
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

Αρ. Μελέτης  Δνσης Ανακύκλωσης & Καθαριότητας: 
04/2018 

  
 
 

 
 
                                                                                                                   
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.549.050,00 € µε ΦΠΑ    

              
                                                                     
 

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση 

- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Προϋπολογισµός 

- Έντυπο προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τίτλος: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και φορτηγών 
οχηµάτων» 

Αρ. Μελέτης : 22 /2012 

 

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

Αρ. Μελέτης : 04/2018 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω µηχανηµάτων  έργου, οχηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του Δήµου θέρµης,  όπως συντήρηση 
επαρχιακής οδοποϊίας, διαµόρφωση χώρων, χωµατουργικές εργασίες, εκχιονισµούς,  
έκτακτες ανάγκες αντιµετώπισης παγετού, αποκοµιδής απορριµµάτων από τους υπόγειους 
κάδους,  µετακίνηση προσωπικού κλπ: 

 
• Τριών (3) καινούριων απορριµµατοφόρων οχηµάτων  συνολικού κόστους 480.000 €  
• Δύο (2) καινούριων ελαφρών ανατρεπόµενων φορτηγών οχηµάτων συνολικού κόστους 

56.000 €.                                              
• Ενός (1) διαστρωτήρα ασφάλτου συνολικού κόστους 12.000 €  
• Ενός (1) φορτωτή συνολικού κόστους 60.000 €  
• Ενός (1) καινούριου Φορτηγoύ  οχήµατος τύπου γάντζου (Ηοοk lift) µεταφοράς 

κοντέινερ συνολικού κόστους 186.000 € 

• Δύο (2) Απορριµµατοκιβώτιων  µε συµπίεση συνολικού κόστους 64.000 €  
• Ενός (1) µεταχειρισµένου Φορτηγoύ  οχήµατος µε ανυψωτικό µηχανισµό 

φορτοεκφόρτωσης ανοικτών κάδων συνολικού κόστους 50.000 €                                                                    
• Δύο (2) καινούριων ηµιφορτηγών συνολικού κόστους 50.000 €    
• Ενός (1) σκαπτικού µηχανήµατος συνολικού κόστους 80.000 €  
• Ενός (1) καινούριου φορτηγού µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος συνολικού κόστους 

50.000 €  
• Μίας (1) καινούριας αλατιέρας συνολικού κόστους 22.000 €                                                                         
• Ενός (1) καινούριου φορτηγού µε αρπάγη συνολικού κόστους 50.000 €          
• Δύο (2) καινούριων επιβατικών οχηµάτων συνολικού κόστους 24.000 €   
• Μίας (1) καινούριας λεπίδας αποχιονισµού κατάλληλης για φορτηγά οχήµατα συνολικού 

κόστους 8.700 €    
• Προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα συνολικού κόστους 29.100 € 

• Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού συνολικού κόστους 17.250 €    
• Προµήθεια ενός (1) διαµορφωτή γαιών (grader) συνολικού κόστους 310.000 €    

  
 

 Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του 
προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες.  

 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ως εξής: 

Α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιµής, ανά οµάδα ειδών της µελέτης, για τις οµάδες A, E, Η και Ξ, η 

οποία θα παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής προς την βαθµολογία 
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της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο µικρότερος αριθµός) σύµφωνα µε τον τύπο που 

ακολουθεί.  
  

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Β) Για τα είδη των υπολοίπων οµάδων µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά 

οµάδα ειδών της µελέτης. 

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, ή έχουν 
την ίδια βαθµολογία,  γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. 
 
Η προµήθεια προϋπολογισµού 1.549.050,00 € µε φ.π.α. θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του Δήµου και θα βαρύνει  τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2018: 

   
02.20.7132.013  «Προµήθεια τριών (3) καινούριων απορριµµατοφόρων» ποσό 480.000 ευρώ 

02.20.7132.005  «Προµήθεια ενός (1) καινούριου ελαφρού ανατρεπόµενου φορτηγού» ποσό   
                             24.000 ευρώ. 
02.30.7131.021    «Προµήθεια ενός (1) οδοστρωτήρα» ποσό 12.000 ευρώ.  
02.30.7131.008    «Προµήθεια ενός (1) φορτωτή» ποσό 60.000 ευρώ.  
02.30.7131.020   «Προµήθεια ενός καινούριου φορτηγού οχήµατος» ποσό 186.000 ευρώ. 
02.30.7131.020    «Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοκιβωτίων» ποσό 64.000 ευρώ. 
02.30.7132.004   «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου φορτηγού οχήµατος» ποσό 50.000   
                              ευρώ.  
02.30.7132.004  «Προµήθεια δύο (2) καινούριων  ηµιφορτηγών» ποσό 50.000 ευρώ.  
02.30.7131.022   «Προµήθεια ενός (1) σκαπτικού µηχανήµατος» ποσό 80.000 ευρώ 

02.30.7132.014   «Προµήθεια ενός (1) κλειστού φορτηγού µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος»    
                              ποσό 50.000 ευρώ. 
02.30.7132.011   «Προµήθεια µίας (1) αλατιέρας» ποσό 22.000 ευρώ. 
02.30.7132.015   «Προµήθεια ενός (1) γερανοφόρου φορτηγού» ποσό 50.000 ευρώ. 
02.30.7132.016   «Προµήθεια δύο (2) επιβατικών οχηµάτων» ποσό 24.000 ευρώ. 
02.35.7132.001   «Προµήθεια ενός (1) καινούριου ελαφρού ανατρεπόµενου φορτηγού» ποσό  
                              32.000 ευρώ. 
02.30.7131.010   «Προµήθεια λεπίδας αποχιονισµού» ποσό 8.700 ευρώ.      
02.35.7135.008  «Προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα» ποσό 29.100 ευρώ. 
02.35.7131.001   «Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» ποσό 17.250   
                             ευρώ. 
02.64.7131.007   «Προµήθεια ενός (1) διαµορφωτή γαιών (grader)» (125.000 ευρώ)  &            
                              ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  (πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ)  ΣΑΕ                                    
                              0552017ΣΕ055000010 (185.000 ευρώ) συνολικό ποσό 310.000 ευρώ. 
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Η προµήθεια  θα εκτελεστεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010 Πρόγραµµα ‘’ Καλλικράτης’’. 

 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
 

 

 

  

 
 

Θέρµη,  16  / 05 / 2018 Θέρµη,  16 / 05 / 2018 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

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

Αρ. Μελέτης : 04/2018 

 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 - Αντικείµενο της προµήθειας 

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

 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις: 
α)  Του N. 3463/2006 «Δηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
β) Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραµµα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
δ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωµοδότησης του Δ΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 
Δηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

ε) 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. 
ζ) 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. 
η) 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 Δηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.  
 θ) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 
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 ι) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 
Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 κ) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε 
θέµα«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 λ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπέςρυθµίσεις». 
 µ)   Του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." 

 
Άρθρο 3  - Συµβατικά τεύχη 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη δηµοπρασίας 

β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 

γ) Η Τεχνική έκθεση 

δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

ε) Προϋπολογισµός της µελέτης. 
ζ) Έντυπο προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 4  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% του 
συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) για την οµάδα ή οµάδες που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.   
 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 
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Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, 
της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος 
για τον οποίο κατετέθη. 

 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 
i. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύει τον εκάστοτε 

φορέα θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της µελέτης, όπως ισχύουν 
σήµερα. 

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των ειδών της προµήθεια στις 
εγκαταστάσεις του φορέα της προµήθειας. 

 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου παράδοσης τουλάχιστον κατά  δύο (2) µήνες.                                        
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
Για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα καινούρια ελαφρά ανατρεπόµενα φορτηγά, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το διαστρωτήρα ασφάλτου έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για το φορτωτή, δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για το καινούριο φορτηγό όχηµα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα απορριµµατοκιβώτια,  (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το µεταχειρισµένο φορτηγό όχηµα µε ανυψωτικό µηχανισµό φορτοεκφόρτωσης  
ανοικτών κάδων έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια ηµιφορτηγά έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για το ένα (1) καινούριο σκαπτικό µηχάνηµα (12) µήνες τουλάχιστον                                                                                                             
Για το ένα (1) κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για την µία (1) αλατιέρα (24) µήνες τουλάχιστον                                                                                             
Για το ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό όχηµα  έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια επιβατικά οχήµατα έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για τη µία (1) λεπίδα αποχιονισµού εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον                                                                         
Για τον ένα (1) γεωργικό ελκυστήρα δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον                                                             
Για τα λοιπά µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για τον ένα  (1) διαµορφωτή γαιών (grader) δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 
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 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής,  και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν 4412/2016.                                                                                                                                           
 

 
Άρθρο 6  - Έκπτωση του αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 7  - 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 8  Διάρκεια σύµβασης  

Η χρονική διάρκεια σύµβασης θα ισούται µε το χρονικό διάστηµα,  που αναφέρεται ως χρόνος 
παράδοσης σε κάθε  οµάδα ειδών της µελέτης.  
 
Άρθρο 9  – Τρόπος πληρωµής 

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

Άρθρο 10- Παραλαβή  

Τα είδη της προµήθειας θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου 
προµηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήµο θέρµης.: 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη µέσα στο χρόνο που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύµβαση. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από 
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρµόδιες Επιτροπές, 
οριζόµενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   
Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προµήθειας θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν 4412/2016. 
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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 11-Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση 

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

2. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν 4412/2016. 

 
Άρθρο 12o Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου-κυρώσεις 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν.4412/2016,  
 
2.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
3.Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο  άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   
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Άρθρο 13 - Προκαταβολή 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 
 
 
 

 

Θέρµη,   16/05/2018 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Θέρµη, 16 /05/2018 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Π.Λ.Π & Α 

 
 

ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Θέρµη, 16 /05/2018 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 
«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

A’ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙA (3) ΚΑΙΝΟΥΡIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ                                                                  

 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την  
    προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας 16 

κυβικών µέτρων µε σύστηµα ανύψωσης κάδων.  
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

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

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
1). Γενικές απαιτήσεις   

Τα προσφερόµενα οχήµατα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι  
       απολύτως καινούργια, αµεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 
 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην 

Αγγλική, των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 

 
2)  Πλαίσιο οχήµατος   

Το απορριµµατοφόρο όχηµα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή  
       απορριµµατοφόρου (αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων). 
 
Ο τύπος πλαισίου οχήµατος θα είναι 4x2. 

 
Το συνολικό µικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο 

πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  ή των 
αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα 
οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο 
κατάλογο ή  περιγραφή του κατασκευαστή της. 
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Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα  
   αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό 

γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεποµένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός. 

 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων θα είναι  τουλάχιστον 

7,2tn.   

Ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό 
µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται 
η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, 
του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή 
απορριµµάτων υπερκατασκευή µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η 
εξάρτηση του οχήµατος). 

 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων. To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά συµπιεσµένων απορριµµάτων βάρους 
450kgr/m3.   

Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόµενους αναλυτική µελέτη κατανοµής  
       φορτίων. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα  
        καθορίσει ο Δήµος. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα : 
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετηµένο σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου. 
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
-Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

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

-Ταχογράφο 

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

-Βιβλίο ανταλλακτικών. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι  
εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό  
σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. 
 
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 

 
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
Μεταξόνιο 

Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
Βάρη πλαισίου  
Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. 
Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο 

Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
3) Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 

κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 
τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγµένους τύπους και άριστης 
φήµης, µεγάλης κυκλοφορίας. Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  
290Hp και ροπής 1.200Nm. Θα διαθέτει κατά προτίµηση στροβιλοσυµπιεστή 
καυσαερίων (Turbo) µε ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισµός του 
κινητήρα θα είναι περίπου 7.500cc   

 
Να δοθούν οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 

σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή), καθώς και οι 
καµπύλες οικονοµίας καυσίµου. Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν 
υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη 
στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη 

σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
 
Ο κινητήρας µε τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόµενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον  
σύστηµα πέδησης «µηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστηµα πέδησης του  
οχήµατος. Με το σύστηµα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιµένο 

έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήµατος µε πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 
Τύπος και κατασκευαστής 

Η πραγµατική ισχύς , στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. 
Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. 
Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον 

αριθµό των στροφών. 
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισµός  
 
4) Σύστηµα µετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  αυτοµατοποιηµένο και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) 
ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µία (1) οπισθοπορείας. 
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 Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται  
διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων. 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να  µε 

πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει 
διάταξη κλειδώµατος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την 
εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειµερινές συνθήκες 
οδοστρώµατος κλπ.) µε αποτέλεσµα την υψηλή οδηγική συµπεριφορά και κυκλοφορικά 
ασφάλεια κατά τις διαδροµές σε µη ασφαλτοστρωµένους δρόµους. 

 
5) Σύστηµα πέδησης 

Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.), σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης 
ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστηµα για την βελτίωση της ισχύος 
πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστηµα 
αντίστοιχου τύπου. Επιθυµητό είναι το όχηµα να διαθέτει  σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου 
σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 

 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή  

ταµπούρα, ή συνδυασµό αυτών σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά του.   
Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω 

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

 
6) Σύστηµα διεύθυνσης 

 

Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση   
σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
Tο τιµόνι θα διαθέτει µεγάλο εύρος ρυθµίσεων και θα µπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος. Η ακτίνα στροφής να είναι 

η ελάχιστη δυνατή. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εµπρόσθιου και πίσω άξονα θα 
είναι  χαλύβδινες ή µε αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασµό αυτών. Να δοθεί ο 
τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

 
 Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα 

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 
κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ASR, που 
αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  µειωµένης πρόσφυσης 
καθώς και σύστηµα υποµείωσης στροφών στις πλήµνες των τροχών για καλύτερη και 
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αµεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις µε συνέπεια την µειωµένη 
κατανάλωση του καυσίµου και την  άµεση µετάδοση της µέγιστης  ροπής στους τροχούς . 

Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 
κανονισµούς ETRTO. 

 
Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο 

περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίµων, 
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο 
επιτρεπόµενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 

και ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 
αυτής) 

 
8) Καµπίνα οδήγησης 

Η καµπίνα να είναι ανακλινόµενου τύπου και τύπου καµπίνας ηµέρας και να εδράζεται επί του 
πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος.  Το κάθισµα του οδηγού θα διαθέτει πνευµατική 
ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, µε 
ενσωµατωµένηζώνη ασφάλειας τριών σηµείων. Το όχηµα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και 
δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από 
γυαλίSECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από 
πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια 
ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε 
δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινοµένου φρέσκου αέρα, aircondition, 
πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε 
εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα  
καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι  
εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα. 
 
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή  
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας. 
 
9) Χρωµατισµός 

 

Εξωτερικά το απορριµµατοφόρο να είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό  σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και 
αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 
ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά βαφής του οχήµατος. 
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Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από 
έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι απαιτούµενες επιγραφές 
θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
και τις οποίες ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση 
θα είναι λευκού χρώµατος. 

 
10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

10.1) Γενικά: 

 
 Η υπερκατασκευή θα είναι µε µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιµος όγκος 

σε συµπιεσµένα απορρίµµατα θα είναι τουλάχιστον 16m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση  
απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για  
απορρίµµατα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου 

για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων. 
 
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος από 1min. Να 

αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 
1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. Το Ύψος µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής 
απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ 1501. 

 
Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-

πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί µε 
εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι 
επισκέψιµοι . 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή 
κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση 
για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο 
καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ηµεροµηνία 
κατασκευής της υπερκατασκευής. 
 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανοµή βαρών να είναι σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η κιβωτάµαξα θα είναι πλήρως στεγανή . 
  

  

10.2) Κυρίως σώµα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:  

 
Το σώµα της υπερκατασκευής  θα είναι από χαλυβδοέλασµα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού 

πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 
 
Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές 
καταπονήσεις (όπως η χοάνη τροφοδοσίας  και το εσωτερικό δάπεδο του σώµατος),   ο 
χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώµατος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος 
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του κατώτερου τµήµατος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω 
πλευρικών τοιχωµάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  
 
Η  χωρητικότητα της  χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον  1,6m3.  
Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης µε διαστάσεις καθώς και υπολογισµός της  
χωρητικότητάς της. 
 
Το όχηµα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισµάτων ανάµεσα στο σώµα που 
δέχεται και περιέχει τα απορρίµµατα και την οπίσθια θύρα έτσι  ώστε σε περίπτωση 
διαρροών από το σώµα τα στραγγίσµατα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να 
µην πέφτουν στο οδόστρωµα . Η  λεκάνη αυτή θα είναι συνδεµένη µε την χοάνη παραλαβής 
των απορριµµάτων µέσω ειδικού στοµίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσµατα να 
µεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται µε την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά 
την φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε την κατάθεση σχεδίων ή 
φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όµοιας διάταξης.    
 
Τα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή  να είναι  κυρτής µορφής και τα πλευρικά τοιχώµατα να 

είναι χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις.  
 
Να προσκοµιστούν  κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις 

ιδιότητες και το πάχος των χρησιµοποιούµενων ελασµάτων της υπερκατασκευής.  
(παραστατικά αγοράς). 

  
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές 

σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή 
και καλή εµφάνιση.  Θα υπάρχει µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 
επισκευής .  

 
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω µέρος που θα ανοιγοκλείνει µε δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (µπουκάλες)  στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγµα της 
θύρας θα µπορεί να γίνεται   από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε µόνο από 
πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας. Τα έµβολα να βρίσκονται στις 
πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση 
ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας. 
 
10.3) Σύστηµα συµπίεσης:  
 
Το σύστηµα συµπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης 
δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα. Το άκρο των 
πλακών προώθησης και συµπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι 
ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή . 
   
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450 ή  
ανθεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / άνοιγµα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων 
θα είναι τουλάχιστον  1,6 m3. Το πάχος του ελάσµατος των πλακών προώθησης και 
συµπίεσης, απόρριψης και  χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών 
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εµβόλων θα είναι τουλάχιστον  5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή µε τα 
απορρίµµατα θα είναι HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο. 
   
Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής θα 
είναι τουλάχιστον 450 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων απορριµµάτων προς 
ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον  5:1.  

 
Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργασίας: συνεχής – αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – 
διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης . Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να 
είναι µεγάλης αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για µακροχρόνια 
καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έµβολα 
κίνησης του συστήµατος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν πρέπει 
να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού συµπίεσης  και 
του φορείου θα είναι αντεστραµµένα και εντός της θύρας συµπίεσης. 
Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ασφαλιστικά και µηχανισµούς 

ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήµατος. Να αναφερθούν οι 
αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός 
υπολογισµός αυτών.  

 
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα  είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε 

να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού 
συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων.   

 
Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριµµάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε 
το τύπο και τη φύση των απορριµµάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε µε τη 
χρήση φορητού µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές . 

 
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα . 
 
10.4) Σύστηµα ανύψωσης κάδων  
 
 Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων θα δέχεται µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους  
χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 

30700 και ΕΝ 840), µέσω υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων 
τύπου βραχιόνων ή/και xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα µηχανισµού θα είναι τουλάχιστον 
700 kg. 

 
Το όχηµα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό µηχανισµό κάδων µηχανικής αποκοµιδής ειδική 
διάταξη η οποία µε την χρήση υδραυλικής ενέργειας  θα ενεργοποιείται αυτόµατα και θα 
κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει µε το σύστηµα 
της χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα 
παραλαµβάνονται µε το σύστηµα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός 
της χοάνης απόρριψης των απορριµµάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσµατος 
του κάδου µετά το άδειασµα του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρω µηχανισµού στην φάση της 
καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισµένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του 
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κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές.  Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται 
µε την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όµοιας διάταξης. 
   
Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από 
τις κρούσεις. Ο χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, 
πίσω δεξιά κατά προτίµηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουµπήσει στο 
έδαφος, θα µειώνεται αυτόµατα η ταχύτητα καθόδου διαµέσου κατάλληλης  
ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να µην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και 
παραµορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt 
ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων 

 
10.5) Δυναµολήπτης (P.T.O.)  

 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω δυναµολήπτη 

(P.T.O) και µέσω  αντλίας ελαίου µεταβλητής ροής αντλίας   (όπου θα κινεί την πρέσα, θα  
ανοίγει  τη θύρα, θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους µε το σχετικό ταρακούνηµα 
και θα κινούν αντίστροφα  

το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από  
συγχρονισµένη κίνηση).  Να δοθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η 

µέγιστη πίεση της αντλίας  (παροχή κατάλληλων διαγραµµάτων). Θα υπάρχει ωρόµετρο 
λειτουργίας δυναµολήπτη (P.T.O.)   

 
11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια                                                                  
 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών  
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριµµάτων). Θα φέρει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :   

  

Θορύβου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΚΥΑ  
37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/88/ΕΚ 

(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα 
µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 
1853 τ. Β’/2007). 

Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) συνοδευµένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτηµα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όµοιο 
µε το προσφερόµενο είδος από διεθνώς Διαπιστευµένο Φορέα, µε το οποίο  να προκύπτει 
και η συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριµµατοφόρα.  

    
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόµενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο 

πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόµενες θέσεις όρθιων (µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία,  
φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) 
(συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα). Για τη 
διευκόλυνση των ελιγµών του οχήµατος, τα σκαλοπάτια να συµπτύσσονται.    
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Θα υπάρχει σύστηµα/µηχανισµός µε διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές 
του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστηµα συµπίεσης 
και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο µηχανισµός απεγκλωβισµού  
θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.  

 
Θα υπάρχει έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης µε οθόνη στην 

καµπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  
 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το  
κλείσιµο θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω µέρος 

του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό. 
 
Το όχηµα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών -  
     παραµέτρων του υδραυλικού κυκλώµατος. Το σύστηµα αυτό θα αποτελείται από µόνιτορ   

στην καµπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών µε έγχρωµη οθόνη αφής τύπου 
υγρών κρυστάλλων, µέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήµατος αλλά και ο 
προϊστάµενος υπηρεσίας), θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των 
παραµέτρων του υδραυλικού κυκλώµατος της υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα, µέσω µοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και 
ελέγχου παραµέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σηµεία του υδραυλικού κυκλώµατος, 
θερµοκρασίας υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του 
υδραυλικού κυκλώµατος.  

Το σύστηµα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης µέσω θύρας Ethernet, GSM, 
Bluetooth IOS και Bluetooth ADROID, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της 
υπερκατασκευής εξ’ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισµός 
σύνθετων βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήµατος για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα στα συνεργεία επισκευής. 

Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει να  
      περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόµενους και να συνοδεύεται από σχετικά τεχνικά 

φυλλάδια των κατασκευαστών των επιµέρους συστηµάτων που αποτελούν το 
προσφερόµενο ηλεκτρονικό σύστηµα. 

 
Το όχηµα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων 

σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων. Δια του κυκλώµατος αυτού δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που 
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία 
του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασµένα 
(πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήµερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό 
κύκλωµα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα να 
σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος να  

       απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των     
       λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά. 
 
Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους 
προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης και ενδεικτικά 
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περιµετρικά του οχήµατος . Δύο (2) περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος, ένα 
στο µπροστά και ένα στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου. Προβολείς εργασίας 
λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων. 
Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος 
του οχήµατος (ζέβρες). Ύπαρξη σηµάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από 
τους εργαζόµενους. 

 
Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 

χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
   
Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια  
      (τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να 

είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχηµα. 

 
Θα υπάρχει µηχανισµός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του  
οχήµατος, ούτε τη δηµιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόµενης συµπίεσης των  
απορριµµάτων . 
 
Το όχηµα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, 

όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  

κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.   

 
Το όχηµα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόµενα : 
Πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους βασικά περιλαµβανόµενους, τοποθετηµένος σε 

ευχερή θέση. 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
(όπως θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος). 
Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.  
Τρίγωνο βλαβών . 
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία 
του οχήµατος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην 
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίµηση) ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, 
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική µορφή) ανταλλακτικών 
(εικονογραφηµένα µε κωδικοποίηση κατά το δυνατόν) 
     

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Υπεύθυνη Δήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο 
όχηµα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρµόδια Δ/νση του 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειµένου να είναι εφικτή η 
ταξινόµηση του απορριµµατοφόρου οχήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) συνοδευµένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ 
κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτηµα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όµοιο µε το 
προσφερόµενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευµένο Φορέα, µε το οποίο  να προκύπτει και η 
συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριµµατοφόρα.   

Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του 
αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας 
αξιοπιστίας οχηµάτων). 

 
Ως αποδεικτικά µέσα  να κατατεθούν µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
  

Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 
αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας 
για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης 
συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 
Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο   ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα  

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  επισκευές 

        και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε τα 
δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου 
τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο 
δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της 
αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση. 
  

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο   ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   
13) Τεχνική Υποστήριξη    

 
Ο προµηθευτής µε την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχηµα (η  
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 

να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) . 

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  
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τουλάχιστον 3 έτη .     
 
 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα

 παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι µικρότερο από 10 
ηµέρες. 

 
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του  

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα  

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα  
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο. 

β) θα καλύψει τον Δήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιµο. 

γ) θα καλύψει τον Δήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί.   

  

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη µε διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 
αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά 
αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα. 

   Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος 
της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα  

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   
14) Δείγµα 

 
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός 
δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν 
δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο µε το 
προσφερόµενο σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα µετάβασης της επιτροπής 
αξιολόγησης στον τόπο επίδειξης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Να υποβληθεί 
σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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15) Εκπαίδευση Προσωπικού 

 
 Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραµµα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του  
αγοραστή για το χειρισµό κάθε απορριµµατοφόρου και συντήρηση κάθε απορριµµατοφόρου. Να  
κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός  
εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).  
 
16) Παράδοση Οχηµάτων 

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

τον Προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  

 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης 

 
 
17) Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια 
από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόµενων οχηµάτων. 

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

ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήµατος. 

 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι µικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις  των εκποµπών CO2,NOx NMHC και εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 
Απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3    

Ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισµού, τις κάτωθι  
        ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα    
         υποβάλει στην προσφορά του:  
 
1.1 Αναφορικά µε την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

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

Εµπορικό ή Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο, µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα  της παρούσας, 
δηλαδή σε εµπορία ή κατασκευή του προσφερόµενου είδους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου θα  
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 
αυτό. Προκειµένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου, νοµίµως 
επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας  

Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα µητρώα 
του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. Προκειµένου 
περί Ενώσεως τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους. Τα 
δικαιολογητικά επαγγελµατικής  

εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης 
της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

  
2. Αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ο οικονοµικός φορέας θα 
δηλώσει ρητά µε το ΕΕΕΣ ότι πληροί  τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

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

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε το επίπεδο εµπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον 
ελάχιστο ζητούµενο αριθµό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) ιδίων ή παροµοίων οχηµάτων µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο µέσος  ετήσιος  αριθµός παραδόσεων για το 
συγκεκριµένο είδος - κατά την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού) - να είναι ανάλογος του αντικειµένου της σύµβασης. 

Στο ΕΕΕΣ   ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που  
       πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία   
    διεξαγωγής του διαγωνισµού)  ιδίων ή παροµοίων  οχηµάτων µε το αντικείµενο της 

σύµβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  µε αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 
εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε 
απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρηµένο αντίγραφο του 
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τιµολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την 
ανάθεση της σύµβασης). 

