιθυµητό) και µηχανικό παρκόφρενο, τα 

οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. Θα έχει σύστηµα 

αντιµπλοκαρίσµατος (ABS), και επιθυµητή είναι η ύπαρξη συστήµατος αντιολίσθησης ASR ή 

ΕBD, ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήµατος. 
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          2.1.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

Ανάρτηση µηχανική, µε ανεξάρτητους τροχούς εµπρός και µέσω ηµιελλειπτικών ή 

παραβολικών ελατηρίων πίσω, µε αντιστρεπτικούς ράβδους και αµορτισέρ.  ∆εκτά και άλλα 

συστήµατα ανάρτησης, αρκεί να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και στιβαρότητα του οχήµατος. 

Να γίνει πλήρης περιγραφή. 

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα το µέγιστο τεχνικό φορτίο του οπίσθιου άξονα και η ύπαρξη 

βοηθητικής ανάρτησης (κόντρα σούστα) στον πίσω άξονα. 

                 

       2.1.8  ΤΡΟΧΟΙ 

 

∆ιπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, µονοί στον εµπρόσθιο. 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής. 

 

       2.1.9  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

Το όχηµα θα συνοδεύεται από : 

Ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση. 

Ηλεκτρικούς καθρέφτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς. 

Ηλεκτρικά παράθυρα. 

Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση). 

Πυροσβεστήρας ή πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

Πλήρες φαρµακείο κατά Κ.Ο.Κ. 

Τρίγωνο ασφαλείας. 

Ταχογράφο κατά Κ.Ο.Κ. 

Φάρος οροφής 

Πλήρη σειρά φωτιστικών σηµάτων, καθρέφτες, κόρνα κλπ.  κατά Κ.Ο.Κ. 
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2.1.10   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ελάχιστη απαίτηση συντηρήσεως του οχήµατος (π.χ. αλλαγή φίλτρου 

λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, λαδιών κλπ). Θα δηλωθούν οι χρονικές περίοδοι στις οποίες 

απαιτείται να γίνεται σέρβις του οχήµατος και ο τρόπος πρόσβασης στον χώρο του κινητήρα. 

 

 

 

2.1.11  ΒΑΦΗ 

 

1. Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, η οποία να εξασφαλίζει τη 

µεγαλύτερη  δυνατή αντισκωριακή προστασία.  

2. Το ανυψωτικό και η υπερκατασκευή, αφού απολιπανθεί κατάλληλα, θα βαφεί µε δύο 

στρώσεις αστάρι και δύο στρώσεις χρώµατος (duco) µε αναδυόµενο γαλβάνισµα στα 

τηλεσκόπια και στα συστήµατα που αφορούν την κίνηση του καλαθιού. Το χρώµα του 

πλαισίου, της   υπερκατασκευής και οι επιγραφές που φέρει το όχηµα, θα καθοριστούν από 

την Υπηρεσία.  

  

2.1.12  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

ενός (1) έτους τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιµηθεί επιπλέον.  

 

2.1.13  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ 

 

Το όχηµα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, εντός έξι (6) µηνών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής συµβάσεως. 
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2.2   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

1. Η υπερκατασκευή θα είναι τελείως καινούργια, εξ’ ολοκλήρου µεταλλική και      

σχεδιασµένη για την ανύψωση ειδικού καλαθιού ασφαλώς, για δύο (2) άτοµα µε τα 

εργαλεία τους. 

2. Θα φέρει δε, σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής  σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και 

της ελληνικής νοµοθεσίας. 

3. Θα φέρει δικό της πλαίσιο – πλατφόρµα που θα είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό 

δάπεδο αλουµινίου και θα είναι τοποθετηµένο µέσω ειδικών βάσεων στο πλαίσιο του 

αυτοκινήτου. 

 

 

Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα αποτελείται από  

 

2.2.1   ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι ισχυρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας, ικανός 

να αντέξει µε την απαιτούµενη ασφάλεια όλα τα φορτία που δηµιουργούνται από το ίδιο 

βάρος, το βάρος του ωφέλιµου φορτίου και στις δυναµικές καταπονήσεις που προκαλούνται 

κατά τις κινήσεις του. 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι µεικτού τύπου (αρθρωτού και τηλεσκοπικού) µε ένα 

τουλάχιστον τηλεσκοπικό δοκό. 

Οι βραχίονες θα περιστρέφονται επί ειδικής βάσης, κατά 360 µοίρες µε υδραυλική 

περιστροφή σε σύστηµα ατέρµονα µε ρουλεµάν και προς τις δυο κατευθύνσεις, ο οποίος θα 

είναι  ηλεκτρικά µονωµένος, ώστε να µπορεί να αποµονώνεται ο ανυψωτικός µηχανισµός από 

το πλαίσιο - πλατφόρµα. 

                   Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε σχεδιαγράµµατα  του κατασκευαστή και βεβαίωση. 

Θα έχει σύστηµα αυτοµάτου οριζοντίωσης  καλαθιού. 

Όλο το υδραυλικό - ηλεκτρικό σύστηµα και το υδραυλικό έµβολο, θα πρέπει να είναι εντός 

της τηλεσκοπικής δοκού, ώστε να αποφεύγεται η φθορά του. Θα κατατεθεί σχέδιο του 

κατασκευαστικού οίκου και βεβαίωσή του, που θα βεβαιώνει το παραπάνω. 
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Η λειτουργία του θα είναι αθόρυβη, υδραυλική µε τρία (3) χειριστήρια: 

 

Στο κεντρικό χειριστήριο εδάφους θα πρέπει να υπάρχει οθόνη αφής τουλάχιστον ιντσών 

(7"), στην οποία θα εµφανίζονται οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του ανυψωτικού 

µηχανισµού ώστε ο χειριστής να µπορεί να ελέγχει και να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή την 

κατάσταση του µηχανισµού (αν το σύστηµα ευστάθειας είναι στη σωστή θέση, αν το σύστηµα 

του ανυψωτικού µηχανισµού είναι µέσα στα όρια λειτουργίας κτλ.)  

Θα υπάρχουν αναλογικοί ηλεκτρονικοί µοχλοί για όλες τις κινήσεις του µηχανισµού, ώστε να 

πραγµατοποιούνται οι κινήσεις µε ασφάλεια και µε αναλογική ταχύτητα ελεγχόµενοι από το 

ηλεκτρονικό σύστηµα. 

Επίσης θα υπάρχει:  

α. κεντρικός γενικός διακόπτης 

β. κλείδωµα χειριστηρίου πελµάτων µε κλειδί 

γ. κλείδωµα όλων των λειτουργιών που µπορεί να γίνουν από το έδαφος µε κλειδί και εφόσον 

γυρίσουµε τις εντολές στο καλάθι µε κλειδί, έτσι ώστε όταν βρίσκεται σε λειτουργία το 

χειριστήριο του καλαθιού, το αντίστοιχο του εδάφους, να τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας. 

δ. Κεντρικό  κοµβίο κινδύνου (emergency stop), για άµεση διακοπή λειτουργίας 

ε. Σύστηµα προγραµµατιζόµενου ηλεκτρονικού τοπικού ελεγκτή (PLC) για τα παρακάτω: 

• Έλεγχο  κινήσεων 

• Έλεγχο σταθεροποίησης µηχανής 

• Μέτρηση ωρών εργασίας µηχανής 

• Ένδειξη βλαβών 

Όλο το ηλεκτρονικό σύστηµα θα ελέγχεται και θα οδηγείται από µονάδα προγραµµατιζόµενου 

ηλεκτρονικού τοπικού ελεγκτή (PLC), αναγνωρισµένου κατασκευαστή.  

 

Χειριστήριο καλαθιού  

 

α. Αναλογικοί ηλεκτρονικοί µοχλοί για όλες τις κινήσεις του µηχανισµού, ώστε να                

    πραγµατοποιούνται οι κινήσεις µε ασφάλεια και µε αναλογική  ταχύτητα  

    ελεγχόµενη από το  ηλεκτρονικό σύστηµα 

β.  Κεντρικό  κοµβίο κινδύνου (emergency stop), για άµεση διακοπή λειτουργίας. 

γ. Ενδεικτικές λυχνίες από τις οποίες θα φαίνεται, αν υπάρχει τροφοδοσία στο  
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    χειριστήριο, αν το   σύστηµα ευστάθειας είναι στη σωστή θέση και αν το σύστηµα  

   του ανυψωτικού µηχανισµού είναι µέσα στα όρια λειτουργίας.   

       

Χειριστήριο βραχιόνων στήριξης (ποδαρικών) 

 

α.  Ασφαλιστική βαλβίδα. 

β.  Τέσσερις (4) ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για κάθε κίνηση πέλµατος.   

γ.  Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλµατα αυτόµατης προσαρµογής. 

δ.  ∆ύο (2) ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας, για την επέκταση τον πελµάτων   

     εκτός του  περιγράµµατος του οχήµατος. 

Οι βραχίονες στήριξης, θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα προς το έδαφος, ώστε να µη 

δηµιουργούνται φθορές στο οδόστρωµα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα του 

µηχανισµού. 

 

2.2.2  ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

� Το καλάθι εργασίας θα είναι αρίστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και ποιότητας, 

ανάλογων διαστάσεων (ενδεικτικά 1.4 x 0,6 x 1.2 m) µε ειδικό υλικό, παρέχοντας 

επαρκή µόνωση για ηλεκτρική εργασία τουλάχιστον 5000V. Θα κατατεθεί 

πιστοποιητικό µόνωσης από αναγνωρισµένο φορέα και βεβαίωση του κατασκευαστικού 

οίκου, που θα βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική µόνωση είναι τουλάχιστον 5000V. 

� Θα φέρει παροχή  ρευµατολήπτη  12 ή 24 Volt. 

� Στη θέση ηρεµίας του µηχανισµού, το καλάθι βρίσκεται σε ευπρόσιτο σηµείο του 

οχήµατος, ώστε να ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβληµα από το δάπεδο της 

πλατφόρµας. 

� Θύρα ασφαλείας  

� Προσαρµογή καλαθιού στον πυθµένα και σύστηµα οριζοντίωσης του καλαθιού σε όλες 

τις θέσεις εργασίας. 
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2.2.3 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Η κίνηση του ανυψωτικού µηχανισµού, θα επιτυγχάνεται µε τροφοδοσία υδραυλικού ελαίου 

από την κατάλληλης απόδοσης αντλίας ελαίου, η οποία θα προσαρµόζεται στο δυναµοδότη 

του αυτοκινήτου (PTO), µε εντολή εµπλοκής και απεµπλοκής από τον χειριστή. 

 

Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης, θα είναι στηριγµένες µε ασφάλεια και φέρουν µεταλλικά 

κολλήµατα όπου απαιτείται. 

 

2.2.4  ΠΕΛΜΑΤΑ Ε∆ΡΑΣΗΣ 

 

Το σύστηµα έδρασης θα αποτελείται από:  

 

• Τέσσερις (4) σταθεροποιητές – πέλµατα στη βάση του ανυψωτικού, δύο (2) εµπρόσθια 

και δύο (2) οπίσθια µε ανεξάρτητη στήριξη. 

• Ασφαλιστική βαλβίδα   

• Ισχυρής κατασκευής και ανεξάρτητου χειρισµού για ανωµαλίες εδάφους  

• Οριζοντίωση πλατφόρµας  

• Αρθρωτά, αντιηλεκτροπληξιακά πέλµατα αυτόµατης προσαρµογής 

• Οι βραχίονες στήριξης στους οποίους προσαρµόζονται τα πέλµατα έδρασης, θα 

πρέπει να εκτείνονται κάθετα και οριζόντια  προς το έδαφος, ώστε να µη 

δηµιουργούνται φθορές στο οδόστρωµα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό 

σύστηµα του µηχανισµού (διαγώνια επέκταση πελµάτων απορρίπτεται).  

 

2.2.5     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι οι  ακόλουθες: 

 

� Όλο το ηλεκτρικό και υδραυλικό κύκλωµα και η µπουκάλα τηλεσκοπίου θα είναι 

προστατευµένο µέσα στην τηλεσκοπική µπούµα και µέσα στους δοκούς για την 

αποφυγή ατυχήµατος και φθορών από εξωτερικές αντίξοες συνθήκες. 
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� Σε περίπτωση βλάβης ή εµπλοκής του υδραυλικού κυκλώµατος θα ακινητοποιείται ο 

βραχίονας και στη συνέχεια θα µετακινείται µέσω χειροκίνητης αντλίας. 

� Σε περίπτωση βλάβης ή εµπλοκής του ηλεκτρικού κυκλώµατος, θα ακινητοποιείται ο 

βραχίονας και στη συνέχεια να µετακινείται µέσω χειροκίνητης αντλίας. 

� Παράλληλα θα ελέγχεται η έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού και δε θα επιτρέπεται 

η έναρξη από τον χειριστή εφόσον δε πατήσουν σωστά τα πέλµατα ή είναι ασταθής η 

έδραση του οχήµατος. 

� ∆ιακόπτης κινδύνου (emergency stop) µε ειδικό χειριστήριο τύπου µανιτάρι. 

� Οι υδροστατικοί κύλινδροι, θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε περίπτωση 

θραύσης των ελαστικών σωλήνων οι οποίες θα είναι ενσωµατωµένες – κολληµένες 

και όχι µε βιδώµατα, τα οποία δηµιουργούν κινδύνους. 

� Οι σταθεροποιητές – πέλµατα θα διαθέτουν ηλεκτρονικούς διακόπτες µη 

προσβάσιµους και µε κλειδιά που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του ανυψωτικού, αν 

πρώτα δεν τοποθετηθούν και δε θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους, όταν το καλάθι 

βρίσκεται  σε έκταση. 

� Σε κατάλληλο σηµείο της υπερκατασκευής  -  πλατφόρµα, θα τοποθετούνται 

ανιχνευτές και µηχανισµός ελέγχου ευστάθειας του οχήµατος. 

� Σε κάθε περίπτωση, που ενδέχεται να δηµιουργηθεί ασταθής κατάσταση, θα  

διακόπτεται η λειτουργία του ανυψωτικού και θα υπάρχει  ανάσχεση λειτουργίας. 

� Όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού, το αντίστοιχο του 

εδάφους, τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας µε ειδικό µηχανισµό, µη επισκέψιµο 

κατά την ώρα έναρξης και εργασίας. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου, θα δίδονται υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού τα 

παρακάτω στοιχεία: 

1. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί µέρους µερών της κατασκευής 

(prospectus), από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών και 

παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 

χρησιµοποιούµενων χαλυβδοελασµάτων. 

2. Πίνακας των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
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3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι υποχρεούται, είτε να προσκοµίσει ενώπιον 

της Επιτροπής Αξιολόγησης σύστηµα όµοιας κατασκευής, είτε µε έξοδά του, να 

µεταφέρει δύο µέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προµηθευτεί σύστηµα 

όµοιας κατασκευής  προκειµένου η επιτροπή να ελέγξει τις θέσεις χειρισµού και τα 

χειριστήρια βάση τον παραπάνω προδιαγραφών, ώστε να  αποφασίσει τη συνέχιση του 

διαγωνισµού για το συµµετέχοντα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής, επίσηµα µεταφρασµένη και θεωρηµένη, του 

µηχανισµού για ύπαρξη ανταλλακτικών, για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, για την 

προµήθεια ανταλλακτικών και σε διάστηµα οκτώ (8) ωρών  από την ζήτησή τους 

(Πρωτότυπο έγγραφο µε σφραγίδα του οίκου θεωρηµένο και όχι FAX ή TELEX). 

5. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική 

προσφορά µε υπεύθυνη δήλωση για να µπορούν να αξιολογηθούν. 

6. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστηµα. 

7. O προσφέρων θα καταθέσει σχέδια ανύψωσης.  

8. Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εµπειρία 

στο service  καλαθοφόρων  και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 

1599/1986, επίσηµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής  και µεταφρασµένη, του 

κατασκευαστικού οίκου του ανυψωτικού µηχανισµού καθώς και συµφωνητικό 

αντιπροσώπευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, επίσηµα µεταφρασµένο και θεωρηµένο 

από επίσηµη αρχή.   

9. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 

διαπιστευµένα του κατασκευαστή του συστήµατος  καθώς και του προσφέροντος και για 

εµπορία και συντήρηση (service) του υπό προµήθεια είδους. 

10. Εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και 

για εµπορία και service µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα της προµήθειας.  

11. Εγγύηση εργοστασίου καλής λειτουργίας ενός (1) έτους  τουλάχιστον και περιγραφή της 

οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το µηχάνηµα. 

12. Ανάληψη υποχρέωσης µε υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του µηχανήµατος και 

εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
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Β΄ ΟΜΑ∆Α    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER)   

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ο υπό προµήθεια µηχανοκίνητος διαµορφωτής γαιών προορίζεται για χρήση από το ∆ήµο 

Θέρµης και θα χρησιµοποιηθεί µε κύριο έργο τη συντήρηση επαρχιακής οδοποϊίας και 

δευτερευόντως σε ανάλογες εργασίες όπως διαµόρφωση χώρων, χωµατουργικές εργασίες, 

εκχιονισµό κλπ. 

Το µηχάνηµα θα είναι µεταχειρισµένο, µε κινητήρα της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας Tier 

IV, ιπποδύναµη απο 130 Hp έως 150 Hp κατά ISO 13496, βάρους µεγαλύτερο των 12 ton, 

ενώ οι διαστάσεις του θα είναι κατά το δυνατόν µικρές ώστε να έχει µεγάλη ευελιξία 

κινήσεως και ελιγµών σε στενούς επαρχιακούς δρόµους. 

Θα είναι ευφήµως γνωστού Ευρωπαϊκού ή Αµερικάνικου κατασκευαστή µε µακρόχρονη 

παρουσία τόσο στην χώρα µας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι προµηθευτές θα πρέπει 

απαραιτήτως να υποβάλλουν ονοµαστική κατάσταση πωλήσεων καινούργιων µηχανηµάτων, 

του ίδιου ή όµοιου τύπου, εντός των τελευταίων 10 ετών (όνοµα πελάτη, διεύθυνση, µοντέλο) 

καθώς επίσης και την ιστορία του προσφερόµενου µοντέλου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια 

αγορά. 

Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται οι λέξεις «επιθυµητό» ή 

«περίπου» ή «ενδεικτικό».  Όπου αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική 

απόκλιση µέχρι και 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

 

Γενικά δεν αποκλείονται προσφορές για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί να 

περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία πλήρους και 

σαφούς εικόνας του προσφεροµένου µηχανήµατος. 
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2.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

2.1  Γενικά 

 

Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι αρθρωτού τύπου (σπαστό), µε κουβούκλιο 

ROPS/FOPS, µε λεπίδα διαµορφώσεως. Θα φέρει έξι (6) τροχούς ενώ όλοι οι τροχοί θα 

είναι κινητήριοι. 

Το βάρος του µηχανήµατος σε κατάσταση λειτουργίας µε πλήρες εξοπλισµό θα είναι 

τουλάχιστον 12 ton.  

 

 

2.2  Κινητήρας 

 

Πετρελαιοκινητήρας, 6-κύλινδρος, υδρόψυκτος, µε τεχνολογία κοινού αυλού (common rail), 

κυλινδρισµού 6 περίπου λίτρων και καθαρής ιπποδυνάµεως στο σφόνδυλο τουλάχιστον 140 

Hp κατά ISO 14396. Θα είναι κατά το δυνατόν αργόστροφος, 2000 rpm, για λιγότερες 

καταπονήσεις και διάρκεια ζωής. Η ροπή στρέψεως θα είναι επίσης η µεγαλύτερη δυνατή, και 

οπωσδήποτε όχι µικρότερη των 600 Nm. Θα είναι υδρόψυκτος και θα φέρει σύστηµα 

υπερσυµπιέσεως (turbo), ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή οικονοµία καυσίµων αλλά 

και η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε όλη την περιοχή στροφών.  

Θα προτιµηθούν κινητήρες οι οποίοι διαθέτουν σύστηµα διαφορετικής απόδοσης ισχύος ώστε 

να περιορίζεται η κατανάλωση καυσίµου. Να δοθούν οι διαφορετικές παρεχόµενες 

ιπποδυνάµεις σε κάθε σχέση του κιβωτίου. 

 

Είναι επιθυµητό ο κατασκευαστής του κινητήρα να είναι ίδιος µε τον κατασκευαστή 

ολόκληρου του µηχανήµατος ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα του µηχανήµατος ως 

σύνολο και να διευκολύνεται η εύρεση ανταλλακτικών. Να δοθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε 

τον κατασκευαστικό οίκο του κινητήρα. 

Οι προµηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν οπωσδήποτε καµπύλες αποδόσεων του κινητήρα 

(ισχύς, ροπή και ειδική κατανάλωση συναρτήσει των στροφών ανά λεπτό). 

Θα ικανοποιεί όλες τις πιο σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων       

(Euro IIΙΒ / Tier IV), το θόρυβο κλπ. 



 

Σελίδα 25 από 82 

 

Το φίλτρο αέρα θα είναι διβάθµιο και θα φέρει αυτόµατο σύστηµα αποβολής της σκόνης. 

 

2.3  Σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως – Άξονες 

 

Η κίνηση θα µεταδίδεται στους έξι (6) τροχούς του µηχανήµατος µέσω ενός πλήρως 

αυτοµάτου κιβωτίου ταχυτήτων (full powershift), κατά προτίµηση µε υδραυλικό µετατροπέα 

ροπής (τορκ κονβέρτερ) ή πλήρως υδροστατικό σύστηµα µετάδοσης. Η τελική µετάδοση και 

µείωση στροφών θα γίνεται µε καδένα βαρέως τύπου σε ζεύγη (τάντερ), κλειστά σε λουτρό 

λαδιού. Η µετάδοση κίνησης στους µπροστινούς τροχούς θα γίνεται µέσω υδροστατικού 

συστήµατος. Επί ποινή αποκλεισµού το διαφορικό θα είναι εξελιγµένου τύπου, µε σύστηµα 

αυτόµατης εµπλοκής (automatic no-spin) ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση των τροχών κατά 

την κίνηση σε στροφές. 

Θα πρέπει να δίνει τουλάχιστον 6 ταχύτητες εµπροσθοπορείας και τρεις οπισθοπορείας. Η 

επιλογή ταχυτήτων θα γίνεται µε ένα µονό µοχλό µε µηχανική ή ηλεκτρική µετάδοση. Η 

µέγιστη ταχύτητα εµπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 35 km/h ενώ της οπισθοπορείας 

25 km/h 

Θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοδιαγνώσεως και 

αυτοπροστασίας σε περίπτωση υπερφορτώσεως ή λανθασµένης επιλογής ταχύτητας 

(επιθυµητό). Για λόγους ασφαλείας η αυτόµατη αλλαγή φοράς µπροστά-πίσω δεν θα είναι 

δυνατή στις ταχύτητες από 3η έως και 6η. 

 

Ο εµπρόσθιος άξονας θα είναι σπαστός µε συνολική ταλάντωση κατά 30°. Οι εµπρόσθιοι 

τροχοί θα έχουν την δυνατότητα κλίσεως κατά περίπου 20°+20° ενώ η γωνία στροφής τους 

θα είναι τουλάχιστον 45°. Το ελεύθερο ύψος από το έδαφος κάτω από τον εµπρόσθιο άξονα 

θα είναι περίπου 500 mm. 

Ο οπίσθιος άξονας θα είναι τύπου tandem µε συνολική ταλάντωση κατά 30°. Το µεταξόνιο 

των 2 οπίσθιων αξόνων θα είναι το µεγαλύτερο δυνατό και όχι κάτω από 1200 mm. Η 

κατανοµή βάρους στον εµπρόσθιο και πίσω άξονες θα είναι 30% και 70% αντίστοιχα. Να 

δοθεί η δύναµη έλξης µε χρήση του συστήµατος µετάδοσης κίνησης σε 4 τροχούς. 

Να δοθεί πλήρης περιγραφή όλων των αξόνων καθώς και ο κατασκευαστικός οίκος αυτών. 
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2.4  Σύστηµα πεδήσεως 

 

Το µηχάνηµα θα φέρει κατά προτίµηση υδραυλικά δισκόφρενα λειτουργίας κλειστά σε λουτρό 

λαδιού, στους 4 οπίσθιους τροχούς. Θα είναι οπωσδήποτε διπλού κυκλώµατος. 

Επιπλέον θα φέρει και µηχανικό φρένο στάθµευσης το οποίο θα ενεργεί κατά προτίµηση στον 

άξονα µετάδοσης κίνησης. 

 

2.5  Σύστηµα διευθύνσεως 

 

Το σύστηµα διευθύνσεως θα είναι πλήρως υδροστατικό. Η γωνία αρθρώσεως του πλαισίου θα 

είναι η µεγαλύτερη δυνατή και τουλάχιστον 25° δεξιά και 25° αριστερά. 

Η ελάχιστη εξωτερική ακτίνα στροφής δεν θα υπερβαίνει τα 7 µέτρα. 

  

2.6  Ελαστικά 

Τα ελαστικά θα είναι βαρέως τύπου κατάλληλα για διαµορφωτή γαιών, πνευστά. Να δοθούν οι 

διαστάσεις και οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να φέρουν µεγάλους λασπωτήρες.  

 

2.7  Πλαίσιο 

 

Το εµπρόσθιο τµήµα του πλαισίου, δηλαδή αυτό που είναι µπροστά από τον πείρο αρθρώσεως 

και επί του οποίου θα αναρτάται ο µηχανισµός της λεπίδας, θα είναι στιβαρής κατασκευής, 

συγκολλητό, από λεπτόκοκκο χάλυβα υψηλής αντοχής, κιβωτοειδούς διατοµής, διαστάσεων 

τουλάχιστον 250x250 mm και πάχους τουλάχιστον 12 mm. 

Το πίσω πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής µε αυξηµένη αντίσταση σε ροπές στρέψεως, 

από χάλυβα υψηλής αντοχής, κιβωτοειδούς διατοµής τουλάχιστον 210x60 mm. 

 

2.8  Υδραυλικό Σύστηµα 

 

Θα είναι κλειστού κυκλώµατος, µε αντλία µεταβλητής παροχής και σύστηµα «αισθήσεως 

φορτίου», ώστε η παροχή της να προσαρµόζεται αυτόµατα στις ανάγκες του έργου (µηδενική 

παροχή όταν δεν χρησιµοποιούνται τα χειριστήρια του υδραυλικού συστήµατος). 
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Η µέγιστη παροχή της θα είναι περίπου 100 l/min σε µέγιστη πίεση περίπου 200 bar. Θα 

εκτιµηθεί το µεγαλύτερο γινόµενο της υδραυλικής παροχής επί την πίεση λειτουργίας  (όχι 

πίεση ανακουφίσεως), αφού ως γνωστό εκφράζει την υδραυλική ισχύ ενός συστήµατος. 

 

2.9  Στεφάνη και Μηχανισµός αναρτήσεως (σέλλα) 

 

Η στεφάνη του συστήµατος διαµορφώσεως θα έχει διάµετρο περίπου 1.200 mm, θα είναι 

κατασκευασµένη από υλικό υψηλής αντοχής. Η οδόντωσή της θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 

εσωτερική, ώστε να προφυλάσσεται από ξένα σώµατα, κλειστή σε λουτρό γράσου και θα 

φέρεται πάνω σε κυλινδρικά ρουλεµάν. Θα είναι αυτορρυθµιζόµενη, ώστε να µην απαιτείται 

εξωτερική ρύθµιση των διάκενων λόγω φθοράς και θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς 

περιστροφής κατά 360°. Η περιστροφή της στεφάνης θα γίνεται µε τη βοήθεια υδραυλικού 

κινητήρα (δεν γίνονται δεκτά συστήµατα που χρησιµοποιούν µόνο σύστηµα κορόνας-πινιόν). 

Η ρύθµιση της γωνίας του µηχανισµού αναρτήσεως της στεφάνης (σέλλας) θα είναι πλήρως 

υδραυλική. 

 

2.10 Λεπίδα διαµορφώσεως 

 

Η λεπίδα διαµορφώσεως θα είναι κατασκευασµένη από ειδικό αντιτριβικό χάλυβα υψηλής 

αντοχής, µε σκληρυµένους κυρτούς οδηγούς, πάχους περίπου 20 mm. Το πλάτος της θα 

είναι από 3,60 m έως 3,80 m, ενώ το ύψος της θα είναι τουλάχιστον 0,5 m. 

Η ανύψωσή του πάνω από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 38 cm, ενώ και το 

βάθος εκσκαφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 cm.  

Θα έχει τη δυνατότητα πλευρικής µετατοπίσεως τα δεξιά κατά περίπου 500 mm και προς τα 

αριστερά κατά περίπου 700 mm. 

Θα φθάνει έξω από τους τροχούς τουλάχιστον 1,5 m τόσο αριστερά όσο και δεξιά µε το 

πλαίσιο σε ευθεία γραµµή (χωρίς δηλαδή να γίνεται χρήση της αρθρώσεως), ενώ σε 

συνδυασµό µε την πλευρική µετατόπιση και την άρθρωση του πλαισίου θα µπορεί να φθάσει 

τουλάχιστον 2 m έξω από τα λάστιχα και προς τις δύο πλευρές. 

Θα έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεως, µε υδραυλικό σύστηµα, της γωνίας κοπής κατά, συνολικά, 

50° τουλάχιστον. 
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Τέλος, θα µπορεί να διαµορφώνει πρανή µε κλίση τουλάχιστο 90° από τη δεξιά πλευρά του 

δρόµου και τουλάχιστον 75° από την αριστερή. 

 

2.11  Καµπίνα Χειρισµού – Φωτισµός 

 

Η καµπίνα χειρισµού θα είναι µεταλλική, µε υαλοπίνακες ασφαλείας και θα στηρίζεται πάνω 

σε αντικραδασµικές ελαστικές βάσεις για την απόσβεση των κραδασµών από το έδαφος. Θα 

φέρει δύο πόρτες, µια σε κάθε πλευρά,  υαλοκαθαριστήρες και σύστηµα πλύσεως µπροστά και 

πίσω, αναπαυτικό κάθισµα µε ανάρτηση, σύστηµα θερµάνσεως και κλιµατισµού (το air 

conditioner είναι προαιρετικό). 

 

 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας: 

� ROPS, σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN/ISO 3471 

� FOPS, σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN/ISO 3449 

 

Η θέση της καµπίνας πάνω στο µηχάνηµα θα πρέπει να είναι στο πίσω σταθερό πλαίσιο του 

µηχανήµατος (όπως στους ελαστιχοφόρους αρθρωτούς φορτωτές) ώστε να βελτιώνεται η 

ορατότητα του χειριστή. Να δοθεί πλήρης περιγραφή της θέσης της καµπίνας σε σχέση µε το 

µπροστινό και πίσω πλαίσιο του διαµορφωτή. 

Ο πίνακας οργάνων θα περιλαµβάνει όργανα µετρήσεως και ενδείξεως για όλες τις βασικές 

λειτουργίες του µηχανήµατος. Στην προσφορά θα πρέπει να δίνεται αναλυτική περιγραφή του 

πίνακα οργάνων. 

Ο χειρισµός της λεπίδας, του ρίπερ και όλων των εξαρτήσεων θα γίνεται από εργονοµικά 

τοποθετηµένα χειριστήρια στο µπροστινό µέρος της καµπίνας. Να δοθεί πλήρης περιγραφή 

και αριθµός αυτών. 