Εάν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά χρονικό 
διάστηµα µικρότερο του ως άνω καθοριζόµενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά 
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η µερική κάλυψη της  
απαίτησης από κάθε µέλος της Ένωσης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την 

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

απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων 
και τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική 
υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό 
κατάλληλου εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται µε το αντικείµενο της 
σύµβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :  
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό και ο αριθµός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του 
οικονοµικού φορέα. 

β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ τα ονοµατεπώνυµα του τεχνικού 
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει ο οικονοµικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη 
των προσφεροµένων ειδών καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών 
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει  ο οικονοµικός φορέας για 
την τεχνική υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική 
ικανότητα του οικονοµικού φορέα µε διαθεσιµότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών 
εξειδικευµένων τεχνιτών, µε ειδικότητες όπως µηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, 
µηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρµοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
    προσκοµίσει, κατάσταση προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο 

υποβολής των προσφορών όσο κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά µέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση 
προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτηµένης σχέση εργασίας  :  
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες. 
• Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  
• Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή.  
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος.   
• Δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα 

δεσµεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστηµα διαρκεί η συµβατική υποχρέωση τεχνικής 
υποστήριξης των οχηµάτων.  
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2.3 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ   ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση από µέρους του ικανών τεχνικών πόρων, 
δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό τεχνικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο οικονοµικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό 
συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων του Δήµου για την πλήρη 
αποκατάσταση των βλαβών.   

 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω. 
 
2.4. Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η ύπαρξη άδειας λειτουργίας 

συνεργείου εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα, σε ισχύ και κατάλληλη για τις  επισκευές 
και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
δηµοπρατούµενων ειδών.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας 
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 

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

επιλογής που σχετίζεται µε την προσκόµιση δείγµατος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή 
παρόµοιο πλαίσιο. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς 
και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή 
παρόµοιο πλαίσιο µε το προσφερόµενο σε τόπο που θα υποδείξουν.   

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα µέτρα που λαµβάνει για την 
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφεροµένων ειδών.   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
       προσκοµίσει τα παρακάτω: 
- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και  

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  
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εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφεροµένων προϊόντων, 
επαληθευόµενη ως εξής:  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει τα παρακάτω: 
Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασµό και 
την παραγωγή (κατασκευή) του κατασκευαστή των πλαισίων και των υπερκατασκευών. 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης 
συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

θα δηλώσει µε το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα : 

  Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης.    

3.1 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηµατοπιστωτική  
     επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
       προσκοµίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία µε τον 

προσφέροντα και όπου θα δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 
χρηµατοδότησή κατά το τρέχον έτος. 

 
3.2 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 

(3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε 
το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ . 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα τον ανά έτος 
ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο µέσο όρο. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
Προσκοµίσει Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών ισολογισµών της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, των τριών (3) 
τελευταίων οικονοµικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισµού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει -  δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση 
ισολογισµών - δηµοσιευµένους ισολογισµούς για τρεις (3) διαχειριστικές τους, τότε 
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µπορεί να υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσηµα έγγραφα ή 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.   

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους 
ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστηµα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα  
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η  
µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται 

συνολικά.  
 
3.3 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος  (ειδικός) κύκλος εργασιών για το 

συγκεκριµένο είδος, των τριών (3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού 
οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε την εκτιµώµενη αξία της παρούσας σύµβασης χωρίς 
ΦΠΑ. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει: 
Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων 

που καλύπτεται από τη σύµβαση  για έκαστη εκ των τριών (3) προηγούµενων του έτους 
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα  
      µικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσηµα στοιχεία 

που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα  
    ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται 

η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να 
καλύπτονται συνολικά.  

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

Για ένα η/και περισσότερα από τα  προαναφερόµενα κριτήρια επιλογής 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, ο 
συµµετέχων οικονοµικός φορέας, µπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 
οικονοµικών φορέων (δάνεια εµπειρία), ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 
αυτούς. Εφόσον οικονοµικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή 
αναφορά στο ΕΕΕΣ σχετικά µε τη φύση του φορέα και το είδος της δάνειας εµπειρίας που 
θα προσφερθεί. 

 Εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία άλλων οικονοµικών  
      φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας το ΕΕΕΣ   συµπληρώνεται και από 

αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. 
 Απαραιτήτως µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της σύµβασης)    ο  
        οικονοµικός φορέας προσκοµίζει τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά µέσα  
    τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικης επάρκειας    

που απαιτεί η παρούσα προς τεκµηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 
Ειδικότερα δε για δάνεια εµπειρία οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ο οικονοµικός  
φορέας και οι φορείς στη δάνεια εµπειρία των οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων, θα είναι από 

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.   
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Στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία, πρέπει να µη 
συντρέχει λόγος αποκλεισµού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 10 της 
παρούσας. Τα αποδεικτικά µέσα που πιστοποιούν τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού για τον οικονοµικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία υποβάλλονται 
και  ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύµβασης µαζί µε τα δικαιολογητικά 
του συµµετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο 
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία του, η Αναθέτουσα 
απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει.  

 
 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιµο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκποµπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτηµα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάµαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά  
και τρόπος κατασκευής 

100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστηµα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστηµα κάδων 100-120 6,00 

11 
Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο  
απορριµµάτων  

100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
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όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικπροδιαγραφές. 

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

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

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

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

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την  
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 

   U 

 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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B’ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

                     
 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την  
προµήθεια δύο (2) καινούριων  ελαφρών ανατρεπόµενων φορτηγών οχηµάτων, τα οποία  
θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ι. ΟΧΗΜΑ 

α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Τα προς προµήθεια ελαφρά ανατρεπόµενα φορτηγά θα είναι χρώµατος λευκού, θα φέρουν στο 
πλάι κίτρινη λωρίδα πλάτους 10cm, θα φέρουν γράµµατα Δήµος Θέρµης, θα  είναι 
καινούρια µε έτος κατασκευής από 2018 µε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
EURO 6 ή νεότερο. Τα φορτηγά θα πρέπει να είναι επώνυµα και να κυκλοφορούν ευρέως 
στην Ελληνική αγορά. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες 
ανταλλακτικών.  

 
Η καρότσα των φορτηγών θα είναι ανατρεπόµενη και ανοιχτού τύπου, µε συνέπεια και τα εν 

λόγω οχήµατα να χαρακτηρίζονται ως “ανοιχτά” στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας 
κυκλοφορίας του. 

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

δύο (2) ετών, επί ποινή αποκλεισµού, 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. 

 
 
β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

 
Ο κινητήρας των φορτηγών θα είναι βενζινοκίνητος τετρακύλινδρος, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εµπορίου µε εξασφαλισµένο 
σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών. Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 ή 
νεότερος µε κυβισµό περίπου 1.299cc και ισχύ τουλάχιστον 82 PS. Οι εκποµπές των 
καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την νοµοθεσία. 

 
γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

 

Ο συµπλέκτης θα είναι ξηρός, µονού δίσκου και το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι µηχανικό µε 
τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες, δηλαδή πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες 
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εµπροσθοπορείας, και µιας (1) οπισθοπορείας και θα είναι πλήρως στεγανοποιηµένο από 
διαρροές.  

 
δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 

Τα φορτηγά θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, µε 
ηλεκτρική υποβοήθηση, το οποίο θα επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή 
αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Το τιµόνι των φορτηγών οχηµάτων θα βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του οχήµατος. 

 
ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

 

Το σύστηµα πεδήσεως των φορτηγών πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του 
οχήµατος και τους επιβαίνοντες. Τα φορτηγά θα είναι εφοδιασµένα µε φρένα πορείας 
ανεξαρτήτου διπλού κυκλώµατος υδραυλικά, µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, µε 
σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS) που θα αποτρέπει το µπλοκάρισµα των 
τροχών και θα µεγιστοποιεί την πρόσφυση κατά το φρενάρισµα, µε ηλεκτρονική κατανοµή 
πέδησης (EBD) που θα αποτρέπει το µπλοκάρισµα των τροχών κατά το φρενάρισµα λόγω 
µεταφοράς φορτίου, σύστηµα υποβοήθησης πέδησης (ΒΑS) που θα υποβοηθά τον οδηγό 
σε περιπτώσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης και µε σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου της 
ευστάθειας (ESC) που σε περίπτωση ολίσθησης του φορτηγού θα επεµβαίνει 
αναλαµβάνοντας τον έλεγχο της ισχύος του κινητήρα και ασκώντας διαφορετική δύναµη 
πέδησης στον κάθε τροχό ώστε να αποκατασταθεί η ευστάθεια του οχήµατος.  

Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστάνιας ή αντίστοιχων προδιαγραφών µε 
επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και το µοχλό ταχυτήτων στο 
νεκρό σηµείο. 

 
στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 

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.  

Τα ελαστικά των φορτηγών (2 εµπρόσθια ελαστικά και 2 διπλά οπίσθια ελαστικά) θα είναι 
τουλάχιστον διαστάσεων 165/65 και οι ζάντες θα είναι ατσάλινες 14” ασηµί. 

 
ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 

Τα οχήµατα πρέπει να φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, µε βασικά φώτα και 
αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. Τα ανωτέρω οχήµατα θα φέρουν ηλεκτρική 
εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 
2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασµένα µε 
τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα και ηχητικά σήµατα. 

Τα οχήµατα θα φέρουν κλειδαριές  και κλείδωµα µε immobilizer. 
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η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Το κάθε όχηµα θα έχει µήκος τουλάχιστον 4.360mm, πλάτος τουλάχιστον 1.560 mm και ύψος 
τουλάχιστον 1.730mm, το συνολικό βάρος του κάθε οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 
2.200 κιλά ενώ το ωφέλιµο επιτρεπόµενο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1.100 κιλά ή και 
παραπάνω.  

 

θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ: 

 

Το αµάξωµα των οχηµάτων θα είναι µε αντισκωριακή προστασία µε ενισχυµένο σασί, µε µονή 
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 εµπρός και πίσω (µε σταθερό πίσω παρµπρίζ), 
υαλοκαθαριστήρες µε ρυθµιζόµενη διακοπτόµενη λειτουργία µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς 
πίδακες νερού, διακριτά εµπρός καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού. Τα φορτηγά θα είναι 
εφοδιασµένα µε ευρυγώνιους καθρέπτες αριστερά και δεξιά καθώς και µε µεσαίο 
καθρέπτη, δύο µεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά µε ανοιγόµενους κάθετα υαλοπίνακες 
εµπρός, µια µικρή πόρτα φορτοεκφόρτωσης στο πίσω τµήµα, ζώνες ασφαλείας, 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.  

 
ι. ΚΑΡΟΤΣΑ: 

 

Η καρότσα των οχηµάτων θα είναι µακριά ανατρεπόµενη, εντελώς επίπεδη, µε γωνία 
ανατροπής τουλάχιστον 45ο και παραπέτα αλουµινίου ύψους 35 cm ανοιγόµενα στις τρεις 
πλευρές. Η καρότσα φόρτωσης θα είναι ισχυρής κατασκευής, µε διαστάσεις τουλάχιστον : 
µήκος 2.775mm και πλάτος 1.505mm.  

 
 
ΙΙ 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.  
 
ΙΙΙ. Διάφορα 

 

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 6 κιλών. 
Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (µεταφρασµένο). 
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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. 
 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από δύο (2) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης 
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Γ’ ΟΜΑΔΑ  ΕΝΑΣ (1) ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ενός (1) διαστρωτήρα ασφάλτου, ο οποίος θα 

χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
                Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούριου Μηχανήµατος Έργου (Μ.Ε.),          
                τύπου µικρού δονητικού οδοστρωτήρα αρθρωτού τύπου µε δύο (2) τύµπανα δόνησης, το   
                οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τις  ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 

 
Ι. ΟΧΗΜΑ 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Ο προς προµήθεια οδοστρωτήρας θα είναι µεταχειρισµένος, εύφηµου εργοστασίου εκ των 
πλέον εξελιγµένων τύπων στην αγορά, σε άριστη κατάσταση µηχανικά και λειτουργικά.  
 
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, επί ποινή αποκλεισµού, καθώς και από όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την έκδοση πινακίδων. Ενδεικτικά αναφέρονται  α) Δήλωση Πιστότητας 
CE, β) Έγκριση Τύπου Μ.Ε., γ) αποδεικτικά εισαγωγής ή αποδεικτικά αλλαγής του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων). 
 
β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

 
Ο κινητήρας του Οδοστρωτήρα θα είναι πετρελαιοκίνητος τρικύλινδρος υδρόψυκτος, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας IIIA ή νεότερο, µε ιπποδύναµη τουλάχιστον 25 HP που θα 
κινεί τον οδοστρωτήρα προς τα εµπρός και προς τα πίσω. 
 
γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασµένος εµπρός και πίσω µε δύο (2) κυλιόµενα τύµπανα 
διαµέτρου τουλάχιστον 0.72m και πλάτους τουλάχιστον 1.2m µε δόνηση εµπρός και πίσω, µε 
δυνατότητα αποµόνωσης του ενός τυµπάνου (χειροκίνητα ή αυτόµατα) και συχνότητα δόνησης 
στο εµπρός και πίσω τύµπανο τουλάχιστον 52Hz. Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε 
Σύστηµα διαβροχής τυµπάνων µε τον ψεκασµό νερού να γίνεται µε ηλεκτρική αντλία και θα 
έχει δυνατότητα ρύθµισης του χρόνου διαβροχής. Η δεξαµενή νερού θα είναι πλαστική για να 
µη σκουριάζει. Ο Οδοστρωτήρας θα έχει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης δόνησης σε 
υπερβολική ταχύτητα.   
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δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε υδροστατικά φρένα και στα δύο (2) τύµπανα, µε 
χειρόφρενο και φρένο ασφαλείας. 
 
ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε πλήρη φώτα πορείας εµπρός και πίσω, µε κόρνα, 
µε βοµβητή (beeper) για ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν καθώς και µε φάρο µε 
κίτρινο αναλάµπον φώς. 
 
στ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα έχει µήκος τουλάχιστον 2.5m, πλάτος τουλάχιστον 1.27m και ύψος 
τουλάχιστον 2.37m, ενώ το βάρος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 2.7tn έως 3.0tn. 
 
ζ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: 

 
Η πλατφόρµα του χειριστή θα επιτρέπει την είσοδο αυτού στον Οδοστρωτήρα και από τις δύο 
(2) πλευρές του Μηχανήµατος (Αριστερά-Δεξιά), ενώ το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι 
υδροστατικό. Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασµένος µε µετρητή ωρών λειτουργίας 
(ωρόµετρο), µε ταµπλό ελέγχου µε ενδεικτικές λυχνίες ασφαλείας για τον κινητήρα και µε 
διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Το κάθισµα του χειριστή θα είναι άνετο µε ζώνη ασφαλείας. Ο 
Οδοστρωτήρας θα φέρει αυτοκόλλητα όγκου (ζέβρες) και τρίγωνο βραδυπορείας. 
 
ΙΙ Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν µε τις προσφορές. 

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

                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.  
 

• Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση 
πινακίδων.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 
 
   α) Δήλωση Πιστότητας CE 

   β) Έγκριση Τύπου Μ.Ε., 
   γ) αποδεικτικά εισαγωγής ή αποδεικτικά αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύµφωνα 
µε τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων). 
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ΙΙΙ Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

 
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήµατα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει το 

µηχάνηµα. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο χρόνο διάθεσης των ανταλλακτικών, ο δε µέγιστος αποδεκτός 

χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού που µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από την 
υπηρεσία θα είναι 10 ηµέρες. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, άδεια λειτουργίας συνεργείου 
µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, που 
θα εκτελεί τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης. 

 
 
ΙV. Παράδοση Μηχανήµατος. 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία µε τα έξοδα να 
βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
V. Χρόνος Παράδοσης. 

 
Ο χρόνος παράδοσης δε µπορεί να είναι µεγαλύτερος των δύο (2) µηνών από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θεωρείται ουσιώδης απόκλιση 
και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
VI. Διάφορα. 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί µε τα κάτωθι παρελκόµενα: 
Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 
Τρίγωνο ακινητοποίησης 

Έναν (1) πυροσβεστήρα 6 κιλών σύµφωνα µε το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 
Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (µεταφρασµένο). 
Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα). 
Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π.  
 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού,  
 

• πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 14001:2015 του προµηθευτή. 
• Έγκριση τύπου του µηχανήµατος που θα βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας 

Ο προµηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού, να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, 
ενίσχυση ή  τροποποίηση που θα απαιτούσε η έκδοση της σχετικής άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων κυκλοφορίας.  
   



                               

 

Σελίδα 39 από 124 

                                                                                                                                                                          

 
 

Δ’ ΟΜΑΔΑ  ΕΝΑΣ (1) ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ενός µεταχειρισµένου φορτωτή ελαστικοφόρου, που 

θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου. Όπου ρητά αναφέρεται η 
λέξη περίπου, µε ποινή αποκλεισµού, δεν επιτρέπεται απόκλιση µεγαλύτερη η µικρότερη 
του 5%. 

                                                                                 
Τα κριτήρια βαθµολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
 
Άρθρο 2ο (Χρόνος Παράδοσης) 
 
Ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, από 

την υπογραφή της σύµβασης. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θεωρείται ουσιώδης απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι µεταχειρισµένο και εύφηµου εργοστασίου, εκ των 

πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδοµένων στην αγορά. 
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 και τις εκποµπές θορύβου. 

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

 
Ο κινητήρας θα είναι Diesel νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα πρέπει δηλαδή να 

ανταποκρίνεται στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς (EU Stage 2), µικτής ισχύος 
περίπου 170ΗΡ, υπερτροφοδοτούµενος, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, απ’ ευθείας 
εγχύσεως. Η µέγιστη ροπή του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 750Nm. 

Να λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανση του να διασφαλίζεται και σε εργασία σε 
κεκλιµένα εδάφη. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να έχει την ίδια απόδοση σε ελάχιστο υψόµετρο 1500m. 
Πρέπει να υπάρχει διπλό φίλτρο αέρος µε δείκτη συντήρησης. Το σύστηµα εισαγωγής αέρος 

πρέπει να περιλαµβάνει προφίλτρο. 
Να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και 

έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. 
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Το µηχάνηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει ηλεκτρικό σύστηµα εκκίνησης και λειτουργίας 24V 
µε εναλλακτήρα ελάχιστης τάσης 70 Amp και κεντρικό διακόπτη αποµόνωσης του 
ηλεκτρικού συστήµατος. 

 
2. Σύστηµα ψύξεως κινητήρα και ελαίου 

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

φορτωτή υπό τις πλέον δυσµενείς 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. 

 
3. Κέλυφος του χώρου κινητήρα 

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

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

στα κατάλληλα σηµεία. 
 
4. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

 
Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω υδραυλικού µετατροπέα ροπής στρέψης (Torque 

Converter) και αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων powershift απόλυτα συγχρονισµένου, επί 
ποινή αποκλεισµού. Η µετάδοση της κίνησης του φορτωτή πρέπει να γίνεται και στους 
τέσσερις (4) τροχούς. Οι τελικές κινήσεις πρέπει να είναι πλανητικού τύπου  

Η εκκίνηση του κινητήρα θα µπορεί να γίνει µόνο µε τον επιλογέα στη θέση «νεκρό». 
Η µέγιστη ταχύτητα κίνησης του µηχανήµατος θα είναι περίπου 37 χλµ/ώρα. Θα πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) σχέσεις ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και τρείς (3) 
οπισθοπορείας. Να δοθούν ο συνολικός αριθµός σχέσεων (εµπρός-πίσω) και οι 
ταχύτητες κίνησης σε χλµ/ώρα στις αντίστοιχες σχέσεις. 

Το µηχάνηµα απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού θα φέρει διαφορικά περιορισµένης 
ολίσθησης και στους δύο άξονες. 

Η εν γένει κατασκευή του 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. 

 
5. Σύστηµα διεύθυνσης 

 
Θα είναι υδραυλικό, µέσω της άρθρωσης του πλαισίου. Η γωνία άρθρωσης (σε κάθε πλευρά) 

θα είναι 40° περίπου. Το µηχάνηµα απαραίτητα θα είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της διεύθυνσης σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ή της υδραυλικής αντλίας. 

 
6. Σύστηµα πέδησης 
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Τα φρένα του µηχανήµατος θα είναι υδραυλικά κλειστού τύπου, διπλού κυκλώµατος και θα 
επενεργούν σε όλους τους τροχούς πάνω σε πολλαπλούς δίσκους και εµβαπτιζόµενα σε 
λάδι. Το µηχάνηµα θα πρέπει να µπορεί να φρενάρει σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής 
της λειτουργίας του κινητήρα ή σε περίπτωση βλάβης της αντλίας υδραυλικού, ενώ το 
φρένο στάθµευσης θα είναι µηχανικού τύπου και θα επενεργεί επάνω σε δισκόπλακα µε 
τακάκια που µε τη σειρά της επενεργεί στον άξονα µετάδοσης του σασµάν. 

 
7. Υδραυλικό σύστηµα 

 
Το υδραυλικό σύστηµα θα λειτουργεί µέσω εµβολοφόρου λειτουργίας µεταβλητής παροχής 

που θα παρέχει ανεξάρτητη και συνεχή χρήση όλων των κινήσεων του φορτωτή. Να 
δοθούν οι χρόνοι κύκλου των υδραυλικών για τις λειτουργίες ανύψωσης, κατάβασης και 
εκκένωσης. 

Η παροχή του υδραυλικού συστήµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 130l/min, ενώ η πίεση 
του υδραυλικού συστήµατος θα είναι τουλάχιστον 250Bar. 

Ο χρόνος υδραυλικού κύκλου εργασίας θα είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα. 
 
8. Άξονες – Ελαστικά 

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

τέτοια που να εξασφαλίζει την ευσταθή και οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος µε 
ανυψωµένο βραχίονα και πλήρες φορτίο. Ο εµπρόσθιος άξονας θα είναι σταθερός αλλά ο 
οπίσθιος θα έχει επαρκή ταλάντωση. Στην τεχνική προσφορά θα δοθεί η γωνία 
ταλάντωσης (oscillating angle). Οι διαστάσεις του µηχανήµατος κατά 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 είναι διαστάσεων 20,5-25. 
 
9. Πλαίσιο 

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

εργασίες µε εξάρτηση φόρτωσης εµπρός. Λόγω της φύσεως των εργασιών του 
µηχανήµατος και την µέγιστη ευελιξία του, η ακτίνα στροφής του µηχανήµατος στον κάδο 
θα έχει µέγιστη τιµή 6000 mm. Επίσης οι στατικές διαστάσεις να είναι οι µικρότερες 
δυνατές. Ολικό µήκος όχι µεγαλύτερο των 7500mm και ολικό πλάτος 2600mm περίπου. 

 
10. Θάλαµος χειρισµού 

 
Ο θάλαµος χειρισµού θα είναι µεταλλικός, κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς ασφαλείας ROPS και FOPS ηχοµονωµένος, θερµαινόµενος και θα 
στηρίζεται επί του πλαισίου δια µέσου αντικραδασµικών βάσεων. Όλοι οι υαλοπίνακες θα 
είναι ασφαλείας και αντιθαµβωτικοί (tinted glass). 

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

ελάχιστον τα όργανα ενδείξεως: 
Θερµοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα, 
Θερµοκρασία υδραυλικού λαδιού, 
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Θερµοκρασία λαδιού µετάδοσης κίνησης, 
Δείκτης στάθµης καυσίµου, 
Ωρόµετρο, 
Στροφόµετρο και ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών του οποίου θα 

δοθεί αναλυτική περιγραφή. 
Β. Ρυθµιζόµενο κάθισµα χειριστή, µε αντικραδασµική ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 
Γ. Θυρίδα εισόδου µε κλείθρα ασφαλείας, κρύσταλλα ασφαλείας φυµέ, αλεξήλιο, εµπρόσθιους 

και οπίσθιους υαλοκαθαριστήρες 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. 
 
11. Σύστηµα φόρτωσης 

 
 

Η γεωµετρία του συστήµατος φόρτωσης θα είναι τύπου «Ζ», τριών υδραυλικών κυλίνδρων για 
µεγαλύτερη εκσκαπτική δύναµη. Ο κάδος εκσκαφής θα είναι βαρέως τύπου γενικών 
χρήσεων και θα έχει χωρητικότητα περίπου 2,6m³. Το ύψος φόρτωσης µετρούµενο από 
τον πείρο της άρθρωσης του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3900 mm. Το ελάχιστο φορτίο 
ανατροπής του µηχανήµατος σε ευθεία γραµµή (tipping load straight) θα είναι 
τουλάχιστον 10000kg, ενώ το φορτίο ανατροπής του µηχανήµατος σε πλήρη στροφή 
(tipping load full turn) θα είναι τουλάχιστον 9000kg. 

 
12. Λοιπός εξοπλισµός 

 
Ο φορτωτής θα πρέπει ακόµη να είναι εφοδιασµένος µε : 
Πλήρες ηλεκτρικό σύστηµα φωτισµού για νυκτερινή εργασία (εµπρός-πίσω) και φωτισµό 

πορείας σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ. 
Κλείθρα ασφαλείας σε κρίσιµα σηµεία, όπως στο πώµα δεξαµενής καυσίµων, εργαλειοθήκη, 

συσσωρευτές. 
Ηχητική σήµανση κινδύνου (κόρνα). 
Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα όπισθεν πορείας, αυτοµάτως ενεργοποιούµενο και φωτεινή 

σήµανση που θα περιλαµβάνει περιστρεφόµενο φανό κίτρινου χρώµατος στην οροφή του 
θαλάµου. 

Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών. 
Εργαλειοθήκη µε εργαλεία συχνής χρήσης (να υπάρχει στην τεχνική προσφορά λίστα µε τα 

προσφερόµενα εργαλεία). 
Πλήρες φαρµακείο. 
Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη 

εργασία. 
 
13. Βάρος φορτωτή 

 
Το συνολικό λειτουργικό βάρος (operating weight) του φορτωτή θα είναι περίπου 14000kg. 
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14. Έτος κατασκευής – ‘Ωρες λειτουργίας 

 
Το έτος κατασκευής επί ποινή αποκλεισµού δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δώδεκα (12) 
έτη, ενώ οι αναγραφόµενες ώρες λειτουργίας δε θα ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες 5.000 (h) 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση 

των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το µηχάνηµα και η µετάβαση του 
συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ πέντε (5) ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση 
περί βλάβης. 

 
2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

 
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήµατα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει το 

µηχάνηµα. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο χρόνο διάθεσης των ανταλλακτικών, ο δε µέγιστος αποδεκτός 

χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού που µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από την 
υπηρεσία θα είναι 10 ηµέρες. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, άδεια λειτουργίας συνεργείου 
µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, που 
θα εκτελεί τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης. 

 

 
3. Χρόνος παράδοσης 

 
Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος των εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της υπογραφής 
της σχετικής σύµβασης. 

 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ 

 

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς κατά την 
ηµεροµηνία της παραλαβής του µηχανήµατος και µε βάση τα σχετικά έντυπα που θα 
χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: 
Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
                                                                                          
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού,  
 

• πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προµηθευτή όσο και 
του κατασκευαστή, καθώς και της σειράς ISO 14001:2015 του προµηθευτή. 
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• Έγκριση τύπου του µηχανήµατος που θα βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας 

• Βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, από όπου θα προκύπτει το έτος 
κατασκευής του µηχανήµατος. 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Καµία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόµενου 
µηχανήµατος. Με ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα 
προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή. 
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Ε’ ΟΜΑΔΑ  ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ & ΔΥΟ (2)  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

 
 
 
Ε.1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ (HOOK LIFT) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το υπό προµήθεια όχηµα τύπου γάντζου (Ηοοk lift) µεταφοράς κοντέινερ  και τα 
απορριµµατοκιβώτια µε συµπίεσης προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του  Δήµου για  
να χρησιµοποιηθεί σε εργασίες, µεταφοράς  απορρριµµάτων . 