Το µηχάνηµα θα φέρει πλήρη φωτισµό εργασίας και πορείας κατά ΚΟΚ (θα περιλαµβάνεται 

και φάρος οροφής). Θα περιλαµβάνει εξοπλισµό ηχοµόνωσης ώστε η στάθµη θορύβου εντός 

της καµπίνας στη θέση οδήγησης LwA να µην ξεπερνάει τα 80 dB(A) και εκτός της καµπίνας 

LpA τα 102 dB(A). 
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Για την εξασφάλιση της ξεκούραστης εργασίας του χειριστή, είναι επιθυµητό το επίπεδο 

δονήσεων στα χειριστήρια να µην ξεπερνάει τα 2,5m/s2 και στο σώµα του χειριστή τα 

0,5m/s2. 

 

2.12  ∆ιαστάσεις, Βάρη 

 

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, οι διαστάσεις του µηχανήµατος θα είναι κατά το δυνατόν 

µικρές ώστε να έχει µεγάλη ευελιξία κινήσεως και ελιγµών σε στενούς επαρχιακούς δρόµους. 

 

Για το λόγο αυτό οι µέγιστες εξωτερικές διαστάσεις του µηχανήµατος δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις παρακάτω: 

� Μέγιστο µήκος                                    : < 9000 mm 

� Μέγιστο πλάτος (στα λάστιχα)   : < 2400 mm 

� Μέγιστο ύψος, χωρίς το φάρο οροφής  : ≤ 3300 mm 

� Ελάχιστη ακτίνα στροφής (στα ελαστικά)  : ≤ 7000 mm 

� Συνολικό βάρος λειτουργίας     : > 12.000 kg 

� Πίσω µεταξόνιο     : > 1200 mm 

 

2.13  Ευκολία συντήρησης 

 

Όλα τα µηχανικά µέρη πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα. Το καπάκι του κινητήρα θα είναι 

ανακλινόµενο προσφέροντας άµεση πρόσβαση σε όλα τα µέρη του κινητήρα τόσο για την 

προληπτική συντήρηση όσο και για τις επισκευές. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη διαδρόµου 

εκατέρωθεν του χώρου του κινητήρα ώστε το τεχνικό προσωπικό να εργάζεται µε ασφάλεια. 

 

2.14  Παρελκόµενα 

 

Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται από: 

1. Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (να δοθεί αναλυτικός κατάλογος µε την 

προσφορά). 

2. Εγχειρίδιο Χειρισµού & Συντηρήσεως στην Ελληνική. 

3. Εικονογραφηµένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική. 
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4. Τρίγωνο ασφαλείας, πυροσβεστήρα, ανακλαστήρες όπισθεν. 

 

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

3.1 Εκπαίδευση 

 

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας 

στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του µηχανήµατος. 

 

3.2 Τεχνική Υποστήριξη 

 

3.2.1 Ο προµηθευτής θα πρέπει µε την προσφορά του να δίνει στοιχεία σχετικά µε την 

τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας του για την άρτια τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων σε 

σέρβις και ανταλλακτικά (εκπαιδευµένα και εξουσιοδοτηµένα κατά τόπους συνεργεία – να 

δοθούν διευθύνσεις, αυτοκίνητα-κινητά συνεργεία, αριθµός απασχολούµενων τεχνικών, 

αποθήκες ανταλλακτικών - να δοθούν διευθύνσεις, απασχολούµενο προσωπικό και εµβαδόν 

αποθηκών ανταλλακτικών, υποδοµή κλπ). 

3.2.2 Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την υποστήριξη του µηχανήµατος µε 

ανταλλακτικά για µία 10-ετία τουλάχιστον. 

 

3.3 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  

 

3.4  Εγγύηση 

 

Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 
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3.5 Πιστοποιητικά Ποιότητας 

 

Το προσφερόµενο µηχάνηµα θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, 

να φέρει το σήµα συµµορφώσεως CE και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συµβατότητας 

CE. 

Τόσο το εργοστάσιο κατασκευής όσο και ο προµηθευτής, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για 

την τεχνική υποστήριξη του µηχανήµατος, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά Ποιότητας 

κατά ISO 9001:2000, τα οποία και θα υποβληθούν µε την προσφορά (όρος απαράβατος). 

Κατά την παράδοσή του θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Έγκριση Τύπου. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Γ’ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι µεταχειρισµένο γνωστού και εύφηµου 

εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδοµένου στην αγορά. 

Ο φορτωτής πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη φόρτωση χωµάτων και θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα εξοπλισµένος ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, µε δεδοµένο 

ότι θα εργάζεται σε σκληρά εδάφη για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Θέρµης. 

Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς όσο αφορά την 

πρόληψη των ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (Π.∆.18/96, 93/44 ΕΟΚ, 

93/68 ΕΟΚ - σήµανση CE). Το µηχάνηµα θα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε προδιαγραφές 

και περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων (1997/68/EK) και τις εκποµπές θορύβου 

(1986/662 ΕΟΚ και 1989/514 ΕΟΚ). 
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2.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ειδικότερα ο φορτωτής θα πρέπει να πληροί κατ’ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

2.1 Ο κινητήρας : 

 Να έχει ολική καθαρή ισχύ στον σφόνδυλο από 135 HP έως 150 ΗΡ σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/1269-89/491/ΕΟΚ κατ’ ελάχιστο, να είναι 

υδρόψυκτος, απ’ ευθείας εκχύσεως και µε σύστηµα υπερπληρώσεως. Θα είναι οικολογικής 

τεχνολογίας και θα καλύπτει τα όρια εκποµπών καυσαερίων, όπως αυτά καθορίζονται από 

την σχετική Κοινοτική οδηγία 1997/68. 

 Να λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσή του να διασφαλίζεται και σε εργασία σε 

κεκλιµένα εδάφη. 

 Η διάταξη των φίλτρων αέρος να είναι κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή 

παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο περιβάλλον εργασίας του και να 

υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. 

 Να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και 

έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. 

Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται 

σε ευπρόσιτο για τους τεχνίτες σηµείο. 

 

2.2 Το σύστηµα ψύξεως κινητήρα και ελαίου 

 Να είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και να εξασφαλίζει την συνεχή οµαλή λειτουργία 

του φορτωτή υπό τις πλέον δυσµενής συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και 

αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισµός των κυψελών. 

 Να παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισµό των κυψελών και εν γένει 

του χώρου, στις περιοδικές συντηρήσεις του µηχανήµατος. 

 

2.3 Το κέλυφος του χώρου κινητήρα 

  Να είναι στιβαρής κατασκευής παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή προστασία του χώρου από 

είσοδο χωµάτων και πετρών από οποιοδήποτε σηµείο. 
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 Η πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση να διευκολύνεται µε θυρίδες, οι οποίες θα 

κλειδώνουν, στα κατάλληλα σηµεία του.  

 

2.4 Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως 

Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται είτε : 

α) Μέσω υδραυλικού µετατροπέα ροπής στρέψης (TORQUE CONVERTER) και 

κιβωτίου ταχυτήτων τύπου POWER SHIFT απόλυτα συγχρονισµένου.  

β) Μέσω υδροστατικού συστήµατος µετάδοσης που θα αποτελείται από αντλία 

µεταβλητής παροχής και υδραυλικούς κινητήρες.  

H µέγιστη ταχύτητα κίνησης του µηχανήµατος θα είναι περίπου 40 km/h. Θα πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3)  σχέσεις ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και τρεις (3) 

οπισθοπορείας. Να δοθούν ο συνολικός αριθµός σχέσεων (εµπρός - πίσω) και οι ταχύτητες 

κίνησης σε χιλ/ωρα στις αντίστοιχες σχέσεις.  

Το µηχάνηµα θα έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4Χ4 µε πλανητική µείωση για όλους 

τους τροχούς. Να περιγραφούν αν υπάρχουν τυχόν αυτοµατισµοί του κιβωτίου ταχυτήτων. 

Η εν γένει κατασκευή του συστήµατος µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να εξασφαλίζει το 

σύστηµα από υπερθέρµανση σε υπό φορτίο λειτουργία και το σύστηµα µεταδόσεως να 

διασφαλίζει τον κινητήρα από υπερφορτίσεις κατά τις µεταβολές ταχύτητας. 

 

2.5 Το σύστηµα διευθύνσεως  

Θα είναι υδραυλικό, µέσω της άρθρωσης του πλαισίου. Το µηχάνηµα απαραίτητα θα είναι 

εφοδιασµένο µε εφεδρικό σύστηµα διεύθυνσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οδήγησή του σε 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κινητήρα. Το µηχάνηµα θα πρέπει να µπορεί να 

λειτουργεί σε έδαφος µε κλίση και να µπορεί να παίρνει στροφές απαραίτητες για την 

ευέλικτη λειτουργία του. 

 

2.6 Το σύστηµα πεδήσεως 

Τα φρένα του µηχανήµατος θα είναι υδραυλικά κλειστού τύπου, διπλού κυκλώµατος και να 

επενεργούν σε όλους τους τροχούς πάνω σε δισκόφρενα απαραίτητα κλειστά και 

εβαπτιζόµενα σε λάδι. Το µηχάνηµα θα πρέπει να µπορεί να φρενάρει σε περίπτωση ξαφνικής 

διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα, ενώ θα πρέπει να διαθέτει και αξιόπιστο σύστηµα 

πεδήσεως κατά τη στάθµευση. 
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2.7 Υδραυλικό σύστηµα  

Το υδραυλικό σύστηµα θα λειτουργεί µέσω µίας ή δύο υδραυλικών αντλιών µεταβλητής 

παροχής που θα παρέχει ανεξάρτητη και συνεχή χρήση όλων των κινήσεων του φορτωτή. Να 

δοθούν η µέγιστη πίεση και παροχή του υδραυλικού συστήµατος, καθώς επίσης και οι 

διαστάσεις των υδραυλικών κυλίνδρων.  

 

2.8  Άξονες - Ελαστικά 

Η απόσταση ανάµεσα στους τροχούς όπως και ανάµεσα στους άξονες θα πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζει την ευσταθή λειτουργία του µηχανήµατος µε ανυψωµένο βραχίονα 

και πλήρες φορτίο. Ο εµπρόσθιος άξονας θα είναι σταθερός αλλά ο οπίσθιος θα έχει επαρκή 

ταλάντωση. Οι διαστάσεις του µηχανήµατος κατ’άξονα και τα λοιπά στοιχεία θα πρέπει να 

πληρούν τις σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Τα ελαστικά των τροχών θα πρέπει να είναι για βράχους, να εξασφαλίζουν ασφαλέστερα την 

ανισοµερή καταπόνηση κατά τις διάφορες λειτουργίες (να δοθούν διαστάσεις, ο τύπος και ο 

αριθµός των λινών). 

 

2.9  Πλαίσιο  

Απαραίτητα αρθρωτού τύπου (γωνία άρθρωσης ± 40ο) κατάλληλο για χωµατουργικές 

εργασίες, µε εξάρτηση φόρτωσης εµπρός, αποτελούµενο από δύο πλαίσια (εµπρόσθιο και 

οπίσθιο) ισχυρής κατασκευής. Θα φέρει ειδικό εξάρτηµα ρυµουλκήσεως (κοτσαδόρο) για 

ρυµούλκηση οχηµάτων.  

 

2.10  Ο θάλαµος χειρισµού 

Να είναι κατασκευής προδιαγραφών ROPS/FOPS (οδηγίες 86/295 και 86/296/ΕΟΚ), 

τελείως κλειστού τύπου, µε θερµική και ηχητική µόνωση (95/27/ΕΚ, Υ.Α.11481/523/97) και 

αντικραδασµική ανάρτηση. 

Να είναι εξοπλισµένος µε εγκατάσταση και σύστηµα κλιµατισµού θερµού - ψυχρού αέρα, 

καταλλήλων προδιαγραφών για το φορτωτή, τη φύση της προαναφερθείσας εργασίας και για 

θερµά κλίµατα. 

Να φέρει τον εξής ελάχιστο εξοπλισµό : 
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α) Πίνακα µε όλα τα όργανα  οπτικού ελέγχου των  κρίσιµων  λειτουργιών του και κατ’ 

ελάχιστον, µε όργανα ενδείξεως : 

1. Ποσότητας καυσίµων. 

2. Πίεσης λειτουργίας  ελαίου κινητήρα. 

3. Θερµοκρασίας ύδατος ψυγείου κινητήρα. 

4. Θερµοκρασίας ελαίου υδραυλικού συστήµατος. 

5. Στάθµης ελαίου υδραυλικού συστήµατος. 

6. Αµπερόµετρο συσσωρευτών. 

7. Ωρών συνολικής λειτουργίας κινητήρα. 

8. Λοιπών λειτουργικών σηµείων, αναλόγως της κατασκευής 

Στον  πίνακα  ελέγχου  θα   πρέπει  επίσης   απαραιτήτως  να συµπεριλαµβάνεται σύστηµα 

εγκαίρου  προειδοποιήσεως,  µε  ηχητική σήµανση και  φωτεινές  ενδείξεις για περιπτώσεις 

επικείµενης βλάβης σε κρίσιµο λειτουργικό σηµείο. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να παρέχει 

στο χειριστή την ευχέρεια πλήρους ελέγχου της σωστής λειτουργίας του µηχανήµατος, πριν  

τη εκκίνησή του.                                 

  β)   Κάθισµα χειριστού, ρυθµιζόµενο προς όλες τις κατευθύνσεις, µε  αντικραδασµική 

ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 

   γ)  Θυρίδα εισόδου µε κλείθρα ασφαλείας, κρύσταλλα ασφαλείας φυµέ, αλεξήλιο, 

υαλοκαθαριστήρες εµπρόσθιους και οπίσθιους µε αντίστοιχες  ηλεκτραντλίες  

εκτοξεύσεως ύδατος καθαρισµού και καθρέπτες.       

 δ)  Καταγραφικό ωροµετρητή ηµερήσιας λειτουργίας του µηχανήµατος.  

Ο θάλαµος θα πρέπει να εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ορατότητα και άνεση εργασίας στον 

χειριστή.     

             

2.11  Σύστηµα φόρτωσης 

Οι εξαρτήσεις του µηχανήµατος  θα είναι κατάλληλες για εκσκαφή και φόρτωση σε ιδιαίτερα 

σκληρά εδάφη. 

Θα υπάρχει σύστηµα αυτόµατης οριζοντίωσης του κάδου, αυτόµατη επιστροφή του σε θέση 

φόρτωσης και αυτόµατος έλεγχος για το επιθυµητό ύψος ανύψωσης του κάδου. Ο κάδος 

εκσκαφής θα είναι βαρέως τύπου, θα έχει χωρητικότητα 3 m3 περίπου (heaped, ISO 7546) 

και άνω, για ειδικό βάρος υλικού φόρτωσης ίσο µε 1,6 tn/m3, µε πλάτος 2,7 m περίπου. To 

ύψος φόρτωσης µετρούµενο από τον πείρο της άρθρωσης του κάδου θα είναι τουλάχιστον 
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3.900 mm. To ελάχιστο φορτίο ανατροπής µηχανήµατος σε ευθεία γραµµή (tipping load 

straight) θα είναι 12.000 Kg περίπου και άνω, το φορτίο ανατροπής µηχανήµατος σε πλήρη 

στροφή (tipping load full turn) θα είναι 10.000 Kg και άνω, και το φορτίο ανύψωσης (pay 

load) θα είναι 5.000 Kg και άνω.    

 

2.12  Λοιπός εξοπλισµός φορτωτή 

Θα πρέπει ακόµη να είναι εφοδιασµένος µε : 

 α) Πλήρες ηλεκτρικό σύστηµα φωτισµού για νυκτερινή εργασία (εµπρός-πίσω) και 

φωτισµό πορείας σύµφωνα µε τον ισχύοντα KOK. 

 β) Κλείθρα ασφαλείας σε κρίσιµα σηµεία, όπως στο πώµα της δεξαµενής καυσίµων, 

εργαλειοθήκη, συσσωρευτές. 

 γ) Ηχητική σήµανση κινδύνου (κόρνα). 

 δ) Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα όπισθεν πορείας, αυτοµάτως ενεργοποιουµένου 

και φωτεινή σήµανση που θα περιλαµβάνει περιστρεφόµενο φανό κίτρινου χρώµατος 

στην οροφή του θαλάµου. 

 ε) Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών και κατάλληλα στερεωµένο. 

 στ) Εργαλειοθήκη µε εργαλεία συχνής χρήσης (να υπάρχει στην τεχνική προσφορά 

λίστα µε τα προσφερόµενα εργαλεία). 

 ζ) Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 η) Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και 

αποδοτικότερη εργασία. 

 

2.13  Βάρος φορτωτή 

Το συνολικό λειτουργικό βάρος (operating weight) του φορτωτή µε το σύνολο του 

συνοδευόµενου εξοπλισµού, θα πρέπει να είναι από 12.000 kg έως 14.000 Kg.  

 

2.14  Βαφή 

Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο  µε χρώµατα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντοχή του, µε δεδοµένο ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά ποικίλης φύσεως 

και ιδιοτήτων. Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιµετρικής 

κίτρινης λωρίδας  πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή µε κεφαλαία γράµµατα της επωνυµίας της 

υπηρεσίας. 
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2.15  Απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνει κατ’ελάχιστο :  

α)  Αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορτωτή στην Ελληνική γλώσσα, που θα απαντά 

στο ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί. 

β)  Οποιοδήποτε στοιχείο (προσπέκτους, σχέδια, καταλόγους ανταλλακτικών κλπ),  

του κατασκευαστή µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του 

προσφερόµενου µηχανήµατος, που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των απαιτούµενων 

τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο  που κατά την κρίση των 

κατασκευαστών και προσφερόντων θα βοηθούσε στην πληρέστερη αξιολόγηση της 

προσφοράς. Στην τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται λεπτοµερώς ο εξοπλισµός του 

µηχανήµατος για την ανταπόκρισή του στην χρήση που προορίζεται. 

 

2.16  Τεχνικά εγχειρίδια 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µαζί µε τον εξοπλισµό υποχρεούται να παραδώσει εις διπλούν 

τα εξής εγχειρίδια : 

α) Χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

β)  Εικονογραφηµένα εγχειρίδια ανταλλακτικών (SPARE PARTS) µε τους κωδικούς 

αριθµούς τους. 

γ)  Τεχνικών επισκευών συνεργείου (MANUAL SERVICE) σκάφους και κινητήρα. 

  

Τα εγχειρίδια (β) και (γ) κατά προτίµηση να είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλιώς στην 

Αγγλική. Το κόστος τους συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 

 

2.17 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

στις σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει στις έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  
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2.18 Εγγύηση 

 

Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 

 

3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (συµπληρώνεται µε ποινή αποκλεισµού από τους 

συµµετέχοντες) 

 

3.1 Πλαίσιο 

Χώρα προέλευσης 

Εργοστάσιο κατασκευής 

Τύπος 

Έτος κατασκευής 

Ολικό βάρος µε πλήρη εξάρτηση και κατανοµή του ανά άξονα. 

Απόσταση αξόνων-µεταξόνιο. 

Ελάχιστο ύψος πλαισίου από το έδαφος 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίµου 

3.2 Κινητήρας 

Εργοστάσιο κατασκευής 

Τύπος 

Έτος κατασκευής 

Σύστηµα τροφοδοσίας 

Ειδική κατανάλωση καυσίµου  σε gr/kw.h και µέση κατανάλωση σε L/h  

Κυβισµός 

Σχέση συµπίεσης 

Ιπποδύναµη (διαγράµµατα) 

Ροπή στρέψεως (διαγράµµατα) 

Ονοµαστική ισχύς µε βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (80/1269/E.E. και τροποποιήσεις 

αυτής) 

Περιγραφή φίλτρων (αέρος, καυσίµου κ.λ.π.) 

Στάθµη θορύβου 

Σύστηµα ψύξεως, περιγραφή 

Αντιρρυπαντική τεχνολογία, περιγραφή συστήµατος 
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3.3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

Περιγραφή του συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

Περιγραφή αντλιών υψηλής πίεσης, αν υπάρχουν (κυλινδρισµός, πίεση, αριθµός 

αντλιών, τρόπος λειτουργίας) 

Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων  (βαθµίδες κλπ) 

 

3.4  Υδραυλικό σύστηµα  

Περιγραφή του υδραυλικού συστήµατος 

 

3.5 Σύστηµα διεύθυνσης 

Περιγραφή του συστήµατος διεύθυνσης 

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 

3.6  Σύστηµα κίνησης 

Περιγραφή του συστήµατος (τροχοί, ελαστικά, άξονες κλπ) 

 

3.7  Σύστηµα πέδησης 

Περιγραφή συστήµατος πέδησης 

Περιγραφή συστήµατος στάθµευσης και εκτάκτου ανάγκης 

 

3.8  Θάλαµος χειριστού 

Περιγραφή του θαλάµου, θέσης χειριστηρίων κλπ 

Περιγραφή του συστήµατος ROPS-FOPS 

Περιγραφή συστήµατος κλιµατισµού και φιλτραρίσµατος αέρα  

Επίπεδο θορύβου στο θάλαµο 

Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες 

Φωτισµός 

 

3.9 Σύστηµα φόρτωσης 

Τύπος, χωρητικότητα και διαστάσεις κάδου 

Ύψος φόρτωσης σε γωνία κάδου 45ο 

Μέγιστο ύψος πείρου άρθρωσης κάδου 
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Μέγιστη δύναµη αποκόλλησης κάδου (break out force) 

Φορτίο ανατροπής µηχανήµατος σε ευθεία γραµµή (tipping load straight) 

Φορτίο ανατροπής µηχανήµατος σε πλήρη στροφή (tipping load full turn) 

Φορτίο λειτουργίας (pay load) 

Χρόνος που απαιτείται για έναν πλήρη κύκλο εργασίας 

 

3.10 Ηλεκτρικό σύστηµα 

Περιγραφή του συστήµατος (είδος συσσωρευτή, εκκινητή κλπ) 

 

3.11 ∆ιαστάσεις µηχανήµατος 

Μήκος, πλάτος, ύψος 

 

3.12 Βαφή  

Περιγραφή υλικών 

 

3.13 Λοιπός εξοπλισµός 

Περιγραφή των αντίστοιχων στοιχείων που ζητούνται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Πργ. 2.12).  

 

3.14 Τεχνικά εγχειρίδια 

Περιγραφή των αντίστοιχων στοιχείων που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Πργ. 2.16).  

 

 

∆’ ΟΜΑ∆Α   ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Η παρούσα µελέτη, αναφέρεται στην προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου φορτηγού 

οχήµατος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης. Τα στοιχεία που 

ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) 
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θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα µε ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι 

αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. 

 

2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. ΟΧΗΜΑ 

2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ: 

Τα προς προµήθεια φορτηγό θα είναι µεταχειρισµένο, µε έτος κατασκευής από 2007 και 

µετά και κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 4 ή νεότερο. Να είναι επώνυµο και να 

κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις και 

αποθήκες ανταλλακτικών.  

 

H καρότσα θα είναι ανοιχτού τύπου, µε συνέπεια και το εν λόγω όχηµα να χαρακτηρίζεται ως 

“ανοιχτό” στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας κυκλοφορίας του. 

 

Το φορτηγό θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

ενός (1) έτους χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην 

Ελληνική. 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. 

 

2.2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων 

γνωστών τύπων του εµπορίου µε εξασφαλισµένο σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών. 

Πρέπει να είναι τεχνολογίας ΕURΟ 4 ή νεότερος µε κυβισµό περίπου 2.500cc και ισχύ 

τουλάχιστον 135 PS. Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που 

καθορίζονται από την νοµοθεσία. 

 

2.2.3 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

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

τουλάχιστον 5+1 δηλαδή πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες εµπροσθοπορείας, και µιας (1) 

οπισθοπορείας και θα είναι πλήρως στεγανοποιηµένο από διαρροές. 
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2.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

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

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

αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Η θέση του τιµονιού θα βρίσκεται στην αριστερή 

πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του οχήµατος. 

 

2.2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ: 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήµατος και 

τους επιβαίνοντες. Το φορτηγό θα είναι εφοδιασµένο µε φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού 

κυκλώµατος υδραυλικά, µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, καθώς και µε σύστηµα 

αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS), ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια 

κατά το φρενάρισµα. 

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. 

 

2.2.6 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

Το σύστηµα ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά του ολικού 

επιτρεπόµενου φορτίου σε κλίσεις δρόµου 15% αλλά και σε υψηλές ταχύτητες. 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, ηµιελλειπτικά φύλλα σούστας, τηλεσκοπικά αµορτισέρ. 

Τα ελαστικά θα είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής. 

 

2.2.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

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

φώτα και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει πλήρη ηλεκτρική 

εγκατάσταση φωτισµού για νυκτερινή εργασία (φωτισµός στα σηµεία εργασίας). 
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Το ανώτερο όχηµα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα που 

προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

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

 

2.2.8 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Το όχηµα θα έχει µήκος τουλάχιστον 4.500 mm, πλάτος τουλάχιστον 1.500 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.600 mm, ενώ το µικτό επιτρεπόµενο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 2.400 κιλά ή 

και παραπάνω. 

 

2.2.9 ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ: 

Το όχηµα θα είναι µε απλή καµπίνα, δίθυρο, τουλάχιστον 2 θέσεων. Η καµπίνα θα είναι 

εργονοµικά σχεδιασµένη για να προσφέρει στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο 

περιβάλλον. Θα διαθέτει µεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα, υαλοκαθαριστήρες µε 

αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, καθίσµατα οδηγού συνοδηγού, αλεξήλια, εσωτερικό 

φωτισµό, θέρµανση και αερισµό µε ανακυκλοφορία αέρα, κλιµατισµό, εσωτερικό καθρέφτη και 

δύο εξωτερικούς, δύο µεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά µε ανοιγόµενους κάθετα υαλοπίνακες, 

µια µικρή πόρτα φορτοεκφόρτωσης στο πίσω τµήµα, ραδιόφωνο, ζώνες ασφαλείας και ταµπλό 

οργάνων µε όλα τα απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήµατος και του 

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

 

2.2.10 ΚΑΡΟΤΣΑ: 

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

2,20m και πλάτος 1,40 m. 

 

2.2.11 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  

 

2.2.12  Εγγύηση 

Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 



 

Σελίδα 44 από 82 

 

 

3.  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. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήµατος. 

β. Πίνακα των εργαλείων του οχήµατος που θα παραδοθούν.  

 

4. ∆ιάφορα 

Το φορτηγό θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, µε τα κάτωθι 

παρελκόµενα: 

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

5. Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 

6. Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 

7. Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 

8. Ένας (1) πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 κιλών. 

9. Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

10. Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (µεταφρασµένο). 

11. Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα). 

12. Βιβλία 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 πινακίδων κυκλοφορίας.  

 

Στην προσφορά των αναδόχων συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, 

τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
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Ε’ ΟΜΑ∆Α  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

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

οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης. Τα στοιχεία που ζητούνται από 

την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται και ουσιώδη 

και απαράβατα µε ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή 

επιθυµία. 

 

2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

2.1 ΟΧΗΜΑ 

 

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ:  

 

Τα προς προµήθεια φορτηγό θα είναι χρώµατος λευκού, θα φέρει στο πλάι κίτρινη λωρίδα 

πλάτους 10cm, θα φέρει γράµµατα ∆ήµος Θέρµης, θα  είναι καινούριο µε έτος κατασκευής 

από 2016 µε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 ή νεότερο. Το φορτηγό θα 

πρέπει να είναι επώνυµο και να κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά. Να υπάρχει 

τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  

 

Η καρότσα θα είναι ανοιχτού τύπου, µε συνέπεια και το εν λόγω όχηµα να χαρακτηρίζεται ως 

“ανοιχτό” στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας κυκλοφορίας του. 

 

Το φορτηγό θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην 

Ελληνική. 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. 
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2.2.2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  

 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων 

γνωστών τύπων του εµπορίου µε εξασφαλισµένο σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών. 

Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 5 ή νεότερος µε κυβισµό περίπου 3.000cc 

και ισχύ τουλάχιστον 170 PS. Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 

όρια που καθορίζονται από την νοµοθεσία. 

 

 

 

 

2.2.3. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

 

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

αυτόµατο µε τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες, δηλαδή πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες 

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

διαρροές. Η µετάδοση της κίνησης θα γίνεται και στους τέσσερις τροχούς µε λεβιέ µετάδοσης 

τετρακίνησης και θα υπάρχει δυνατότητα κλειδώµατος του πίσω διαφορικού. 

 

2.2.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 

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

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

αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Η θέση του τιµονιού θα βρίσκεται στην αριστερή 

πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του οχήµατος, θα είναι υδραυλικά ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και 

θα ενσωµατώνει χειριστήρια για τον έλεγχο του ηχοσυστήµατος. 

 

2.2.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ: 

 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήµατος και 

τους επιβαίνοντες. Το φορτηγό θα είναι εφοδιασµένο µε φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού 
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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, θα είναι  εφοδιασµένο µε 

σύστηµα ελέγχου ευστάθειας οχήµατος που θα ελέγχει ανεξάρτητα το φρένο του κάθε 

τροχού και την ισχύ του κινητήρα ανάλογα µε τις οδηγικές συνθήκες καθώς και µε σύστηµα 

ελέγχου πρόσφυσης για ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης ή σπιναρίσµατος των 

τροχών.      

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. 

 

 

2.2.6. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 

Το σύστηµα ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά του ολικού 

επιτρεπόµενου φορτίου σε κλίσεις δρόµου 15% αλλά και σε υψηλές ταχύτητες.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, ηµιελλειπτικά φύλλα σούστας, τηλεσκοπικά αµορτισέρ. 

Τα ελαστικά του φορτηγού θα είναι τουλάχιστο διαστάσεων 265/65 και οι ζάντες θα είναι 

αλουµινίου 17”. 

 

2.2.7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 

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

φώτα µε αισθητήρες φωτεινότητας, πλυστικό σύστηµα φωτιστικών σωµάτων, φώτα οµίχλης 

και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισµού για νυκτερινή εργασία (φωτισµός στα σηµεία εργασίας) καθώς και εγκατάσταση 

φωτισµού καµπίνας κατά την είσοδο. 
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Το ανώτερο όχηµα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα που 

προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

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

Το όχηµα θα έχει ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές  και θα περιλαµβάνει κεντρικό ασύρµατο 

κλείδωµα µε immobilizer. 

 

2.2.8. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

 

Το όχηµα θα έχει µήκος τουλάχιστον 5.200mm, πλάτος τουλάχιστον 1.800 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.800mm, ενώ το µικτό επιτρεπόµενο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 2.700 κιλά ή 

και παραπάνω. 

 

 

2.2.9. ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ: 

 

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

αντίσταση πρόσκρουσης, µε πλευρικά σκαλοπάτια και µε διπλή καµπίνα, τετράθυρο, 

τουλάχιστον 5 θέσεων. Ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας θα είναι στο χρώµα του αυτοκινήτου 

ενώ ο οπίσθιος προφυλακτήρας θα είναι χρωµιοµένος µε βάση κοτσαδόρου. Οι εξωτερικές 

χειρολαβές θα είναι επίσης χρωµιοµένες. Η καµπίνα 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, σπορ καθίσµατα 

οδηγού και συνοδηγού και καθίσµατα επιβατών µε λειτουργία ανασήκωσης πίσω θέσεων, 

χειρολαβές στήριξης, υποβραχιόνια και θήκες αποθήκευσης στις πόρτες, υποβραχιόνιο µε 

καπάκι στην κεντρική κονσόλα, κονσόλα οροφής, ποτηροθήκες εµπρός και πίσω, αλεξήλια, 

εσωτερικό φωτισµό, θέρµανση και αερισµό µε ανακυκλοφορία αέρα, αυτόµατο κλιµατισµό µε 

λειτουργία αποθάµπωσης εµπρόσθιου και οπίσθιου παρµπρίζ, εσωτερικό καθρέφτη και δύο 

εξωτερικούς ηλεκτρικούς, θερµαινόµενους, αναδιπλούµενους και χρωµιοµένους καθρέπτες 

µε ενσωµατωµένα φλας αλλαγής πορείας, τέσσερις µεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά µε 

ηλεκτρικά ανοιγόµενους κάθετα υαλοπίνακες εµπρός και πίσω, µια µικρή πόρτα 

φορτοεκφόρτωσης στο πίσω τµήµα µε κλειδαριά, σύστηµα πολυµέσων µε οθόνη αφής 
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τουλάχιστον 6” και 6 ηχεία, ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων µε προεντατήρες και ρυθµιστές 

έντασης για όλους τους επιβαίνοντες, αερόσακους οδηγού-συνοδηγού, πλευρικούς 

αερόσακους εµπρός, αερόσακους τύπου κουρτίνας εµπρός και πίσω και ταµπλό οργάνων µε 

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

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

Για περισσότερη ασφάλεια κατά την οπισθοπορεία, το όχηµα θα είναι εφοδιασµένο µε κάµερα 

οπισθοπορείας µε προβολή στην οθόνη αφής, ενώ θα φέρει και σύστηµα σταθεροποίησης 

ταχύτητας (cruise control). 