 
Το υπό προµήθεια όχηµα µεταφοράς (Hook lift) θα πρέπει να είναι συµβατό και να 

συνεργάζεται πλήρως µε το ζητούµενο απορριµµατοκιβώτιο 22κµ.  

Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή ανυψωτικού µηχανισµού 
τύπου γάντζου (HOOK LIFT)  για την αποκοµιδή απορριµµατοκιβωτίων µε συµπίεση 
(press container)  χωρητικότητας  22m3.  

 
Ολόκληρο το όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής. 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Το συνολικό µικτό  φορτίο του οχήµατος   θα είναι τουλάχιστον 26tn. 
 
Η φόρτιση των αξόνων του αυτοκινήτου, συµπεριλαµβανοµένου όλων των µηχανισµών, 

δεν πρέπει να είναι ανώτερη της µεγίστης επιτρεπόµενης φόρτισης κατά άξονα και 
συνολικά για το πλαίσιο και πρέπει να φαίνεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά. 

 
Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ΄ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία του, πρέπει  να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα.  

Κάθε  αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί µε τα παρακάτω παρελκόµενα : 
Εφεδρικό τροχό µε ελαστικό και αεροθάλαµο, τοποθετηµένο σε ευχερή  θέση. 
Σειρά συνήθων εργαλείων. 
Πυροσβεστήρες   κατά    Κ.Ο.Κ.   που θα ισχύει  κατά την ηµεροµηνία  παράδοσης του 

αυτοκινήτου. 
Πλήρες  φαρµακείο προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
Ταχογράφο 

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

κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε εφοδιασµένο µε τους 
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απαραίτητους προβολείς, προβλεπόµενους καθρέπτες,   φωτιστικά σώµατα, ηχητικά 
σήµατα, περιστρεφόµενο φανό κλπ 

 
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 

 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

 

 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε 
τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 
Α) ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από 
τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, µικτού βάρους 26.000Kgr τουλάχιστον. 

  
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και 

ισχυρό σύστηµα ανάρτησης. 
 
Το µεταξόνιο (απόσταση 1ου - 2ου άξονα) επιθυµείτε να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ 

καλή ευελιξία του οχήµατος και δεν θα ξεπερνάει τα 4.200mm. 

 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 

και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 

 
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
Μεταξόνιο 

Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
Βάρη πλαισίου  
Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. 
Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο 

Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
Κινητήρας  

 

 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 
τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγµένους τύπους και άριστης 
φήµης, µεγάλης κυκλοφορίας. Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  
420Hp και ροπής 2.000Nm. Θα διαθέτει κατά προτίµηση στροβιλοσυµπιεστή 
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καυσαερίων (Turbo) µε ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισµός του 
κινητήρα θα είναι περίπου 10.500cc.   

 
Να δοθούν οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 

σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή), καθώς και οι 
καµπύλες οικονοµίας καυσίµου. Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν 
υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη 
στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη 

σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
 
Ο κινητήρας µε τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόµενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 

σύστηµα πέδησης «µηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστηµα πέδησης 
του οχήµατος. Με το σύστηµα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε 
κεκλιµένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήµατος µε πλήρες φορτίο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 
Τύπος και κατασκευαστής 

Η πραγµατική ισχύς , στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας. 
Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του. 
Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον 

αριθµό των στροφών. 
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισµός  
 
Σύστηµα µετάδοσης 

 

 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοµατοποιηµένο  και θα διαθέτει  τουλάχιστον  12 
(δώδεκα) σχέσεις εµπροσθοπορείας και 4 (τέσσερις) οπισθοπορείας.   

 
Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων. 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να  µε 

πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει 
διάταξη κλειδώµατος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την 
εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειµερινές συνθήκες 
οδοστρώµατος κλπ.) µε αποτέλεσµα την υψηλή οδηγική συµπεριφορά και κυκλοφορικά 
ασφάλεια κατά τις διαδροµές σε µη ασφαλτοστρωµένους δρόµους.  

 
 
Σύστηµα πέδησης 

 

Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.), σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης 
ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω άξονα καθώς και σύστηµα αντιολίσθησης (ΑSR). 
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To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 
ταµπούρα, ή συνδυασµό αυτών σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν 
τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου 
και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα 
(απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων 
δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

 
Για την ευκολότερη εκκίνηση σε κεκλιµένο επίπεδο και σε ακραίες συνθήκες το όχηµα είναι 

εξοπλισµένο µε εργοστασιακό σύστηµα ασφάλειας κατά της κύλισης προς τα πίσω. 
 
Σύστηµα διεύθυνσης 

 

 

Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  
σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και θα 
επενεργεί στους τροχούς του εµπρόσθιου άξονα. 

 
Tο τιµόνι θα διαθέτει µεγάλο εύρος ρυθµίσεων και θα µπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος. Η ακτίνα στροφής να είναι 

η ελάχιστη δυνατή. 
 
Άξονες – αναρτήσεις 

 

 

Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εµπρόσθιου και πίσω άξονα θα 
είναι  χαλύβδινες, ή µε αερόφουσκες,   ή συνδυασµό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων .  

 
Οι  άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 

συνθήκες κίνησης. Η κίνηση θα µεταδίδεται στους πίσω άξονες  (6Χ4). Οι πίσω τροχοί 
θα διαθέτουν σύστηµα υποµείωσης στροφών στις πλήµνες των τροχών για καλύτερη και 
αµεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις  µε συνέπεια την µείωση 
κατανάλωση του καυσίµου . 

 
To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά, ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή 

(Tubeless) και θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς ERTRO. Να δοθεί ο τύπος και οι 
διαστάσεις αυτών. 

 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 

και ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 
αυτής). 

 
Καµπίνα οδήγησης 
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Η καµπίνα να είναι ανακλινόµενου τύπου και τύπου καµπίνας ηµέρας και να εδράζεται επί του 
πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος.   

 Το κάθισµα του οδηγού θα διαθέτει πνευµατική ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων και θα 
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, µε ενσωµατωµένη ζώνη ασφάλειας τριών σηµείων. Το 
όχηµα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από 
γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από 
πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 
αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα 
θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινοµένου φρέσκου 
αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας 
και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 

 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα. 
 
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 

 
Χρωµατισµός 

 

 

Εξωτερικά το όχηµα  να είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα 
των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 
πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής 
του οχήµατος. 

 
Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται από 

έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι απαιτούµενες επιγραφές 
θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
και τις οποίες ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση 
θα είναι λευκού χρώµατος. 

 
 
Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  

 

  
Ο υδραυλικός ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι  ισχυρής κατασκευής και θα εγγυάται την 

ασφαλή φόρτωση µεταφορά και εκφόρτωση  απορριµµατοκιβωτίων µε συµπίεση (press 
container)  χωρητικότητας 22κµ. 

 
H ανυψωτική του ικανότητα θα είναι 26ton τουλάχιστον από το έδαφος  κυκλοφορίας του 

οχήµατος .  
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Θα έχει την δυνατότητα ανύψωσης  φορτωµένου κάδου από το έδαφος και την τοποθέτησή 

του επί του αυτοκινήτου. Επίσης θα έχει την δυνατότητα ολοκληρωτικής εκκένωσής του  
στο χώρο διάθεσης µε ανατροπή µε µέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 50ο. 

  
Η µεταλλική κατασκευή του µηχανισµού θα αποτελείται από σταθερό πλαίσιο στιβαρής 

κατασκευής από µορφοσίδηρο και ράουλα ολισθήσεως-οδηγήσεως των κάδων, και ειδικών 
υποδοχών σε όλο το µήκος του πλαισίου για την έδρασή τους.  

 
Επί του πλαισίου θα προσαρµόζεται ειδικό άγκιστρο µε µοχλοβραχίονα ανύψωσης των 

απορριµατοκιβωτίων ύψους 1450mm. 

 
Στο πίσω µέρος του πλαισίου θα υπάρχει ειδικό ράουλο αντιστήριξης το οποίο θα 

ενεργοποιείται κατά την παραλαβή φορτωµένου κάδου από το έδαφος προς αποφυγή 
ανύψωσης ολόκληρου του οχήµατος. 

  
Ο κύλινδρος (ράουλο) σταθεροποίησης θα είναι τοποθετηµένος στο πίσω µέρος του οχήµατος 

και θα τείθεται σε κίνηση µέσω υδραυλικού συστήµατος. Ο κύλινδρος αυτός θα βρίσκεται 
κάτω από τα οπίσθια ράουλα της υπερκατασκευής, και θα πρέπει να απέχει από το 
έδαφος (µε αφόρτιστο όχηµα) περίπου 100-150 mm. 

 
Το πλάτος του κυλίνδρου (ράουλο) θα είναι το ίδιο µε το πλάτος του σασί της 

υπερκατασκευής. 
 
Όλες οι κινήσεις του µηχανισµού για την φορτοεκφόρτωση-εκκένωση του κάδου, θα 

επιτυγχάνονται µέσω υδραυλικού ελαιοδυναµικού συστήµατος.  
 
Ο µηχανισµός θα παρέχει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης των κοντέινερ, σε (και από) 

οριζόντια θέση, για την εναλλαγή άδειων/γεµάτων: 
 
Ο χειρισµός του συστήµατος ανύψωσης των  κοντέινερ θα  γίνεται από τον θάλαµο οδήγησης 

µέσω ειδικού ενσύρµατου χειριστηρίου, το οποίο θα περιλαµβάνει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD) και φωτεινές ενδείξεις των ενεργοποιουµένων κάθε φορά σταδίων 
λειτουργίας.  

  
Θα υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκτέλεσης των κινήσεων κατευθείαν από το υδραυλικό 

χειριστήριο πίσω αριστερά από τον θάλαµο οδήγησης.  
   
Επιπροσθέτως θα υπάρχουν υδραυλικές αναµονές έτσι ώστε να µπορεί να ανοιγοκλείνει η 

πίσω θύρα των ζητούµενων απορριµµατοκιβωτίων. 

 
Ακόµη, ειδική διάταξη στον αυτοµατισµό του συστήµατος δεν θα επιτρέπει την ενεργοποίηση 

του µηχανισµού αν προηγουµένως δεν έχει απασφαλισθεί το κοντέινερ  (χρησιµοποίηση 
αγκίστρων ασφαλείας).  

 
Όλες οι κινήσεις και χειρισµοί θα ελέγχονται µέσω PLC και επαγωγικών διακοπτών θέσεων 

για την παρεµπόδιση εσφαλµένων χειρισµών. 
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Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα  εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις :  
Στήριξη ποδαρικού  
Φόρτωση κάδου στο όχηµα. 
Μετακίνηση – έλξη κάδου και ασφάλιση  
Εκκένωση κάδου (ανατροπή) 
Εκφόρτωση κάδου 

 
Όλες οι κινήσεις θα γίνονται µε υδραυλικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας. Η  υδραυλική 

πίεση και ροή θα παρέχεται από αντλία υψηλής πίεσης λαδιού εγκατεστηµένης επί του 
κινητήρα του οχήµατος (P.T.O.).   

 
Τα βασικά εξαρτήµατα του υδραυλικού κυκλώµατος θα περιλαµβάνει: 
Ελαιοδοχείο   µε φίλτρο επιστροφής και τάπα πλήρωσης και αναπνοής και διαφορικό δείκτη 

φίλτρου επιστροφών. 
Εµβολοφόρα αντλία πίεσης . 
Υδραυλικό χειριστήριο τριών κινήσεων διπλής ενεργείας µε κεντρική βαλβίδα ανακούφισης. 

Το χειριστήριο θα ενεργοποιείται ηλεκτροµαγνητικά. 
Δύο υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση του βραχίονα. Επί των κυλίνδρων θα υπάρχει 

διπλή ρυθµιζόµενη βαλβίδα συγκράτησης φορτίου. 
Υδραυλικό κύλινδρο οριζόντιας κίνησης µε αντεπίστροφη βαλβίδα υδραυλικού κλειδώµατος 

και ρυθµιστή πίεσης. 
Υδραυλικό κύλινδρο ασφάλειας (άγκιστρα) µε αντεπίστροφη βαλβίδα υδραυλικού κλειδώµατος. 
 
 Να κατατεθεί  διάγραµµα   
Φόρτισης του ανυψωτικού µηχανισµού (φορτίου σε συνάρτηση µε το ύψος φόρτωσης)  
Μέγιστης γωνίας φόρτωσης σε συνάρτηση µε το µήκoς των Container   
 
ΒΑΦΗ.  

 

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή όλων των µεταλλικών τµηµάτων της 
υπερκατασκευής. Στη συνέχεια αστάρωµα και βαφή στο χρώµα επιλογής του Δήµου . Οι 
επιγραφές που θα φέρει το όχηµα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήµου. 

  
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία                                                              
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Υπεύθυνη Δήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο 

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

Δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) . 

Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του 
αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας 
αξιοπιστίας οχηµάτων) 
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Ως αποδεικτικά µέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή 
των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος 
της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  επισκευές 

και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας 
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση 

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
   

Τεχνική Υποστήριξη     

                                                           

Ο προµηθευτής µε την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχηµα (η  
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 

να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) . 

 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  
τουλάχιστον 3 έτη .     
 
 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα

 παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι µικρότερο από 10 
ηµέρες. 

 
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 
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Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά) 
µετά το πέρας της προσφερόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι τη συµπλήρωση 
δέκα (10) ετών αθροιστικά.   

 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο 
θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού 
θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο στην 
οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο. 