 

 

2.2.10. ΚΑΡΟΤΣΑ: 

 

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

1.500mm και πλάτος 1.500mm. Η καρότσα φόρτωσης θα περιλαµβάνει συρόµενο κάλυµµα 

αποσκευών τύπου Roll n’ Lock. 

 

2.2.11 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  

 

2.2.12  Εγγύηση 

 

Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 

3. 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. 

 

 



 

Σελίδα 50 από 82 

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήµατος. 

β. Πίνακα των εργαλείων του οχήµατος που θα παραδοθούν.  

 

4. ∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

Το φορτηγό θα παραδοθεί 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 ξηράς σκόνης 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). 

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 πινακίδων κυκλοφορίας.  

 

Στην προσφορά των αναδόχων συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, 

τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
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Ζ’ ΟΜΑ∆Α    

  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου 

οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας που θα φέρει σιλό και γερανό για την 

συνεχώς αυξανόµενη κάλυψη της ανάγκης αποκοµιδής απορριµµάτων από τους υπόγειους 

κάδους του ∆ήµου Θέρµης. Το προς προµήθεια απορριµµατοφόρο όχηµα θα χρησιµοποιηθεί 

από την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου για την µηχανική (µε κάδους) ή χειρωνακτική (µε 

τα χέρια) αποκοµιδή και µεταφορά αστικών απορριµµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, 

καθώς και απορριµµάτων µεγάλου όγκου. 

Oι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 

µεταχειρισµένου αυτοκινήτου κλειστού τύπου, µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσσας, 

χωρητικότητας περίπου 20 m3  µε γερανό αποκοµιδής απορριµµάτων από υπόγειους 

κάδους. 

 

2.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

2.1 Γενικά 

 

Το όχηµα συλλογής απορριµµάτων, θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή, όπως αυτή 

προδιαγράφεται, στη συνέχεια και θα χρησιµοποιηθεί για την µηχανική (µε γερανό) αποκοµιδή 

και µεταφορά απορριµµάτων. 

 

2.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  - ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Το πλαίσιο πρέπει να είναι µεταχειρισµένο, ειδικά στιβαρής κατασκευής, µε µεγάλη 

κυκλοφορία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τελείως προωθηµένης οδηγήσεως µε υδραυλικό 

τιµόνι , που θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα έχει µεταξόνιο µήκους το πολύ 5,00 m. 
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Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 26.000 kg και σε κάθε περίπτωση θα 

υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος της 

υπερκατασκευής. 

Θα φέρει υδρόψυκτο τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 3 

η νεώτερο και µε ιπποδύναµη 270 ίππων και άνω. 

Θα φέρει τρεις άξονες, µε κινητήριο άξονα τον 1ס οπίσθιο. 

Το πλαίσιο, επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής από το εργοστάσιο 

για απορριµµατοφόρο όχηµα και θα διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, έγκριση τύπου του 

Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών. 

Πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα πέδησης ικανό να ακινητοποιεί το όχηµα, µε 

ασφάλεια, υπό πλήρες φορτίο και σε κεκλιµένες οδούς µε κλίση τουλάχιστον 15%. 

Η φόρτιση των αξόνων του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της 

υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της µεγίστης επιτρεποµένης φόρτισης 

κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καµία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγµα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόµα και 

µέχρι 20% µεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόµενο φορτίο. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωµα ο προµηθευτής υποχρεούται χωρίς 

αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο, να ενεργήσει για την επισκευή του πλαισίου και 

κατόπιν επιθεώρησης του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών να το παραδώσει µέσα σε τέσσερις 

(4) εβδοµάδες το αργότερο στο ∆ήµο. 

Η σχέση της κατανοµής του µεγίστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόµενη 

σχέση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για την ασφαλή λειτουργία του οχήµατος. 

Το αυτοκίνητο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισµό: 

1. Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό) 

2. Σειρά συνήθων εργαλείων για τις µικροβλάβες και την συντήρηση του  

3. Ένα ( 1 ) πυροσβεστήρα, σύµφωνα µε τον ΚΟΚ 

4. Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών 

5. Ένα ( 1 ) φαρµακείο αυτοκινήτου 

6. Βιβλία συντήρησης και επισκευής - πλαισίου και υπερκατασκευής. 

7. Ταχογράφο και σύστηµα περιορισµού ταχύτητας. 
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2.2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, 

εξακύλινδρος, η ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 270 ΗΡ και να 

υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Επίσης η ροπή του κινητήρα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 700 Nm, επί ποινή αποκλεισµού. 

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές EURO 3 ή 

νεώτερες. 

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση µε πλήρες φορτίο τουλάχιστον σε 

κλίση 15%. Ακόµα, πρέπει να έχει σύστηµα απ' ευθείας εκχύσεως, µε δυνατότητα εύκολης 

επισκευής και συντήρησης. Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και 

κατασκευής. 

Ο κινητήρας θα φέρει σύστηµα καθαρισµού του αέρα µε φίλτρο και προφίλτρο. 

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, µε σωλήνα εξατµίσεως 

µονωµένη. Πρέπει να είναι τοποθετηµένη µεταξύ του θαλάµου οδηγήσεως και της 

κιβωτάµαξας και να προεξέχει από αυτή (καθ' ύψος). 

 

2.2.3  ΘΕΣΗ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και να έχει 

απαραίτητα σύστηµα οδηγήσεως ηλεκτρο-υδραυλικό (µε υποβοήθηση). 

 

2.2.3  ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

Ο θαλαµίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθηµένης οδήγησης, ανακλινόµενου 

τύπου καθώς και ειδικής για απορριµµατοφόρα οχήµατα κατασκευής, πρέπει να φέρει 

κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενου τύπου µε αέρα και κάθισµα για δύο συνοδηγούς, 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 ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά 

ταπέτα, πλαφονιέρα φωτισµού και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 
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Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, µε ελαστικά RADIAL. 

Θα υπάρχει σύστηµα κλιµατισµού (air condition), θέρµανσης και αερισµού υψηλής απόδοσης 

µε φίλτρο καθαρισµού του αέρα. 

Το πάτωµα της καµπίνας πρέπει να είναι επίπεδο και η πρόσβασή του να γίνεται µε ένα 

σκαλοπάτι µόνο.  

Το ύψος του πατώµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 850 mm.  

Το ύψος του κουβουκλίου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από  2900 mm.  

Η καµπίνα πρέπει να είναι ασφαλείας κατά ECE-R29.  

Η καµπίνα θα διαθέτει πόρτα συνοδηγού τύπου φυσούνας για την εύκολη επιβίβαση σε αυτήν.  

 

2.2.4  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως µε ποινή αποκλεισµού θα αποτελείται: 

-Από αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, κατάλληλο για απορριµµατοφόρα, που πρέπει να είναι 

τουλάχιστον έξι ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας οπισθοπορείας. 

-Από διαφορικό και ηµιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, 

αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων, ισχυρής και δοκιµασµένης κατασκευής 

ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων, κατάλληλα σε συνεργασία 

µε το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου 15% και για µέγιστη 

ταχύτητα πορείας 70 χιλ/ώρα τουλάχιστον. Το απορριµµατοφόρο πρέπει να φέρει µειωτήρες 

στους τροχούς. 

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζηµιά το διαφορικό ή το κιβώτιο 

ταχυτήτων, ο προµηθευτής οφείλει να το αλλάξει άµεσα. 

 

2.2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. 

Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασµένο µε φρένα διπλού κυκλώµατος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ 

κ.λπ. εξαρτήµατα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται 

την µακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήµατος πεδήσεως. Είναι επιθυµητό το 

απορριµµατοφόρο να φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. 

Το χειρόφρενο θα είναι εξελιγµένης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει το όχηµα πλήρως 
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φορτωµένο µε κλίση 10%. Το αυτοκίνητο θα φέρει µηχανόφρενο σαν σύστηµα ασφαλίσεως 

τροχών, που δεν θα επιτρέπει την µετακίνηση του ενώ δεν υπάρχει στο σύστηµα πεδήσεως η 

απαιτουµένη πίεση αέρος για την τροχοπέδηση του οχήµατος (εφ' όσον διαθέτει αερόφρενο). 

 

2.2.6 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Όλα τα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 

καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα 

και για φορτία µεγαλύτερα του µέγιστου επιτρεπόµενου κατά 20%). ∆ιαφορετικά ο 

προµηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο µε άλλο περισσότερο 

ενισχυµένης κατασκευής να το παραδώσει έτοιµο προς κυκλοφορία µετά τέσσερις εβδοµάδες 

το αργότερο. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την 

κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους 

προβολείς, προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά σώµατα, ηχητικά σήµατα και ηχητικό 

σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό, δύο περιστρεφόµενους φάρους και 

ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ. Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής  να 

υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες). 

Ο συσσωρευτής του απορριµµατοφόρου οχήµατος κάδων απορριµµάτων θα είναι 24 Volt 

ικανής χωρητικότητας σε αµπερώρια. 

Η ανάρτηση του απορριµµατοφόρου θα πρέπει να είναι µε φούσκες αέρος (αερανάρτηση) η 

οποία θα κάνει αυτόµατη ευθυγράµµιση. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν λεπτοµερή τεχνικά στοιχεία µε περιγραφή και σχέδια. 

Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα της εκλογής του καταλλήλου πλαισίου βάση 

της φήµης του εργοστασίου κατασκευής. 

Η φήµη του εργοστασίου κατασκευής θα ληφθεί υπ' όψη από την επιτροπή αξιολόγησης των 

προσφορών σαν στοιχείο µε βαρύνουσα αξία για την προτίµηση του καταλλήλου τύπου 

πλαισίου. 

2.3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Το κυρίως σώµα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου µεταλλικό, κλειστό και θα 
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φέρει άρθρωτή πόρτα στο πίσω µέρος έτσι ώστε τα απορρίµµατα να είναι τελείως αθέατα. 

Το υλικό κατασκευής του κυρίως σώµατος θα είναι χαλυβδοέλασµα St 37-2 , πάχους 

τουλάχιστον 2,0 mm, µε νευρώσεις ενίσχυσης. 

Το δάπεδο του θα είναι χαλυβδοέλασµα St 37-2 , πάχους τουλάχιστον 3,0 mm. Εσωτερικά 

του, πρέπει να υπάρχει λεκάνη συγκέντρωσης υγρών κατά µήκος του πυθµένα του. 

Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισµένη, µε ελαστικό παρέµβυσµα µε 

πλήρη ( 100% ) στεγανότητα ειδικά κατά την κίνηση του οχήµατος. 

Κατόπιν, υδραυλικής ανύψωσής της, µε ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να 

επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριµµάτων . 

Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαµηλότερο, εσωτερικά, 

χώρο της οπίσθιας πόρτας. 

Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίµµατα των κάδων . 

Η χωρητικότητα , µετριέται σε κυβικά µέτρα (m³) και διακρίνεται σε 

�  Χωρητικότητα κυρίως σώµατος, δηλαδή ο όγκος που καταλαµβάνουν τα συµπιεσµένα 

απορρίµµατα, εντός του κυρίως σώµατος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  19,0 m3 . 

� Μερική χωρητικότητα οπίσθιας πόρτας, δηλαδή ο όγκος που µπορεί να 

καταλαµβάνουν συµπιεσµένα απορρίµµατα, µεταξύ του κυρίως σώµατος και του 

µηχανισµού συµπίεσης, όταν αυτός βρίσκεται στο ανώτερο σηµείο του ( στο τέλος του 

κύκλου συµπίεσης ). Η χωρητικότητα αυτή επαφίεται στη σχεδίαση του κάθε 

κατασκευαστή. 

• Χωρητικότητα λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων , δηλαδή ο όγκος νερού που 

θεωρητικά µπορεί να δεχθεί η λεκάνη. Η χωρητικότητα αυτή, δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 1,5 m³. 

 Η φόρτωση στη λεκάνη γίνεται µε γερανό που πρέπει να είναι τοποθετηµένος ανάµεσα στην 

καµπίνα και την υπερκατασκευή. Το αποδεκτό ύψος φόρτωσης πρέπει να µετρηθεί από το 

χείλος φόρτωσης προς το επίπεδο όπου στέκεται ο χειριστής του οχήµατος . 

Τα απορρίµµατα θα φορτώνονται µηχανικά, µε γερανό, επάνω από το χείλος φόρτωσης και 

εντός της λεκάνης εναπόθεσης , της οπίσθιας πόρτας Σηµειώνεται ότι το όχηµα πρέπει να 

είναι κενό από απορρίµµατα . 

Το ύψος φόρτωσης για την µηχανική αποκοµιδή , θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των 3300 

και 4000 mm. Ο µηχανισµός συµπίεσης, θα σαρώνει και θα προωθεί τα απορρίµµατα από τη 

λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώµατος. Ο µηχανισµός αυτός 
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πρέπει να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους και να χρησιµοποιούνται για τη σάρωση και 

προώθηση των απορριµµάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του 

κυρίως σώµατος . 

Η αποδεκτή σχέση συµπίεσης, σύµφωνα µε τα Ελληνικά δεδοµένα είναι 500 kg/m3 ή 

σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα τουλάχιστον 40 kN ανά κύλινδρο συµπίεσης µε ελάχιστη 

πίεση υδραυλικής λειτουργίας την τιµή των 150 bar. 

Εντός της κιβωτάµαξας και σε όλο το µήκος αυτής, θα κινείται η µεταλλική πλάκα 

εκφόρτωσης των απορριµµάτων. Ένας ισχυρός υδροστατικός κύλινδρος, µε ένα βάκτρο, θα 

πρέπει να µετακινεί την µεταλλική αυτή πλάκα. Επιθυµητό είναι η πλάκα αυτή, µε την 

ανάλογη χρήση της, να συµβάλλει στην αύξηση της σχέσης συµπίεσης. Η προαναφερόµενη 

πλάκα θα πρέπει να χρησιµεύει για την εκφόρτωση των απορριµµάτων, µετά το υδραυλικό 

άνοιγµα της οπίσθιας πόρτας µε κατάλληλο και ασφαλή χειρισµό . 

Η πλάκα εκφόρτωσης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής µε ιδιαίτερες ενισχύσεις. 

Ο χρόνος που θα διαρκεί η εκφόρτωση, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας ανύψωσης και 

καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά. 

Το όχηµα θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισµού, για µηχανική αποκοµιδή. 

Τα απορρίµµατα θα φορτώνονται µηχανικά, µε γερανό, επάνω από το χείλος φόρτωσης και 

εντός της λεκάνης εναπόθεσης, της οπίσθιας πόρτας. 

Ο µηχανισµός συµπίεσης, θα σαρώνει και θα προωθεί τα απορρίµµατα από τη λεκάνη 

εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώµατος . 

Η οπίσθια πόρτα, θα είναι το οπίσθιο τµήµα του κυρίως σώµατος, η οποία ανυψούµενη 

θα επιτρέπει την εκφόρτωση των απορριµµάτων, από το εσωτερικό του. 

Η οπίσθια πόρτα, θα περιλαµβάνει ως κύρια συστατικά τµήµατα της τη λεκάνη 

εναπόθεσης απορριµµάτων και το µηχανισµό συµπίεσής των . 

Η εκφόρτωση, θα πραγµατοποιείται µε µηχανισµό εξώθησης των απορριµµάτων , από το 

εσωτερικό του κυρίως σώµατος. 

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες δυνατότητες χειρισµού 

� Απλός κύκλος που όταν ολοκληρώνεται, θα διακόπτεται αυτόµατα (SINGLE ) και θα 

επαναλαµβάνεται κατόπιν εντολής του χειριστή. 

� Ο κύκλος του µηχανισµού συµπίεσης ελέγχεται ως µεµονωµένες κινήσεις, από το 

χειριστή µε µοχλούς ή κοµβία , που ενεργοποιούνται µόνο κατόπιν εφαρµογής πίεσης 

και όσο αυτή διαρκεί . 
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 Όταν δεν εφαρµόζεται πίεση σε µοχλό ή κοµβίο, επικρατεί η νεκρά κατάσταση , καµία 

κίνηση δεν πραγµατοποιείται ( ΜΑΝ ). 

 Με κατάλληλο και εργονοµικά τοποθετηµένο διακόπτη επιλογής µε λαβή, θα δίνεται στο 

χειριστή η δυνατότητα επιλογής του κύκλου λειτουργίας του µηχανισµού, όπως αυτός 

περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους.  

 Το απορριµµατοφόρο όχηµα θα δίνει τη δυνατότητα εκφόρτωσης των συµπιεσµένων 

απορριµµάτων, µε την ακόλουθη διαδικασία: 

 Θα επιτρέπεται στο χειριστή, η εκφόρτωση των απορριµµάτων, µε την αντίστροφη 

κίνηση της πλάκας εκφόρτωσης, τόσο µε χρήση κοµβίων από τη θέση του οδηγού όσο και µε 

τη χρήση µοχλών , που θα είναι εγκατεστηµένοι στο εµπρόσθιο αριστερά τµήµα της 

υπερκατασκευής (πίσω από τη καµπίνα). 

 Πρωταρχικά, θα πρέπει να ανυψώνεται η οπίσθια πόρτα µε τις αντίστοιχες 

δυνατότητες (κοµβία και/ή µοχλοί) που περιγράφηκαν, προηγουµένως. 

 Ο χειρισµός απασφάλισης / ανύψωσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε πίεση ενός µόνο 

κοµβίου ή µια κίνηση ενός µόνο µοχλού που πρώτα θα απασφαλίζει και στη συνέχεια θα 

ανυψώνει. Αντίστροφα, πρώτα θα καταβιβάζει και µετά θα ασφαλίζει . 

 Η λειτουργία φόρτωσης θα γίνεται µε υδραυλικό γερανό ο οποίος θα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

2.4  ΤΥΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Η λειτουργία φόρτωσης θα γίνεται µε υδραυλικό γερανό ο οποίος θα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά : 

α    Υδραυλικός τηλεσκοπικός γερανός 9Τ/Μ περίπου 

β  Υδραυλική οριζόντια επέκταση µεγαλύτερη από 7 m από τον κατακόρυφο άξονα 

περιστροφής.  

γ     Υδραυλική επέκταση σε ύψος µεγαλύτερο από 10  m από το έδαφος. 

δ     Φορτία για οριζόντιο βραχίονα: 

Σε απόσταση 3m από τον άξονα του γερανού:  2150 kg 

Σε απόσταση 5,5m από τον άξονα του γερανού: 1150 kg 

Σε απόσταση 7m από τον άξονα του γερανού: 800 kg 

ε     Ο γερανός θα φέρει υδραυλικά πόδια στήριξης επεκτεινόµενα υδραυλικά 1,50m από τον 
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άξονα του γερανού σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου. 

ζ     Ο γερανός θα µπορεί να αναδιπλώνεται υδραυλικά χωρίς 

αποσυναρµολόγηση κάποιου µέρους του (εκτός προφανώς από την προέκταση) 

η     Η αντλία θα είναι εγκατεστηµένη και θα παίρνει κίνηση από τον δυναµολήπτη του 

οχήµατος. 

θ      Η απαιτούµενη ισχύς για την κίνηση της αντλίας για τη µέγιστη παροχή και πίεση αυτής 

να µην υπερβαίνει τους 30HP. 

ι    Ο γερανός πρέπει να φέρει αυτόµατες βαλβίδες για τον έλεγχο της 

υπερφόρτωσης κάθε υδραυλικού πιεστηρίου καθώς και υπέρβασης της 

επιτρεπόµενης ροπής λειτουργίας του γερανού. 

κ     Στις εισόδους των υδραυλικών πιεστηρίων θα υπάρχουν ασφαλιστικές 

διατάξεις για την περίπτωση θραύσης των σωληνώσεων λαδιού. 

λ     Ο γερανός θα είναι τηλεχειριζόµενος µε τηλεκοντρόλ και µοχλούς από τη µία πλευρά. 

µ     Γωνία περιστροφής του γερανού 360° . 

ν     Συνολικό βάρος του γερανού περίπου 1 tn. 

ξ    Στη θέση αναδίπλωσης το πλάτος του γερανού µε τα πέδιλα να µην υπερβαίνει τα 2.60 

m. Ο χώρος µεταξύ κουβουκλίου και κιβωτάµαξας θα είναι περίπου 0.80 m. 

 

Με το γερανό θα δοθούν: 

Κατάλογος ανταλλακτικών 

Εγχειρίδιο λειτουργίας 

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών 

Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός χρόνου 

Ο γερανός θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι βάσει DIN 

15018/ H1,B3. 

 

 

2.5  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

� Το όχηµα θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα από την σχετική Ελληνική 

Νοµοθεσία. 
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� Στην προσφορά πρέπει να αναγράφονται οι Κανονισµοί που ακολουθούνται για την 

κατασκευή και δοκιµή του οχήµατος. 

� Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των εγγυηµένων τεχνικών χαρακτηριστικών θα 

εκτελείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ακολουθεί ο κατασκευαστής. 

 

2.6  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

�  Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι µεταχειρισµένο, κατασκευής και τύπου της τελευταίας 

δεκαετίας. 

�  Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήµατος, 

διάρκειας 12µηνών ή διάνυσης 15000 χιλιοµέτρων οποιασδήποτε περίπτωσης 

προηγηθεί. 

� Ο προµηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή, την εκπαίδευση των 

οδηγών και οµάδας τεχνιτών στη συντήρηση και επισκευή του οχήµατος του. 

 

2.7  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

 Το υδραυλικό σύστηµα του οχήµατος συλλογής απορριµµάτων θα παίρνει κίνηση από το 

δυναµολήπτη (Ρ.Τ.Ο) του οχήµατος µέσω ισχυρής/ών υδραυλικής/ών αντλίας/ών και θα 

φέρει αυτοµατισµό / εξοπλισµό σύµπλεξης / αποσύµπλεξης των αντλιών χωρίς την συνεχή 

καταπόνηση του δυναµολήπτη. 

 Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα ανακούφισης για 

αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων . 

 Όλες οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος των υδροστατικών κυλίνδρων να 

είναι εξωτερικές και ορατές για να µπορούν να ελέγχονται και να είναι εύκολη η επισκευή 

τους. 

 Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος προς τον πίνακα ελέγχου 

λειτουργίας, τα φώτα, φλας, την ηχητική επικοινωνία οδηγού και προσωπικού καθαριότητας, 

τον προβολέα νυχτερινής εργασίας και τον περιστρεφόµενο φάρο, να είναι τοποθετηµένες σε 

στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να 

ανοιχθούν τρύπες µε οξυγόνο . 

 Στο επάνω εξωτερικό µέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εµπρόσθιο µέρος της 
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υπερκατασκευής, να είναι τοποθετηµένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόµενος φάρος 

χρώµατος πορτοκαλί ενώ στο επάνω εξωτερικό µέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας (1) 

προβολέας νυκτερινής εργασίας. 

 Όλα τα εξαρτήµατα της υπερκατασκευής πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα 

υποστούν απολίπανση. Θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωµα όλων των επιφανειών. Η βαφή 

πρέπει να γίνει µε ειδικά χρώµατα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση. 

 Το αυτοκίνητο θα πρέπει να φέρει κίτρινη λωρίδα και επιγραφές  που θα ορίσει η 

υπηρεσία πλάτους 10 cm και στις 2 πλευρές, καθ’ όλο το µήκος των εξωτερικών επιφανειών 

των πλευρικών τοιχωµάτων της υπερκατασκευής καθώς και στις δύο πόρτες του θαλάµου 

οδήγησης. Τα στοιχεία των επιγραφών είναι τα παρακάτω: 

Τα γράµµατα θα έχουν ύψος περίπου 15 cm στα πλευρικά τοιχώµατα και 9 cm στις πόρτες.  

Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του πλαισίου (κενή υπερκατασκευή αλλά και µε 

ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων) να είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς κανονισµούς για την 

ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος. 

 

2.8  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Κατά την παράδοση του οχήµατος, η υπερκατασκευή του  θα φέρει και το αντίστοιχο τεχνικό 

εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης . Επίσης θα έχει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο 

εξοπλισµό: 

-∆ιάταξη άµεσης διακοπής λειτουργίας του µηχανισµού συµπίεσης, µε δύο κοµβία, 

αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τµήµα της υπερκατασκευής - Emergency stop. 

Ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης, θα επιφέρει ηχητικό σήµα εντός του θαλάµου 

οδήγησης, για τον οδηγό. 

-∆ιάταξη άµεσης επέµβασης απεγκλωβισµού αντικειµένων από το µηχανισµό 

συµπίεσης, µε κοµβίο επί του πίνακα ελέγχου - Rescue switch. Η ενεργοποίηση της 

παραπάνω διάταξης θα είναι εφικτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άµεσης 

διακοπής . 

-Οι γραµµές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού µηχανισµού, θα είναι 

εξοπλισµένες µε βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση 

απώλειας της υδραυλικής πίεσης. 

-Επίσης, η γραµµή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισµένη µε βαλβίδα 
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ελέγχου ροής , για την ρύθµιση της ταχύτητας καταβίβασης , στην επιθυµητή τιµή 

των 20 δ/λέπτων. 

-Εντός, του θαλάµου οδήγησης , θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για 

το χειρισµό της οπίσθιας πόρτας και του µηχανισµού εκφόρτωσης. 

-Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της 

οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαµο οδήγησης. 

-Θα φέρει κατάλληλο εξοπλισµό, για την ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε 

ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται µε ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώµατος 

ή άλλου σηµείου, για συντήρηση ή επισκευή. 

 

2.9  ΧΟΑΝΗ (ΣΙΛΟ) ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΑΚΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Στο επάνω µέρος της οπίσθιας πόρτας είναι τοποθετηµένη χοάνη απόρριψης 

απορριµµάτων . Οι διαστάσεις των παραπέτων πρέπει να είναι 2.5 m x 2 m περίπου  

τα οποία καταλήγουν σε αγωγό 1m x 1m περίπου, µε υλικό st 37-2 και 2.5 χιλ.πάχος. 

Στο πίσω µέρος του αγωγού να υπάρχει πόρτα που να επιτρέπει την οπτική επαφή στο 

εσωτερικό της χοάνης και της υπερκατασκευής. 

Το συνολικό ύψος της χοάνης και του αγωγού θα είναι 2.5 m περίπου. 

 

2.10 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  

 

 

 

 

2.11  Εγγύηση 

 

Το µηχάνηµα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. 
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3  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

∆εν πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί που να προεξέχουν ώστε να υπάρχει κίνδυνος 

προξένησης βλαβών κατά την οπισθοπορεία όπως δεν πρέπει να υπάρχει και άλλος χώρος 

για την συγκέντρωση από το προσωπικό καθαριότητας πχ. χαρτοκιβωτίων κ.λ.π 

Επίσης, στο οπίσθιο µέρoς το όχηµα πρέπει να φέρει ερυθρόλευκες ή ερυθρές - κίτρινες 

ανακλαστικές λωρίδες. 

Η κατανοµή των φορτίων  στους άξονες του πλαισίου (κενή υπερκατασκευή αλλά και µε 

ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων) να είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς κανονισµούς για την 

ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος. 

Θα υπάρχει διάστηµα δοκιµαστικής λειτουργίας 5 ηµερών πριν την οριστική παραλαβή του 

οχήµατος. 

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

τροποποίηση που θα απαιτήσει ο έλεγχος του ΚΤΕΟ  και να φροντίσει για την έκδοση των 

πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος ώστε να είναι έτοιµο προς χρήση. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 

καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του. ∆ε θα γίνει παραλαβή του οχήµατος 

εφόσον υπάρχει παρακράτηση κυριότητας από  τον προµηθευτή.   

 

 

4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Όλα τα τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της αλλοδαπής (Καθαρή 

χωρητικότητα, Βάρος υπερ/σκευής, Βάρος ανυψωτικού µηχανισµού κ.λ.π.). 

Β. Εγχειρίδιο χρήσης - συντήρησης, γερανού και οχήµατος και υπερκατασκευής.  

Γ. Πλήρη περιγραφή των επί µέρους λειτουργιών του απορ/ρου στην Ελληνική. 

∆. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για την προµήθεια ανταλλακτικών, τόσο για το 

πλαίσιο όσο και για την υπερκατασκευή και τον γερανό, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια. 

Ε. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το όχηµα. 
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Ζ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος γραπτή και µε κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου µε 5% του τιµήµατος της προσφοράς. 

Η. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά 

για να µπορούν να αξιολογηθούν. 

Θ. Κατάλογο πωλήσεων παροµοίων σε χωρητικότητα οχηµάτων στην Ελλάδα µε το έτος 

παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα, καθώς και συνοπτικό κατάλογο στο εξωτερικό 

υπογεγραµµένο από τον οίκο κατασκευής. 

Ι. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο. 

      

                                               ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

2. Απόσταση αξόνων  

3 Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο 

4 Ικανότητα φόρτισης πλαισίου 

5 Ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα 

6 Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα 

7 Ίδιο βάρος πλαισίου µετά εφεδρικού τροχού, καµπίνας εργαλείων, καυσίµων, 

κινητήρος, συσσωρευτού και οδηγού 

8 Σύστηµα διεύθυνσης, τύπος 

9  ∆ιάµετρος κύκλου στροφής  του περισσότερο προεξέχοντος σηµείου του 

ετοίµου αυτοκινήτου. 

10 Συµπλέκτης, τύπος, διάµετρος. 

11 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος 

12 α) Αριθµός βαθµίδων 

 β) Αριθµός βαθµίδων συγχρονισµένων 

13 Σύστηµα πέδησης, τύπος 

14 Κινητήρας 

 α) Τύπος κινητήρα αριθµός κυλίνδρων,  

β) Κυβισµός 

 γ) Μέγιστη υποδύναµη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθµός στροφών 
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 δ) Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM και DIN, αριθµός στροφών  

 ε) Σύστηµα ψύξης του κινητήρα  

15 Στοιχεία συσσωρευτή 

16 Τύπος συστήµατος συµπίεσης των απορριµµάτων, βαθµός συµπίεσης, ωφέλιµο 

φορτίο σε απορρίµµατα 

17 Καθαρή χωρητικότητα της κιβωτάµαξας για την πλήρωσή της µε απορρίµµατα 

18 Ύψος φόρτωσης για άφορτο αυτοκίνητο 

19 Βάρος κενής κιβωτάµαξας µετά των ληπτών κίνηση του συστήµατος συµπίεσης, 

σωληνώσεων, δεξαµενών ελαίου, κ.λ.π. (ολόκληρο το βάρος της 

υπερκατασκευής). 