β) θα καλύψει τον Δήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιµο. 

γ) θα καλύψει τον Δήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί.   

 
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη µε διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 
αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά 
αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 
φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας 
αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   
Δείγµα 

 
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός 
δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν 
δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο µε το 
προσφερόµενο σε τόπο που θα υποδείξουν.   Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

αγοραστή για το χειρισµό και συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, 
χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).  

 
Παράδοση Οχηµάτων 
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 Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  

 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης 

 
Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχηµάτος, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια 
από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόµενων οχηµάτων. 

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

ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήµατος. 

 

 

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι µικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκποµπών CO2,NOx NMHC και εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 
φορτηγού οχήµατος τύπου γάντζου (Ηοοk lift) µεταφοράς κοντέινερ   

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

ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα 
υποβάλει στην προσφορά του:  

 
1.1 Αναφορικά µε την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

 
11.1.1 Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η εγγραφή του  στο οικείο Βιοτεχνικό 

ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο, µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα  της 
παρούσας, δηλαδή σε εµπορία ή κατασκευή του προσφερόµενου είδους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου θα 
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 
Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 
αυτό. Προκειµένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου, νοµίµως 
επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. Προκειµένου περί Ενώσεως τα παραπάνω 
πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής 
εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

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

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

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

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε το επίπεδο εµπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον 
ελάχιστο ζητούµενο αριθµό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) ιδίων ή παροµοίων οχηµάτων µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο µέσος  ετήσιος  αριθµός παραδόσεων έκαστου είδους 
του προϋπολογισµού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά   - κατά την τελευταία τριετία 
(προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) - να είναι ανάλογος 
του αντικειµένου της σύµβασης. 

Στο ΕΕΕΣ   ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού)  ιδίων ή παροµοίων  οχηµάτων µε το αντικείµενο της 
σύµβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  µε αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 
εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε 
απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρηµένο αντίγραφο του 



                               

 

Σελίδα 56 από 124 

                                                                                                                                                                          

τιµολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την 
ανάθεση της σύµβασης). 

Εάν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά χρονικό 
διάστηµα µικρότερο του ως άνω καθοριζόµενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά 
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η µερική κάλυψη της 
απαίτησης από κάθε µέλος της Ένωσης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από 
την Ένωση.  

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

του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και 
τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη 
των προσφεροµένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό κατάλληλου 
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :  
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό και ο αριθµός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του 
οικονοµικού φορέα. 

β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ τα ονοµατεπώνυµα του τεχνικού 
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει ο οικονοµικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη 
των προσφεροµένων ειδών καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών 
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει  ο οικονοµικός φορέας για 
την τεχνική υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική 
ικανότητα του οικονοµικού φορέα µε διαθεσιµότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών 
εξειδικευµένων τεχνιτών, µε ειδικότητες όπως µηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, 
µηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρµοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

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

προσκοµίσει, κατάσταση προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο 
υποβολής των προσφορών όσο κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά µέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση 
προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτηµένης σχέση εργασίας:  
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες. 
• Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  
• Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή.  
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος.   
• Δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα 

δεσµεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστηµα διαρκεί η συµβατική υποχρέωση τεχνικής 
υποστήριξης των οχηµάτων.  
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2.3 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ   ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση από µέρους του ικανών τεχνικών πόρων, 
δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό τεχνικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Ο οικονοµικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό 
συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων του Δήµου για την πλήρη 
αποκατάσταση των βλαβών.   

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

προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω. 
 
2.4. Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η ύπαρξη άδειας λειτουργίας 

συνεργείου εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα, σε ισχύ και κατάλληλη για τις  επισκευές 
και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
δηµοπρατούµενων ειδών.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας 
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 

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

επιλογής που σχετίζεται µε την προσκόµιση δείγµατος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή 
παρόµοιο πλαίσιο. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς 
και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή 
παρόµοιο πλαίσιο µε το προσφερόµενο σε τόπο που θα υποδείξουν.   

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα µέτρα που λαµβάνει για την 
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφεροµένων ειδών.   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει τα παρακάτω: 
- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και  

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  
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εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφεροµένων προϊόντων, 
επαληθευόµενη ως εξής:  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει τα παρακάτω: 

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασµό και 
την παραγωγή (κατασκευή) του κατασκευαστή των πλαισίων και των υπερκατασκευών. 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης 
συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

  
3. Αναφορικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας  
θα δηλώσει µε το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται  

στην παρούσα:                               
 
 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του  
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
εκτέλεσης της σύµβασης.    
3.1 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηµατοπιστωτική  
επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία µε τον  
προσφέροντα και όπου θα δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για  
χρηµατοδότησή κατά το τρέχον έτος. 
 
3.2 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών  
(3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε το  
διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ . 
Στο ΕΕΕΣ ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα τον ανά έτος  
ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο µέσο όρο. 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών ισολογισµών της  
επιχείρησης, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη  
νοµοθεσία της χώρας όπου  
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων   
που προηγούνται του έτους του διαγωνισµού.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει -  δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση  
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ισολογισµών - δηµοσιευµένους ισολογισµούς για τρεις (3) διαχειριστικές τους, τότε µπορεί να  
υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσηµα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των  
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.   
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα  
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς,  
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα  
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η  
µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται  
συνολικά.  
 
3.3 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος  (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τοµέα  
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση, των τριών (3) προηγούµενων του έτους  
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε την εκτιµώµενη αξία της  
παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα  
προσκοµίσει: 
Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων  
που καλύπτεται από τη σύµβαση  για έκαστη εκ των τριών (3) προηγούµενων του έτους  
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα  
µικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που  
υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα  
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η  
µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται  
συνολικά.  
 

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

 
Για ένα η/και περισσότερα από τα  προαναφερόµενα κριτήρια επιλογής  
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, ο  
συµµετέχων οικονοµικός φορέας, µπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων οικονοµικών  
φορέων (δάνεια εµπειρία), ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Εφόσον  
οικονοµικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή αναφορά στο ΕΕΕΣ  
σχετικά µε τη φύση του φορέα και το είδος της δάνειας εµπειρίας που θα προσφερθεί. 
Εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία άλλων οικονοµικών  
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας το ΕΕΕΣ   συµπληρώνεται και από  
αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. 
 Απαραιτήτως µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της σύµβασης)    ο  
οικονοµικός φορέας προσκοµίζει τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά µέσα  
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικης επάρκειας  που  
απαιτεί η παρούσα προς τεκµηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 
Ειδικότερα δε για δάνεια εµπειρία οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ο οικονοµικός  
φορέας και οι φορείς στη δάνεια εµπειρία των οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων, θα είναι από  
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.   
Στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία, πρέπει να µη  
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συντρέχει λόγος αποκλεισµού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  
Τα αποδεικτικά µέσα που πιστοποιούν τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τον  
οικονοµικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία υποβάλλονται και  ελέγχονται κατά το  
στάδιο πριν την ανάθεση της σύµβασης µαζί µε τα δικαιολογητικά του συµµετέχοντα φορέα.  
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που  
προσφέρει τη δάνεια εµπειρία του, η Αναθέτουσα απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον   
αντικαταστήσει.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

φορτηγού οχήµατος τύπου γάντζου (Ηοοk lift) µεταφοράς κοντέινερ   

 

       

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 
  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιµο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,  
Εκποµπή καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτηµα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Υλικά ανυψωτικού µηχανισµού 100-120 7,00 

9 
Υδραυλικό σύστηµα – αντλία – χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστηµα 

100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα   100-120 8,00 

11 Σύστηµα φορτωεκφόρτωσης   100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήµατα ασφαλείας  100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 1,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 
Εγγύηση καλής λειτουργίας -  
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική  
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης  

ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος  
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος  

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

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

ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 

   U 

 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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Ε.2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 µ3 

  

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

Το υπό προµήθεια απορριµµατοκιβώτιο θα πρέπει να είναι συµβατό και να συνεργάζεται 
πλήρως µε το ζητούµενο όχηµα µεταφοράς (Hook lift) . Για τον λόγο αυτό οι 
διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά και για τα δυο δηµοπρατούµενα 
είδη. 

 
Το απορριµµατοκιβώτιο θα αποτελείται από κιβωτάµαξα η οποία θα είναι µεταλλική 

ενισχυµένης κατασκευής από λαµαρίνα άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 4mm. Η 
χοάνη τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασµένη για µέγιστη αντοχή στις φθορές -
καταπονήσεις από χαλυβδοέλασµα HARDOX 450 ή ανθεκτικότερου  πάχους  4mm . 

 
 Η κιβωτάµαξα θα είναι  κλειστού τύπου και κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποκλείεται εντελώς η διαρροή υγρών και η δυσοσµία. 
 
Ο συµπιεστής θα πρέπει να επιτυγχάνει βαθµό  συµπίεσης τουλάχιστον 4:1 για οικιακά 

απορρίµµατα. 
 
Ο µηχανισµός συµπίεσης  θα  εξασφαλίζει : 
 
Συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία της κιβωτάµαξας  µε απορρίµµατα. 
Μεγάλο βαθµό συµπίεσης  
Πλήρη εκµετάλλευση του όγκου του θαλάµου 

Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστηµάτων (εµβόλου, σωληνώσεων, αντλιών, κ.λ.π.)   
 
Ο µηχανισµός συµπίεσης θα αποτελείται από  πλάκα συµπίεσης  κατάλληλων διαστάσεων 

ορθογωνικής διατοµής  η οποία θα ολισθαίνει  και θα ωθεί τα απορρίµµατα στο 
εσωτερικό της κιβωτάµαξας. 

Ο µηχανισµός συµπίεσης  θα επανέρχεται σε θέση φόρτωσης αυτόµατα µετά από κάθε κύκλο 
συµπίεσης.Θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα πάχους 4 mm τύπου HARDOX 
450.   

 
Η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας  θα είναι  22κ.µ. 
 
Η εκκένωσή της θα γίνεται µε ανατροπή σε γωνία τουλάχιστον 60ο, από το όχηµα µεταφοράς 

της από το πίσω µέρος το οποίο θα αποτελείται από πόρτα ισχυρής κατασκευής από 
λαµαρίνα άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 3 mm, µε αρθρώσεις στην κορυφή και 
µε άγγιστρα ασφάλισης στα πλάγια, εφοδιασµένη απαραίτητα µε κατάλληλο ελαστικό 
παρέµβυσµα για την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας. 

 
Η πίσω πόρτα του απορριµµατοκιβωτίου θα ανοίγει µε την βοήθεια δυο υδραυλικών 

κυλίνδρων (ένα σε κάθε πλευρά) . 
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Στην εµπρόσθια πλευρά το απορριµµατοκιβώτιο  θα φέρει µηχανισµό ανάρτησης µε υποδοχή 
γάντζου, ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του σε όχηµα 
εφοδιασµένο µε σύστηµα  hook-lift.   

 
Η έναρξη του κύκλου συµπίεσης στην κιβωτάµαξα θα γίνεται χειροκίνητα µέσω κατάλληλου 

και εύχρηστου πίνακα ελέγχου-χειριστηρίων εγκατεστηµένο πλευρικά της χοάνης 
φόρτωσης.  

 
Ο όλος µηχανισµός θα λειτουργεί µε τάση 380 V και ηλεκτροκινητήρα ικανής για αυτό το 

σκοπό ιπποδύναµης. 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας  και ο πίνακας ελέγχου θα είναι στεγανός κατά ΙΡ65. Η προστασία 

έναντι άµεσης και έµµεσης επαφής θα επιτυγχάνεται µε χαµηλή τάση λειτουργίας κατά 
ΕΛΟΤ HD384 µέσω µετασχηµατιστού γαλβανικής ασφάλειας. O πίνακας  θα διαθέτει 
κατ’ ελάχιστον  τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
Επιλογέα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ –ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη). 
Διακόπτης µε κλειδί  για χειροκίνητη λειτουργία. 
Ενδεικτική λυχνία µερικής πληρώσεως κατά ¾. 
Ενδεικτική λυχνία ολικής  πληρώσεως FULL. 
Διακόπτης (µπουτόν) διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου (EMERGENCY) 
 
Το υδραυλικό σύστηµα θα είναι κατάλληλα προστατευµένο και εύκολα επισκέψιµο. Ιδιαίτερα 

τεχνικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα στοιχεία του υδραυλικού κυκλώµατος 
(Ιπποδύναµη µοτέρ, υδραυλική πίεση, παροχή αντλίας, κ.λ.π.) επαφίονται στη σχεδίαση 
του κατασκευαστή και αξιολογούνται αναλόγως. 

 
Tο απορριµµατοκιβώτιο θα πληροί όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται.  
 
Χρωµατισµός 

Εξωτερικά το απορριµµατοκιβώτιο θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις µετά από αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα 
ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές 
θα καθορισθούν οµοίως από την Υπηρεσία µετά την υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο 
χρόνο. 

 
Ασφάλεια 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η 
ταχύτητα και η άνεση χειρισµού, οι χρόνοι και οι µετρικές αποδόσεις των επιµέρους 
συστηµάτων, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάµενες βοηθητικές διατάξεις.   

 
θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην 

τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών και 
θα φέρει σήµανση CE. 
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Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. 

 
Να δοθούν οι χρόνοι κύκλων λειτουργίας. 
 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

Το απορριµµατοκιβώτιο θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των 
πολιτών.   Θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 
περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :
  

Θορύβου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΚΥΑ 
37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) 

Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ 
(ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE  σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 
(ενσωµάτωση µε το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).  . 

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων.   
  

Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 

   
Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια 

(τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών   

 
Θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  

κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.  
 
 θα παραδοθεί   µε τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και 

καλή λειτουργία. 
   