20 Πάχος λαµαρίνας στα διάφορα σηµεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής 

εκφραζόµενης σε ST (Θα αξιολογηθούν αντίστοιχα παραστατικά ∆ελτία 

Αποστολής) 

21 Ύπαρξη µηχανισµού ασφαλείας για υπερφόρτωση  

22 Σε περίπτωση κατά την οποία ο µηχανισµός συµπίεσης τοποθετείται µέσα σε 

χοάνη των απορριµµάτων να δηλωθεί πως εξασφαλίζεται η µη οξέιδωση αυτού 

και η διατήρηση της λίπανσης του (Ύπαρξης  αντεστραµµένων  βάκτρων 

εµβόλων). 

23 Υπάρχει δυνατότητα θέσης και διακοπής λειτουργίας του συστήµατος 

συµπίεσης από τη θέση φόρτωσης. 

24 Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος προέλευση, έτος κατασκευής υδραυλικού 

ανυψωτικού µηχανισµού. 

25 Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού µηχανισµού (γερανού) 

26 Βάρος ανυψωτικού µηχανισµού 

27 Χρόνος µιας πλήρους λειτουργίας του ανυψωτικού µηχανισµού (ανύψωση – 

εκκένωση – καταβίβαση) 

28 Με τον προσφερόµενο ανυψωτικό µηχανισµό τι είδους σακούλες αποκοµιδής 

απορριµµάτων ανυψώνονται. 
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Η’ ΟΜΑ∆Α   ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δύο (2) καινούριων αλατοδιανοµέων προκειµένου ο 

∆ήµος Θέρµης να αντιµετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες παγετού κατά τη χειµερινή περίοδο 

και κυρίως στις διάφορες περιοχές που βρίσκονται σε υψόµετρο. 

 

2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

2.1 Γενικά 

 

Ο υπό προµήθεια αλατοδιανοµέας (διασκορπιστής άλατος/άµµου ή µίγµατος) θα πρέπει να 

έχει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι καινούργιος, 

αµεταχείριστος και να έχει τη δυνατότητα της άµεσης και εύκολης τοποθέτησης επί του 

οχήµατος. Οι διαστάσεις του πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την τοποθέτηση και 

χρήση του στους περισσότερους τύπους αυτοκινήτων 4x4 που κυκλοφορούν στο ελεύθερο 

εµπόριο. Πρέπει να είναι συρόµενος και να έχει χωρητικότητα µεγαλύτερη ή ίση των 500 

λίτρων. Θα είναι κατάλληλος για διασκορπισµό άλατος ή άµµου ή συνδυασµό και των δύο. 

 

2.2 Κύριο σώµα κάδου   

 

Το κύριο σώµα του αλατοδιανοµέα θα πρέπει να είναι στιβαρής µεταλλικής κατασκευής και 

πρώτης χρήσης, µε κατάλληλη βαφή για την µέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία που να 

διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής. 

Το περίβληµα θα είναι ανθεκτικό και κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα µε αντιδιαβρωτική επεξεργασία η 

οποία θα περιλαµβάνει αµµοβολή, εποξικό γαλβάνισµα και τελικό σµάλτο δύο συστατικών. 

Μπουλόνια και παξιµάδια θα είναι γαλβανισµένα. 

Στο πίσω µέρος του ο αλατοδιανοµέας θα φέρει φώτα σώµατα όπως προβλέπονται από τον 

Κώδικα Οδικής Κλυκοφορίας τα οποία θα συνδεθούν στο ηλεκτρικό κύκλωµα του αυτοκινήτου 

και θα παίρνουν τις ίδιες εντολές µε αυτά του οχήµατος. 
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2.3 ∆ιαστάσεις 

 

Για την ελάχιστη καταπόνηση του οχήµατος το καθαρό συνολικό βάρος του αλατοδιανοµέα 

δεν πρέπει να ξεπερνάει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 270 κιλά. 

Το συνολικό ύψος του αλατοδιανοµέα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο και σε 

καµία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνάει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 90 εκατοστά ώστε να 

µην εµποδίζεται η ορατότητα του χειριστή. 

Το σχήµα του θα είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και θα έχει πλάτος µεταξύ 175 – 185 

εκατοστών ώστε να µην ξεπερνάει το πλάτος του οχήµατος αλλά και να έχει ικανό πλάτος 

διασκορπισµού. 

Το µήκος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 130 εκατοστά ώστε να γίνεται εύκολα ο χειρισµός 

του από τον χειριστή του οχήµατος 

 

2.4 Σύστηµα Προσάρτησης 

 

Ο αλατοδιανοµέας θα µπορεί να προσαρτηθεί στο πίσω µέρος του οχήµατος στον κοτσαδόρο.  

Για το σκοπό αυτό θα συνοδεύεται µε το κατάλληλο σύστηµα προσάρτησης το οποίο θα 

επιτρέπει την εύκολη και άµεση προσάρτηση του το οποίο θα είναι ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος. 

Πέραν του κύριου άξονα προσάρτησης θα φέρει, στα δύο άκρα, αλυσίδες οι οποίες θα 

προσαρτώνται στο όχηµα για τον περιορισµό της ταλάντωσης και της περιστροφής του 

αλατοδιανοµέα µε σκοπό την ασφάλεια και τον εύκολο χειρισµό του. 

 

2.5 Χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς  

 

Η χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς θα πρέπει να είναι χωρητικότητας µεγαλύτερης ή ίσης 

των 500 λίτρων και το υλικό κατασκευής της θα είναι από ατσάλι µε αντιδιαβρωτική 

επεξεργασία ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή του στο χρόνο από την διάβρωση λόγω των 

αντίξοων συνθηκών στις οποίες θα υπόκειται. Για τη διαλογή των κόκκων του υλικού 

διασποράς και την αποφυγή εισόδου ογκωδέστερων του επιτρεπτού αντικειµένων, θα πρέπει 

να φέρει µεταλλικό δικτυωτό πλέγµα.  
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2.6 ∆ιανοµή άλατος 

 

Η λειτουργία του αλατοδιανοµέα θα είναι στο σύνολο της µηχανική και θα παίρνει κίνηση από 

τους τροχούς που φέρει ο αλατοδιανοµέας χωρίς να απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία. 

Η διασπορά και ή ανάδευση του άλατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω ενός 

συστήµατος αξόνων το οποίο θα παίρνει κίνηση από τους τροχούς του αλατοδιανοµέα µε 

αλυσίδα. Το σύστηµα αξόνων θα φέρει ειδική οδόντωση ώστε να επιτυγχάνει την ανάδευση 

του υλικού διασποράς και την εύκολη διανοµή του. Θα υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης 

ρύθµισης της ποσότητας διανοµής άλατος καθώς και πλήρους διακοπής της διανοµής.  

 

2.7 Εξοπλισµός  

Ο αλατοδιανοµέας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, επί ποινή αποκλεισµού:  

Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 500 λίτρων. 

Η αλατιέρα θα φέρει την προβλεπόµενη σήµανση ασφαλείας. 

Για την αποθήκευση του, ο αλατοδιανοµέας θα φέρει ειδικά ποδαρικά στήριξης και τάκους 

ακινητοποίησης. 

Ο αλατοδιανοµέας θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης. 

 

2.8 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 

όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µηνών. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί 

στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να 

παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του µηχανήµατος.  

 

2.9  Εγγύηση 

Οι αλατιέρες θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 

 

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

Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει καταθέσει µε την προσφορά του, επί ποινή 

αποκλεισµού, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 14001 σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της προµήθειας τα οποία θα είναι εν ισχύ. 
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Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο κατασκευαστή) που 

θα παρέχουν την δυνατότητα σχηµατισµού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ ΟΜΑ∆Α  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑ∆ΩΝ1.  
 
 

Άρθρο 1. Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια µίας  (1)  καινούριας υπερκατασκευής πλύσεως 

κάδων, που θα τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο πλαίσιο του διαθέτει ο ∆ήµος 

Η υπό προµήθεια υπερκατασκευή πλύσης κάδων, όπως  προδιαγράφεται στη συνέχεια, θα 

φέρει σήµανση CE και θα τοποθετηθεί επι αυτοκινήτου-πλαισίου του ∆ήµου, σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τεχνικής και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περί νόµιµης κυκλοφορίας 

και ασφαλούς οδήγησης. 

Το πλήρες όχηµα, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, θα φέρει κατά την παράδοση 

έγκριση τύπου ΜΕ και η υπερκατασκευή δήλωση συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση πιστοποιητικού διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO – 

9001 ή άλλου ισότιµου.  

Εξωτερικά η υπερκατασκευή θα είναι βαµµένη µε χρώµα DUKO του πιστολιού σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσµατος, µε χρώµα άριστης ποιότητας, µε τις 

απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά που θα ορίσει ο ∆ήµος. 
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Άρθρο 2. Φορτηγό πλαίσιο – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

 

Τα βασικά χαρκτηριστικά του υπάρχοντος πλαισίου είναι: 

Το πλαίσιο είναι φορτηγού IVECO τύπου 180Ε24 EUROCARGO το οποίο βρίσκεται και είναι 

στο αµαξωστάσιο ενώ βρίσκεται θα βρίσκεται σε εκκρεµότητα η έκδοση κατ’ εξαίρεση 

ταξινόµησης µε την ολοκλήρωση τοποθέσης της υπερκατασκευής επί του πλαισίου. 

 

Άρθρο 3. Υπερκατασκευή – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

 

Η σχεδίαση, η διάταξη του εξοπλισµού και η λειτουργικότητα της υπερκατασκευής πρέπει να 

ικανοποιούν την εκτέλεση, τουλάχιστον, των παρακάτω εργασιών : 

1 Πλύση κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας από 120 - 1100 λίτρα, µεταλλικών ή 

πλαστικών, εσωτερικά και εξωτερικά µε κρύο νερό και  απολύµανση και απολίπανση 

ταυτόχρονα µε το πλύσιµο αυτών. 

2 Πλύση, µέ πιστόλι υψηλής πίεσης, των κάδων επί του πεζοδροµίου αλλά και 

αυτοκινήτων, στηθαίων ασφαλείας , αγαλµάτων κ.λ.π. 

3 Πλύση δρόµων. 

4  Πότισµα λουλουδιών και δένδρων , µε φυσική ροή . 

5 Βοηθητικό πετρελαιοκινητήρα για την εκτέλεση των παραπάνω ή µέρος των 

παραπάνω εργασιών όταν το όχηµα είναι σε κίνηση . 

 

3.1 Ερµάριο εξοπλισµού  

 

 Σε κατάλληλο και καλαίσθητο σηµείο, κατά προτίµηση στο εµπρόσθιο, της 

υπερκατασκευής να υπάρχει ερµάριο που περιλαµβάνει όλο ή το κυριότερο εξοπλισµό 

µετάδοσης κίνησης, υδραυλικής ενέργειας κλπ. Το ερµάριο αυτό  ή τα ερµάρια αυτά, σε 

οποιοδήποτε σηµείο της υπερκατασκευής και να βρίσκονται να φέρουν καλαίσθητες πόρτες 

µε κλειδαριές ασφαλείας . 
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3.2 ∆εξαµενή νερού 

 

Να αποτελείται από τρεις ( 3 ) θαλάµους, που εξωτερικά πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο, όπως επίσης να αποτελεί ενιαίο σύνολο µαζί µε το ερµάριο εξοπλισµού.  

Εσωτερικά να φέρει αντιπαφλαστικά διαφράγµατα. 

Το υλικό κατασκευής της, να είναι οπωσδήποτε ανοξείδωτος χάλυβας , σύµφωνα µε 

προδιαγραφές AISI / DIN 17007, πάχους τουλάχιστον δύο ( 2 ) χιλιοστών . 

Κάθε θάλαµος πρέπει να έχει ανθρωποθυρίδα, στο άνω µέρος του .  

Σε κατάλληλο σηµείο της υπερκατασκευής ( στη δεξιά ή/και αριστερή πλευρά του οχήµατος ) 

να υπάρχει στόµιο µε χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσµο για την πλήρωση των θαλάµων 

καθαρού νερού της δεξαµενής, µε νερό από τα στόµια  υδροληψίας της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας.  

Το καθαρό νερό αποθηκεύεται / συλλέγεται σε δύο ( 2 ) ισοµερείς θαλάµους που 

επικοινωνούν µεταξύ τους και βρίσκονται ο ένας στο εµπρόσθιο µέρος και ο άλλος στο 

οπίσθιο µέρος της δεξαµενής νερού, για λόγους επιµερισµού των βαρών πάνω στο πλαίσιο. 

Στο κάτω µέρος του αγωγού σύνδεσης των δύο θαλάµων πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη 

βάνα διαµέτρου τουλάχιστον µιας ( 1 ) ίντσας ( NW25 ) για την εκκένωση των.     

Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαµο πλύσης κάδων ώστε 

να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδροµή. 

Η συνολική χωρητικότητα των δύο ( 2 ) θαλάµων της δεξαµενής, που περιέχουν το καθαρό 

νερό και η οποία πρέπει, να είναι 5.000 – 6.000λτρ. 

Μεταξύ των θαλάµων του καθαρού νερού να βρίσκεται ο θάλαµος συλλογής του ακαθάρτου 

νερού ίσης χωρητικότητας µε το άθροισµα των αντίστοιχων του καθαρού νερού. 

Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαµο πλύσης κάδων ώστε 

να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδροµή. 

Θα φέρει στόµιο εκκένωσης, µε προσαρµοσµένη µια ( 1 ) χειροκίνητη βάνα , που πρέπει να 

βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο του θαλάµου , εξωτερικά στη δεξιά πλευρά του οχήµατος , 

διαµέτρου τουλάχιστον τριών ( 3 ) ιντσών ( NW75 ) , για την εκκένωση του ακαθάρτου 

νερού µε φυσική ροή . 

 Το στόµιο εκκένωσης θα διαθέτει ταχυσύνδεσµο για την προσαρµογή εύκαµπτου κανάβινου 

σωλήνα , µήκους  τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) m. 
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Η χωρητικότητα του θαλάµου του ακαθάρτου νερού της δεξαµενής πρέπει , να είναι 5.000 – 

6.000 λτρ αντίστοιχη της συνολικής χωρητικότητας των δεξαµενών καθαρού νερού. 

 

3.3 Θάλαµος πλύσης κάδων 

 

Ο θάλαµος πλύσης κάδων , να βρίσκεται στο οπίσθιο µέρος της υπερκατασκευής του 

οχήµατος , να είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα διαµορφωµένος ώστε να φέρει στόµιο 

φόρτωσης που να δέχεται όλους τους τυποποιηµένους ( DIN 30700 / ΕΝ840:97 ) κάδους 

απορριµµάτων , µεταλλικών ή πλαστικών , χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ. 

Στον πυθµένα του να υπάρχει θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του από τα στερεά 

κατάλοιπα. Η θυρίδα να φέρει στεγανή θύρα. 

Το στόµιο φόρτωσης του θαλάµου να καλύπτεται από πόρτα/ες µε µεταλλικό πλαίσιο και 

επένδυση αλουµινίου - κατά προτίµηση. 

Περιµετρικά η/οι πόρτα/ες να έχουν ελαστικό παρέµβυσµα για την εξασφάλιση της απόλυτης 

στεγανότητας του θαλάµου. 

Το υλικό κατασκευής του θαλάµου, να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, σύµφωνα µε προδιαγραφές 

AISI / DIN 17007 και πάχους τουλάχιστον ενός ( 1 ) χιλιοστού. 

Η χωρητικότητα του πυθµένα του θαλάµου πλύσης κάδων, που δεν πρέπει να είναι µικρότερη 

των 500 λτρ. 

Ως βασικό εξοπλισµό ο θάλαµος πλύσης θα φέρει µηχανισµό εσωτερικής και εξωτερικής 

πλύσης των κάδων, ανυψωτικό µηχανισµό των κάδων, σύστηµα µεταφοράς του ακαθάρτου 

νερού και πίνακα ελέγχου της πλύσης των κάδων. 

 

3.4 Μηχανισµός πλύσης  

 

Θα φέρει, κατάλληλο ή κατάλληλους µηχανισµό / ούς για την εσωτερική και/ή εξωτερική 

πλύση αλλά και απολύµανση των κάδων απορριµµάτων. 

Για την εσωτερική πλύση να υπάρχουν, από µία ή δύο ( 1~2 ) κεφαλές πλύσης, που θα 

φέρουν τουλάχιστον έξι ( 6 ) ακροφύσια νερού . 

Για την εξωτερική πλύση να υπάρχουν, τουλάχιστον, τέσσερα ( 4 ) ακροφύσια, τα οποία να 

είναι κατάλληλα διατεταγµένα εντός του θαλάµου . 
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3.5 Μεταφορά ακαθάρτου νερού 

 

Ο διαχωρισµός του ακαθάρτου νερού από τα στερεά κατάλοιπα να επιτυγχάνεται µε ένα ( 1 ) 

τουλάχιστον µεταλλικό φίλτρο. 

Το ακάθαρτο νερό απαλλαγµένο από τα στερεά κατάλοιπα να διοχετεύεται µέσω 

φυγοκεντρικής αντλίας νερού και να συλλέγεται στο εσωτερικό του αντίστοιχου θαλάµου. 

 

3.6 Ανυψωτικός µηχανισµός 

 

Φέρει εσωτερικά, υδραυλικό ανυψωτικό µηχανισµό, κατάλληλο για την ανάρτηση, ανύψωση 

και ανατροπή εντός του θαλάµου, των προαναφερόµενων κάδων απορριµµάτων. 

 

3.7 Αντλίες νερού 

 

Η υπερκατασκευή, πρέπει να φέρει τουλάχιστον δυο ( 2 ) αντλίες νερού, σύµφωνα µε όσα 

προδιαγράφονται στη συνέχεια . 

 

Η αντλία για την πλύση των κάδων, να είναι εµβολοφόρα µε απόδοση τουλάχιστον 100 

λτρ.α.λ σε πίεση 80 bar.  

Να προσκοµιστεί, µε ποινή αποκλεισµού, τεχνικό έντυπο που θα περιέχει τουλάχιστον 

διάγραµµα ή πίνακα των αποδόσεών της. 

Να είναι τοποθετηµένη σε ειδικό ερµάριο ή στο ερµάριο εξοπλισµού. 

Η αντλία πρέπει να φέρει βαλβίδα ανακούφισης για την αποφυγή υπερπίεσης και µανόµετρο 

για τον έλεγχο της πίεσης.  

Θα φέρει απαραίτητα, περισσότερα του ενός, φίλτρα νερού που θα βρίσκονται στη γραµµή 

άντλησης του καθαρού νερού, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ελεγχθούν ή να 

αντικατασταθούν. 

Η σύµπλεξη και η αποσύµπλεξη της εµβολοφόρας αντλίας θα γίνεται µέσα από το θάλαµο 

οδήγησης. 

Θα υπάρχει πίνακας ελέγχου µέσα στο θάλαµο οδήγησης. 

H εµβολοφόρα αντλία θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα. 
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Θα τροφοδοτεί µε νερό, εκτός του µηχανισµού πλύσης, κατόπιν κατάλληλων χειρισµών, 

εκτυλίκτρια µε ελαστικό σωλήνα και πιστόλι υψηλής πίεσης για διάφορες άλλες εργασίες. 

Η αντλία για την αναρρόφηση και µεταφορά του χρησιµοποιηµένου νερού θα είναι 

φυγοκεντρική µε απόδοση τουλάχιστον  500 λτρ.α.λ σε µανοµετρικό ύψος 10 µτρ.  

Να προσκοµιστεί, µε ποινή αποκλεισµού, τεχνικό έντυπο που θα περιέχει τουλάχιστον 

διάγραµµα ή πίνακα των αποδόσεων της. 

Θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα ανεξάρτητα απο τις άλλες αντλίες και θα αναρροφά το 

ακάθαρτο νερό από τον πυθµένα του θαλάµου πλύσης και θα το µεταφέρει στον αντίστοιχο 

θάλαµο νερού της δεξαµενής. 

Η έναρξη και η παύση λειτουργίας της θα ελέγχεται - κατά προτίµηση µε ιδιαίτερο 

αυτοµατισµό, χωρίς την επέµβαση του χειριστή. 

 

3.8  Χειρισµός υπερκατασκευής - Γενικά 

 

Η κίνηση όλων των αντλιών νερού και όλου του υδραυλικού συστήµατος θα γίνεται µέσω 

αντλίας ή αντλιών λαδιου, που παίρνει-ουν κίνηση απο το δυναµολήπτη (ΡΤΟ) του 

αυτοκινήτου ή απ’ ευθείας από τον βοηθητικό κινητήρα της υπερκατασκευής . 

Στη δεξιά εξωτερική πλευρά του θαλάµου πλύσης, θα υπάρχει ο πίνακας χειρισµού των 

λειτουργιών του θαλάµου πλύσης της υπερκατασκευής . 

Απαραίτητα θα φέρει χρονοδιακόπτη που θα επιτρέπει την ρύθµιση της διάρκειας του 

χρόνου πλύσης σε σχέση µε τον βαθµό ρύπανσης των κάδων. 

Επίσης, θα υπάρχει πίνακας ελέγχου, µερικών λειτουργιών της υπερκατασκευής, µέσα στο 

θάλαµο οδήγησης . 

θα φέρει υδραυλικό χειριστήριο, µε χειροµοχλό για τον έλεγχο του ανυψωτικού µηχανισµού. 

Ο µηχανισµός ανύψωσης να είναι µε βραχίονες και χτένα για τους κάδους των 80 - 1300 

λιτρών, µεταλλικών ή πλαστικών, σύµφωνα µε την τυποποίηση DIN 30700 και EN840:97. 

Για το εξωτερικό πλύσιµο να υπάρχει η δυνατότητα να  γίνεται ταυτόχρονα και αυτόµατα µε 

το εσωτερικό πλύσιµο και στο ίδιο χρονικό διάστηµα χωρίς να επηρεάζεται η πίεση και η 

παροχή του νερού από τα ακροφύσια του εσωτερικού πλυσίµατος ή να διακόπτεται η 

λειτουργία του εξωτερικού πλυσίµατος εφόσον το επιθυµεί ο χειριστής. 

Η απολύµανση και η απορρύπανση των κάδων να επιτυγχάνεται µε ειδικό υγρό που να 

βρίσκεται σε ανοξείδωτη  δεξαµενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 30  λίτρων.  
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Η ροή του υγρού να είναι ρυθµιζόµενη και να αναµιγνύεται κατά την διάρκεια πλύσης των 

κάδων µε το καθαρό νερό. 

 

3.9 Βασικός βοηθητικός εξοπλσιµός  

 

Το όχηµα θα παραδίδεται µε τον εξής βασικό εξοπλισµό : 

1 Ενα (1) ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης µήκους (15) µ., που να καταλήγει σε ενα (1) 

πιστόλι υψηλής πίεσης. Ο σωλήνας να τυλίγεται σε χειροκίνητη εκτυλίκτρια. 

2 Ενα (1) κανάβινο σωλήνα µήκους (4) µ., µε ταχυσυνδέσµους για την πλήρωση των 

θαλάµων καθαρού νερού της υδατοδεξαµενής από τα στόµια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

3 Ενα (1) εύκαµπτο κανάβινο σωλήνα µήκους (20) µ., για πλήρωση ή πότισµα µε 

ελεύθερη ροή. 

4 Ενα (1) εύκαµπτο κανάβινο σωλήνα, µήκους ( 5 ) µ., για την εκκένωση του θάλαµου 

του χρησιµοποιηµένου νερού . 

5 ∆είκτης στάθµης καθαρού νερού, εύκολα ορατό στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής 

εντός του πίνακα ελέγχου.  

6 Σκάλες ανάβασης στην υπερκατασκευή. 

7 Στο επάνω και πίσω µέρος της υπερκατασκευής να είναι τοποθετηµένοι δυο (2) 

περιστρεφόµενοι φάροι, δεξιά και αριστερά χρώµατος πορτοκαλί. 

Ένας (1) ακόµη περιστρεφόµενος φάρος να είναι τοποθετηµένος επάνω στο εµπρόσθιο µέρος 

της υπερκατασκευής , χρώµατος πορτοκαλί. 

8 Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει προβολέας λευκού φωτός για 

νυχτερινή εργασία. 

Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει εγκατάσταση φωτισµού 

(στοπ,πορείας,φλας) αριστερά και δεξιά, όπως επίσης τρίγωνο βραδυπορείας και 

ανακλαστικές ερυθροκίτρινες λωρίδες . 

 

Άρθρο 4. Πρόσθετος εξοπλισµός  

Βοηθητικός κινητήρας υπερκατασκευής  
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Θα διαθέτει βοηθητικό κινητήρα για την εκτέλεση των λειτουργιών της, ο οποίος θα είναι  

τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας, χαµηλού θορύβου, µε ικανή ισχύ, για την οµαλή λειτουργία 

της υπερκατασκευής . 

 

Άρθρο 5 Τεχνική αξία ( Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια ) 

 

 Για την αξιολόγηση του βαθµού λειτουργικότητας και αποδοτικότητας  λαµβάνονται 

υπόψη η χωρητικότητα του καθαρού νερού και πιθανή επιπλέον απαίτηση σε εξοπλισµό. 

 Όσον αφορά την αξιολόγηση της ασφάλειας θα  ληφθούν υπόψη η τήρηση διαφόρων 

ευρωπαϊκών προτύπων ( ΕΝ ) και οι ασφαλιστικές διατάξεις του. 

 

 Στην διάθεση της επιτροπή αξιολόγησης πρέπει να δηλωθεί ότι παρέχεται δείγµα 

οχήµατος για την επίδειξη της λειτουργίας του προκειµένου να σχηµατίσει πλήρη εικόνα για 

την λειτουργία, την αποδοτικότητα και την  και την ασφάλεια του µηχανήµατος, σε τόπο που 

θα ορισθεί από κοινού. Η δαπάνη µετακίνησης της επιτροπής θα καλυφθεί από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 6 Ποιότητα και καταλληλότητα 

  

 Στην προσφορά να περιλαµβάνονται όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά 

κατασκευής και καταλληλότητας χρήσης του οχήµατος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και 

Ελληνική νοµοθεσία, δηλαδή δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις 

υγείας και ασφάλειας ( Π∆ 57/2010 ενσωµάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) και κατά 

προτίµηση µε σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ).  

 Το εργοστάσιο κατασκευής της προσφερόµενης υπερκατασκευής θα εφαρµόζει 

σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασµό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, 

πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 ή άλλο ισότιµο.  

 

Άρθρο 7 Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 

 

 Η προθεσµία παράδοσης, ορίζεται σε έξι (6) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 
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Κατά την παράδοση, ο προµηθευτής οφείλει να προσκοµίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας 

και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

(2) Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεκα οκτώ (18) µήνες, τουλάχιστον, θα ισχύει από την 

ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής . 

 

(3) Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και µε δική του φροντίδα 

και δαπάνη και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε έως δέκα (5~10) εργάσιµων 

ηµερών ( από την επίσηµη ενηµέρωσή του από τον ∆ήµο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτηµά του 

που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το 

χρονικό διάστηµα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 

Άρθρο 8,  Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν µε τις 

προσφορές. 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συµπεριλάβει όλα τα 

απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα 

κυρίως  τα στοιχεία υπερκατασκευής (άρθρα 3 και 5),  στοιχεία πρόσθετου εξοπλισµού 

(άρθρα 4 και 5), στοιχεία ειδικών απαιτήσεων (άρθρο 6) και να δηλώσει ότι αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να εκπαιδεύσει µε δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό του ∆ήµου 

(τουλάχιστον 2 άτοµα) στον χειρισµό και την συντήρηση. 

Ο  υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής τουλάχιστον δέκα (10) 

παρόποιου τύπου κατασκευών και κατάσταση παραδόσεων µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 

παραλαβής η τιµολόγια ανάλογα αν πρόκειται για δηµόσιο η ιδιωτικό φορέα. 
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Άρθρο 9.  Άλλα στοιχεία 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτήσει ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την έκδοση των 

πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος ώστε να είναι έτοιµο προς χρήση, εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα για έγκριση για  κατ΄ εξαίρεση ταξινόµησης του. 

 

 

O Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρµη,   13/05/2016 Θέρµη,   13/05/2016 

 

 

 

 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» 
Αρ. Μελέτης :  18/2016 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

 
 

A/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑ∆Α Α:        
1  Καλαθοφόρο όχηµα τεµ 1  81.300,81   81.300,81 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 81.300,81 
   ΦΠΑ 23% 18.699,19 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 100.000 

 ΟΜΑ∆Α Β:        
2  ∆ιαµορφωτής γιαών (grader) τεµ  1 36.585,36   36.585,36   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 36.585,36   
   ΦΠΑ 23% 8.414,63 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 45.000,00 

 ΟΜΑ∆Α Γ:        
3   Μηχανοκίνητος φορτωτής τεµ 1  36.585,36   36.585,36   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 36.585,36   
   ΦΠΑ 23% 8.414,63 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 45.000,00 

 ΟΜΑ∆Α ∆:        
4 Φορτηγό όχηµα (µεταχειρισµένο) τεµ 1   8.130,08 8.130,08 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.130,08 
   ΦΠΑ 23% 1.869,91 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 10.000,00 

 ΟΜΑ∆Α Ε:        
5  Φορτηγό όχηµα (καινούργιο) τεµ 1   27.642,27  27.642,27 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 27.642,27 
   ΦΠΑ 23% 6.357,72 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε 34.000,00 

 ΟΜΑ∆Α Ζ:        
6  Απορριµµατοφόρο υπογείων κάδων τεµ 1  50.000  50.000 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 550.000 
   ΦΠΑ 23% 11.500,00 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ 61.500,00 



 

Σελίδα 80 από 82 

 

 ΟΜΑ∆Α Η:        
7  Αλατοδιανοµείς τεµ 2    16.260,16  16.260,16 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.260,16 
   ΦΠΑ 23% 3.739,83 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η 20.000,00 
 ΟΜΑ∆Α ΣΤ:        
8 Υπερκατασκευή πλύσεως κάδων τεµ 1  52.032,52 52.032,52 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 52.032,52 
   ΦΠΑ 23% 11.967,47 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ 64.000,00 
   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 379.500,00 

      

      

 
 

 

Θέρµη,  13 /05/2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Θέρµη,   13/05/2016 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΜΑΪ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Προµήθεια µηχανηµάτω έργου, 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» 
Αρ. Μελέτης :   18/2016 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

A/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑ∆Α Α:        

1  Καλαθοφόρο όχηµα τεµ 1      

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   

 ΟΜΑ∆Α Β:        

2  ∆ιαµορφωτής γιαών (grader) τεµ  1         

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ     
   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   

 ΟΜΑ∆Α Γ:        

3   Μηχανοκίνητος φορτωτής τεµ 1          

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   

 ΟΜΑ∆Α ∆:        

4 Φορτηγό όχηµα (µεταχειρισµένο) τεµ 1     

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆   

 ΟΜΑ∆Α Ε:        

5  Φορτηγό όχηµα (καινούργιο) τεµ 1      

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε   

 ΟΜΑ∆Α Ζ:        

6  Απορριµµατοφόρο υπογείων κάδων τεµ 1      

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ   
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 ΟΜΑ∆Α Η:        

7  Αλατοδιανοµείς τεµ 2         

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η   
 ΟΜΑ∆Α ΣΤ:        
8 Υπερκατασκευή πλύσεως κάδων τεµ 1      

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ   
   ΦΠΑ 23%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ   
   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ   

      

      

 
 
 

 
 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Θέρµη,  13/05/2016 Θέρµη,  13/05/2016 Θέρµη, ……. - ..….- 2016 

Ο Συντάξας 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

Η Προϊσταµένη  
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 

Υπηρεσίας 

Ο Προσφέρων 

   

Κολοκυθάς Αθανάσιος Μαϊδου Ελένη Υπογραφή/Σφραγίδα 

     

 