 

 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

 

Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Υπεύθυνη Δήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο 

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

Δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) . 
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Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του 
αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας 
αξιοπιστίας οχηµάτων) 

 
Ως αποδεικτικά µέσα  να κατατεθούν µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
  
Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  του 

κατασκευαστή, που να αφορά την κατασκευή. Το πιστοποιητικό αυτό  πρέπει να έχει  
εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  επισκευές 

και συντηρήσεις που απαιτούνται   
Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας 
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση 

 Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   
13) Τεχνική Υποστήριξη    

 
 

Ο προµηθευτής µε την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη (η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 
καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό)  

 
 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα

 παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι µικρότερο από 10 
ηµέρες. 

 
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 
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Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα 
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο στην 
οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο. 

β) θα καλύψει τον Δήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιµο. 

γ) θα καλύψει τον Δήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί.   

  

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη µε διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 
αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά 
αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 
φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας 
αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο   ΕΕΣΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   
Δείγµα 

                      

Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός 
δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν 
δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής σε τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί 
σχετική υπεύθυνη δήλωση .   

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

 Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραµµα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισµό κάθε απορριµµατοκιβωτίου και συντήρηση κάθε 
απορριµµατοκιβωτίου. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα 
εποπτικά µέσα κ.λπ.).  

 
Παράδοση απορριµµατοκιβωτίων  

 

 Η τελική παράδοση του απορριµµατοκιβωτίου  θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα 
να βαρύνουν τον Προµηθευτή.  

 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης 
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Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

 
 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές της 
κιβωτάµαξας , σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά 
στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόµενων υλικών. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

Απορριµµατοκιβώτιο  µε συµπίεση χωρητικότητας 22m3 

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

ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα 
υποβάλει στην προσφορά του:  

 
1.1 Αναφορικά µε την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

11.1.1 Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η εγγραφή του  στο οικείο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο, µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα  
της παρούσας, δηλαδή σε εµπορία ή κατασκευή του προσφερόµενου είδους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου θα 
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 
Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 
αυτό. Προκειµένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου, νοµίµως 
επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. Προκειµένου περί Ενώσεως τα παραπάνω 
πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής 
εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

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

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

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

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε το επίπεδο εµπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον 
ελάχιστο ζητούµενο αριθµό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) ιδίων ή παροµοίων οχηµάτων µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο µέσος  ετήσιος  αριθµός παραδόσεων έκαστου είδους 
του προϋπολογισµού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά   - κατά την τελευταία τριετία 
(προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) - να είναι ανάλογος 
του αντικειµένου της σύµβασης. 

Στο ΕΕΕΣ   ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσµετρούµενη από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού)  ιδίων ή παροµοίων  οχηµάτων µε το αντικείµενο της 
σύµβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  µε αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 
εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε 
απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρηµένο αντίγραφο του 
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τιµολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την 
ανάθεση της σύµβασης). 

Εάν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά χρονικό 
διάστηµα µικρότερο του ως άνω καθοριζόµενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά 
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η µερική κάλυψη της 
απαίτησης από κάθε µέλος της Ένωσης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από 
την Ένωση.  

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

του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και 
τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη 
των προσφεροµένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό κατάλληλου 
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας:  
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό και ο αριθµός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του 
οικονοµικού φορέα. 

β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ τα ονοµατεπώνυµα του τεχνικού 
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει ο οικονοµικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη 
των προσφεροµένων ειδών καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπευθύνου για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών 
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει  ο οικονοµικός φορέας για 
την τεχνική υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική 
ικανότητα του οικονοµικού φορέα µε διαθεσιµότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών 
εξειδικευµένων τεχνιτών, µε ειδικότητες όπως µηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, 
µηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρµοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

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

προσκοµίσει, κατάσταση προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο 
υποβολής των προσφορών όσο κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά µέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση 
προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτηµένης σχέση εργασίας  :  
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για τους συγκεκριµένους τεχνίτες. 
• Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  
• Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή.  
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος.   
• Δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα 

δεσµεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστηµα διαρκεί η συµβατική υποχρέωση τεχνικής 
υποστήριξης των οχηµάτων.  
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2.3 Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ   ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε διάθεση από µέρους του ικανών τεχνικών πόρων, 
δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό τεχνικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της σύµβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Ο οικονοµικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό 
συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων του Δήµου για την πλήρη 
αποκατάσταση των βλαβών.   

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

προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω. 
 
2.4. Θα δηλωθεί από τον οικονοµικό φορέα στο ΕΕΕΣ η ύπαρξη άδειας λειτουργίας 

συνεργείου εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα, σε ισχύ και κατάλληλη για τις  επισκευές 
και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
δηµοπρατούµενων ειδών.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας 
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 

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

επιλογής που σχετίζεται µε την προσκόµιση δείγµατος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής  . 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς 
και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόµενοι  να επιδείξουν δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής.   

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα µέτρα που λαµβάνει για την 
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφεροµένων ειδών.   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει τα παρακάτω: 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και  
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  
εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
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Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφεροµένων προϊόντων, 
επαληθευόµενη ως εξής:  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει τα παρακάτω: 

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  του 
κατασκευαστή. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους 
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης 
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης 
συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

θα δηλώσει µε το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα: 

  Ο οικονοµικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης.    

3.1 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηµατοπιστωτική 
επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία µε τον 
προσφέροντα και όπου θα δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 
χρηµατοδότησή κατά το τρέχον έτος. 

 
3.2 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών 

(3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε 
το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονοµικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα τον ανά έτος 
ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο µέσο όρο. 

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

Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών ισολογισµών της επιχείρησης, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών 
χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισµού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει -  δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση 
ισολογισµών - δηµοσιευµένους ισολογισµούς για τρεις (3) διαχειριστικές τους, τότε 
µπορεί να υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσηµα έγγραφα ή 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.   

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους 
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ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστηµα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα 
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή 
επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές 
να καλύπτονται συνολικά.  

 
3.3 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος  (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τοµέα 

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση, των τριών (3) προηγούµενων του 
έτους διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε την εκτιµώµενη αξία 
της παρούσας σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης) ο οικονοµικός φορέας θα 
προσκοµίσει: 

Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων 
που καλύπτεται από τη σύµβαση  για έκαστη εκ των τριών (3) προηγούµενων του έτους 
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσηµα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα 
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της. Στην περίπτωση αυτή 
επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές 
να καλύπτονται συνολικά.  

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

Για ένα η/και περισσότερα από τα  προαναφερόµενα κριτήρια επιλογής 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, ο 
συµµετέχων οικονοµικός φορέας, µπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 
οικονοµικών φορέων (δάνεια εµπειρία), ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 
αυτούς. Εφόσον οικονοµικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή 
αναφορά στο ΕΕΕΣ σχετικά µε τη φύση του φορέα και το είδος της δάνειας εµπειρίας που 
θα προσφερθεί. 

 Εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία άλλων οικονοµικών 
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας το ΕΕΕΣ   συµπληρώνεται και από 
αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. 

 Απαραιτήτως µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της σύµβασης)    ο 
οικονοµικός φορέας προσκοµίζει τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά µέσα 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικης επάρκειας  
που απαιτεί η παρούσα προς τεκµηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 

Ειδικότερα δε για δάνεια εµπειρία οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ο οικονοµικός 
φορέας και οι φορείς στη δάνεια εµπειρία των οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων, θα είναι 
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.   

Στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία, πρέπει να µη 
συντρέχει λόγος αποκλεισµού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 10 της 
παρούσας. Τα αποδεικτικά µέσα που πιστοποιούν τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού για τον οικονοµικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία υποβάλλονται 
και  ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύµβασης µαζί µε τα δικαιολογητικά 
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του συµµετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο 
πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εµπειρία του, η Αναθέτουσα 
απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Απορριµµατοκιβώτιο  µε συµπίεση χωρητικότητας 22m3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
  ΕΙΔΙΚΑ      

1 Σύστηµα συµπίεσης   100-120 30,00 

2 Υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστηµα  100-120 15,00 

3 Ποιότητα ελασµάτων    100-120 10,00 

4 Συστήµατα ασφαλείας  100-120 10,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 5,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

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

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

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την 
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 
λ = Ο.Π. 

   U 

 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 

        
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια ενός µεταχειρισµένου φορτηγού 

µικτού φορτίου 18-19τν µε υπερκατασκευή Skip Loader (αλυσιδάκι) κατάλληλης για 
ανοικτούς κάδους. 

 Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς όσο αφορά την 
πρόληψη των ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (σήµανση CE).  

 Θα καλύπτει όλους τους όρους του ΚΟΚ και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η νόµιµη κυκλοφορία και ασφαλή λειτουργία του. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
1. Πλαίσιο 

Το προς προµήθεια πλαίσιο θα είναι µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση, πρώτης κυκλοφορίας 
του έτους 2000, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου. Θα είναι διαξονικό µε κίνηση στον 
οπίσθιο άξονα (4Χ2) µε ιπποδύναµη τουλάχιστον 280 ΗΡ και µικτό βάρος 19.000 κιλά. 

Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι ισχυρής κατασκευής (από χάλυβα υψηλής ποιότητας), 
βαρέως τύπου, έτσι ώστε να µην δέχεται στρέψεις και µηχανικές παραµορφώσεις, για 
χρήση µε φορτίο µέχρι και 20% µεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόµενου. 

Το ελάχιστο πάχος των διαµηκών δοκών, θα πρέπει να είναι τόσο όσο θα πρέπει προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η ακαµψία του πλαισίου, ενώ θα υπάρχουν διαδοκίδες (γέφυρες) που θα 
ενισχύουν επί πλέον την αντοχή του. Επίσης θα υπάρχει άγκιστρο ρυµούλκησης εµπρός. 
Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί κατεργασία και προστασία κατά της οξείδωσης. 

 
2. Κινητήρας 

Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, σύγχρονης τεχνολογίας.  
Επιθυµητή η ύπαρξη µηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου προηγµένης τεχνολογίας, να γίνει 

περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. 
Θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και 

έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. 
Το σύστηµα ψύξεως κινητήρα θα χρησιµοποιεί ψυκτικό υγρό µε βεβιασµένη κυκλοφορία, θα 

είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει τη συνεχή οµαλή λειτουργία του 
µηχανήµατος υπό τις πλέον δυσµενής συνθήκες εργασίας. 

Θα πρέπει να ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων καθώς και τις 
αντίστοιχες για το θόρυβο, κατά το έτος πρώτης κυκλοφορίας. 

 
3. Συµπλέκτης 

Μονός δίσκος, ξηράς εµπλοκής µε υδραυλική υποβοήθηση. 
 
4. Διαστάσεις – Βάρη 

Η απόσταση του εµπρόσθιου άξονα από τον πρώτο οπίσθιο, δηλαδή το µεταξόνιο, θα είναι 
από 3600 έως 3900 mm και όχι µεγαλύτερο µε ποινή αποκλεισµού. 

 
5. Σύστηµα διεύθυνσης 
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Θα είναι υδραυλικό, προωθηµένης κατηγορίας οδήγησης. 
 
6. Κιβώτιο ταχυτήτων 

Θα είναι µηχανικό, γνωστού και εύφηµου οίκου κατασκευής κιβωτίων ταχυτήτων, µε 
τουλάχιστον έξι ταχύτητες εµπροσθοπορίας και µίας οπισθοπορίας. 

Θα υπάρχει ειδική έξοδος για την προσαρµογή δυναµολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), ο οποίος θα είναι 
κατάλληλος για την λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος της υπερκατασκευής. 

Η ταχύτητα κατά την εµπροσθοπορίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 90km/h 
περιορισµένη από ηλεκτρονικό κόφτη.  

Η αναρριχητική ικανότητα θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 15% µε πλήρες φορτίο. 
 
7. Σύστηµα πέδησης 

Θα είναι µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα και σύµφωνο µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες 
προδιαγραφές της Ε.Ε. 

Θα φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 
ABS. 

Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς µε πνευµατική µετάδοση, και θα είναι 
ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήµατος σε περίπτωση απώλειας αέρα. 

Επιθυµητή η ύπαρξη µηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου προηγµένης τεχνολογίας. 
 
8. Σύστηµα ανάρτησης 

Θα είναι στιβαρής κατασκευής µε παραβολικά ελάσµατα στον εµπρόσθιο και τον οπίσθιο 
άξονα ή συνδιασµός µε πνευµατική ανάρτηση. Να υπάρχουν ράβδοι σταθεροποίησης και 
στρέψης.  

 
9. Άξονες 

θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν µεγάλα φορτία. Να αναφερθεί το τεχνικά 
επιτρεπόµενο φορτίο του κάθε άξονα. 

 
10. Ελαστικά 

Θα έχει έξι (6) ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων, σε καλή κατάσταση ( µονά εµπρός, διπλά 
πίσω κα), τύπου Radial χωρίς αεροθαλάµους, σύµφωνα µε τις οδηγίες ERTRO . 

 
11. Χώρος οδήγησης 

 Τύπου προωθηµένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής µε χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, 
µονωµένος έναντι της θερµότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάµου µε 
κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισµα του οδηγού θα είναι 
αεροκάθισµα µε εργονοµικές προδιαγραφές, πλήρως ρυθµιζόµενο. Επίσης θα φέρει 
θέσεις για δύο επιβάτες. Εξωτερικά θα υπάρχουν καθρέπτες, θερµαινόµενοι και 
ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι. 

 Ολόκληρος ο θάλαµος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγµένο σύστηµα ανάρτησης και θα είναι 
ανακλινόµενος υδραυλικά για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. 

 Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει 
ψηφιακό ταχογράφο, περιοριστή ταχύτητας, στροφόµετρο, ταχύµετρο, όργανο ένδειξης 
ποσότητας καυσίµου και όργανο ένδειξης θερµοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
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 Ο µηχανισµός φορτοεκφόρτωσης θα είναι τύπου αλυσιδάκι (Skip Loader) κατάλληλος για 

την φορτοεκφόρτωση κάδων ανοικτού τύπου και πρέπει να έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

 
- ανυψωτική ικανότητα από το έδαφος τουλάχιστον 14 τόνους µε τους βραχίονες σε σύµπτυξη 

και περίπου 10 µε τους βραχίονες σε πλήρη ανάπτυξη, 
- δυνατότητα ανύψωσης του φορτωµένου ή µη κάδου από το έδαφος, τοποθέτησή του επί του 

πλαισίου του αυτοκινήτου προς µεταφορά, εναπόθεσής του στο έδαφος καθώς επίσης και 
εκκένωσής του µε ανατροπή, 

- γωνία ανατροπής του κάδου περίπου 45-50º µε δυνατή την πλήρη εκκένωσή του. 
 
Επίσης ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: 
 
- ισχυρή κατασκευή από µορφοσίδερο µε ασφαλές σύστηµα στερεώσεως του κάδου, 
- δύο µεταλλικούς τηλεσκοπικούς βραχίονες από µορφοσίδηρο µεγάλης διατοµής, οι οποίοι 

στα άκρα τους θα φέρουν ειδικούς συνδέσµους για την σύνδεση των αλυσίδων που θα 
ανυψώνουν τους κάδους, 

- εµβολοφόρα αντλία λαδιού υψηλής πίεσης για τη λειτουργία του συστήµατος µε απευθείας 
µετάδοση από τον δυναµοδότη (ΡΤΟ) του οχήµατος, 

- κεντρικό χειριστήριο πολλαπλών εντολών, 
- υδραυλικά έµβολα διπλής ενέργειας ανάλογης διαδροµής, ένα για κάθε βραχίονα, για τη 

λειτουργία του συστήµατος, 
- µηχανισµό ασφάλισης των κάδων στο πίσω µέρος, γάντζος, ο οποίος θα χρησιµοποιείται για 

την εκκένωση και ανατροπή των κάδων, 
- δύο υδραυλικά ποδαρικά σταθεροποίησης στο πίσω µέρος του οχήµατος, τα οποία θα 

εξασφαλίζουν την σταθερότητα του οχήµατος κατά την φορτοεκφόρτωση και ανατροπή 
των κάδων. 

 Η υπερκατασκευή θα είναι κατάλληλη για την ανύψωση, φόρτωση και µεταφορά κάδου 
κατασκευασµένου κατά DIN 30720, ανοικτού τύπου χωρητικότητας έως10 m3. 

 Το όχηµα 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. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
1. Εγγύηση λειτουργίας 

 
 Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) µήνες για το πλήρες όχηµα, χωρίς περιορισµό 
χιλιοµέτρων.  

 
2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά) 
 
 Θα δηλωθεί εκ µέρους του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούµενων 

ανταλλακτικών µικρότερο των δέκα (10) ηµερών. 
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 Η οργάνωση συνεργείου επέµβασης για αντιµετώπιση βλαβών θα αποτελέσουν κριτήριο 
το οποίο η επιτροπή αξιολόγησης µε επιτόπια επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή (που θα πρέπει να είναι εντός της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης) 
θα διαπιστώσει και θα κρίνει. 

 
  Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης. 
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Ζ’ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ι. ΟΧΗΜΑ 

α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

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

πλάτους 10cm, θα φέρει γράµµατα Δήµος Θέρµης, θα  είναι καινούριο µε έτος 
κατασκευής από 2018 µε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 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 έξι 

(6) ετών, επί ποινή αποκλεισµού, 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. 

 
β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

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

κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εµπορίου µε εξασφαλισµένο σύστηµα προµήθειας 
ανταλλακτικών. Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 ή νεότερος µε 
κυβισµό περίπου 2.393cc και ισχύ τουλάχιστον 150 PS. Οι εκποµπές των καυσαερίων 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την νοµοθεσία. 

 
γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

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

µηχανικό µε τουλάχιστον 6+1 ταχύτητες, δηλαδή έξι (6) συγχρονισµένες ταχύτητες 
εµπροσθοπορείας, και µιας (1) οπισθοπορείας και θα είναι πλήρως στεγανοποιηµένο από 
διαρροές. Η µετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους δύο οπίσθιους τροχούς. 

 
δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

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

ηλεκτρική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή 
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αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Το τιµόνι του φορτηγού οχήµατος θα είναι 
ουρεθάνης τεσσάρων ακτινών και θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάµου 
οδηγήσεως του οχήµατος, θα είναι ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά και θα 
ενσωµατώνει χειριστήρια για τον έλεγχο του ηχοσυστήµατος. 

 
ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

 

 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήµατος και τους 
επιβαίνοντες. Το φορτηγό θα είναι εφοδιασµένο µε φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού 
κυκλώµατος υδραυλικά, µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, µε σύστηµα 
αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS) µε ηλεκτρονική κατανοµή πέδησης (EBD), ώστε 
να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά το φρενάρισµα, σύστηµα υποβοήθησης 
πέδησης (ΒΑ), θα είναι  εφοδιασµένο µε σύστηµα ελέγχου ευστάθειας οχήµατος (VSC) 
που θα ελέγχει ανεξάρτητα το φρένο του κάθε τροχού και την ισχύ του κινητήρα ανάλογα 
µε τις οδηγικές συνθήκες , θα είναι εφοδιασµένο µε Σύστηµα Ενεργού Ελέγχου 
Πρόσφυσης για ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης ή σπιναρίσµατος των 
τροχών, καθώς και µε σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) που θα 
ενεργοποιεί τα φρένα για έως 5 δευτερόλεπτα αφού ελευθερωθεί το πεντάλ του φρένου, 
για να εµποδίσει την προς τα πίσω κύλιση των οχηµάτων σε ανηφόρα. Το όχηµα θα είναι 
εφοδιασµένο µε Φώτα πέδησης άµεσης ανάγκης (EBS)    

Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστάνιας ή αντίστοιχων προδιαγραφών µε 
επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και το µοχλό ταχυτήτων στο 
νεκρό σηµείο. 

 
στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 
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, φύλλα σούστας µε αµορτισέρ διπλής ενέργειας. 

Τα ελαστικά του φορτηγού θα είναι τουλάχιστον διαστάσεων 225/70 και οι ζάντες θα είναι 
ατσάλινες 17” ασηµί. 

 
ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

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

φώτα µε αισθητήρες φωτεινότητας και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να 
φέρει εγκατάσταση φωτισµού καµπίνας κατά την είσοδο και κεντρικό φωτισµό. 

Το ανώτερο όχηµα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα που 
προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα 
και ηχητικά σήµατα. 
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Το όχηµα θα έχει ηλεκτρικές κλειδαριές  και κλείδωµα µε immobilizer. 
 
η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

 
Το όχηµα θα έχει µήκος τουλάχιστον 5.330mm, πλάτος τουλάχιστον 1.800 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.795mm, ενώ το µικτό επιτρεπόµενο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 2.950 
κιλά ή και παραπάνω. 

 
θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ: 

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

αντίσταση πρόσκρουσης, µε µονή καµπίνα, δίθυρο, τουλάχιστον 2 θέσεων. Ο εµπρόσθιος 
προφυλακτήρας θα είναι στενός, ενώ ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας, ο οπίσθιος 
προφυλακτήρας και η εµπρός µάσκα θα είναι µαύρου χρώµατος. Οι εξωτερικές 
χειρολαβές θα είναι επίσης µαύρου χρώµατος.  Η καµπίνα θα είναι εργονοµικά 
σχεδιασµένη για να προσφέρει στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον. Θα 
διαθέτει µεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα εµπρός και πίσω (µε σταθερό πίσω 
παρµπρίζ), υαλοκαθαριστήρες µε ρυθµιζόµενη διακοπτόµενη λειτουργία µε αντίστοιχους 
ηλεκτρικούς πίδακες νερού, διακριτά εµπρός καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού, εµπρός 
βοηθητικές λαβές, ντουλαπάκι στην κεντρική κονσόλα, µεγάλο αποθηκευτικό χώρο στην 
εµπρόσθια κονσόλα, ντουλαπάκι συνοδηγού µε κλειδαριά, θήκες στις εµπρός θύρες, 
εµπρός θήκες µπουκαλιών, ποτηροθήκες εµπρός, θήκη γυαλιών ηλίου και πρίζα 12V. Το 
φορτηγό θα παρέχει θέρµανση και αερισµό µε ανακυκλοφορία αέρα, κλιµατισµό (air 
condition) µε αποθαµπωτή πίσω παρµπρίζ, χειροκίνητο εσωτερικό καθρέφτη και δύο 
εξωτερικούς αναδιπλούµενους καθρέπτες, δύο µεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά µε 
ηλεκτρικά  ανοιγόµενους κάθετα υαλοπίνακες εµπρός, µια µικρή πόρτα φορτοεκφόρτωσης 
στο πίσω τµήµα, ηχοσύστηµα Ράδιο/CD µε δυνατόττηα MP3 και WMA µε 2 ηχεία, θύρες 
σύνδεσης Aux και USB, σύστηµα hands free µε Bluetooth, ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων 
µε προεντατήρες και ρυθµιστές έντασης για τον οδηγό και το συνοδηγό, επτά (7) 
αερόσακους συµπεριλαµβανοµένων του αερόσακου γονάτου οδηγού, αερόσακων SRS 
οδηγού και συνοδηγού, πλευρικών αερόσακων οδηγού και συνοδηγού και ενιαίων 
αερόσακων SRS οροφής τύπου κουρτίνας για τους εµπρός επιβάτες, ταµπλό οργάνων µε 
όλα τα απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήµατος και του κινητήρα. 
Εκτός των άλλων η καµπίνα θα διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο.  

 
ι. ΚΑΡΟΤΣΑ: 

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

2.350mm και πλάτος 1.575mm. Το εσωτερικό µήκος του χώρου φόρτωσης θα είναι 
τουλάχιστον 2.315mm. Ο χώρος φόρτωσης θα περιλαµβάνει εσωτερικούς και 
εξωτερικούς γάντζους φόρτωσης.  

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

Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήµατος 
κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηµατισµού πλήρους και σαφούς 
εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόµενου οχήµατος. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται : 
α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήµατος. 
β. Πίνακα των εργαλείων του οχήµατος που θα παραδοθούν.  
 
ΙΙΙ. Διάφορα 

 

 

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 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. 
 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης. 
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Η’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 
 ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, που θα 

καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 2ο (Χρόνος Παράδοσης) 
 
Ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, από 

την υπογραφή της σύµβασης. 
Θα αξιολογηθεί ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

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

κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι 

αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιµές οι οποίες θα είναι ίσες ή 

µεγαλύτερες από την ζητούµενη τιµή. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση µεγαλύτερη ή µικρότερη του 

5% επί ποινή αποκλεισµού. 
Τα κριτήρια βαθµολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Γενικά, τύπος, µέγεθος 

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

κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστο ίσο µε το χρόνο 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ή µεταγενέστερο, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, εκ των 
πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδοµένου στην Ελληνική αγορά. 

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

απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίµηση η πλέον ισχυρή. 
 
Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισµού µονοκόµµατο, χωµατουργικού τύπου και θα έχει 

µόνιµα τοποθετηµένους µηχανισµό φορτώσεως στο εµπρόσθιο µέρος και µηχανισµό 
εκσκαφής στο οπίσθιο µέρος, µε ενσωµατωµένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να 
επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 

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

καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους µε διαµορφωµένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, 
κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους. 
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Το µηχάνηµα προορίζεται και για χρήση µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και για αυτό το λόγο 

οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: 
 

 

Μήκος σε θέση πορείας 5,70µ. 
Ύψος µπούµας µαζεµένης σε θέση πορείας  3,5µ. 
Πλάτος πίσω µέρους πλαισίου 2,25µ. 
 
Θα εκτιµηθεί η µεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του µηχανήµατος (να δοθεί η σχετική 

απόσταση). 
 
2. Κινητήρας 

 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτούµενος, µε σύστηµα ψύξεως 
αέρα (intercooler), σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου κοινού αυλού (common rail), 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενος, ονοµαστικής ισχύος περίπου 110HP.  

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

 
Θα βαθµολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή 

του ίδιου του µηχανήµατος ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα και η µέγιστη απόδοση 
του µηχανήµατος ως σύνολο. 

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

τις καµπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  
 
Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθηµερινά το µηχάνηµα, η χωρητικότητα της 

δεξαµενής καυσίµου θα είναι πάνω από 140lt επί ποινή αποκλεισµού για την µεγαλύτερη 
αυτονοµία της λειτουργίας του µηχανήµατος   

 
Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίµηση κυκλωνικό. Θα εκτιµηθεί η 

ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του 
µηχανήµατος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

 
3. Υδραυλικό σύστηµα 

 
Το υδραυλικό σύστηµα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισµού, µέσω εµβολοφόρας αντλίας 

µεταβλητής παροχής, για εξοικονόµηση καυσίµου και καλύτερη συσχέτιση 
παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 BAR. Επίσης, η 
υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 160 lt/min. 

 
4. Επιµέρους µηχανολογικά Συστήµατα 

α. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
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Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω µετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) 
και απαραίτητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων µε ηλεκτρική επιλογή σχέσεων 
(AUTOSHIFT). Το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόµατη, οµαλή 
και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του µηχανήµατος. Διπλό διαφορικό 
(εµπρός-πίσω) µε τελική κίνηση µέσω µειωτήρων στροφών στα άκρα και στους τέσσερις 
τροχούς. Να αναφερθούν ο αριθµός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  

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

δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες µπροστά και τέσσερις (4) ταχύτητες πίσω. 
Η τελική ταχύτητα εµπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλµ/ώρα.  
 
Σύστηµα κύλισης  

 

Να αναφερθεί ο τύπος της τελικής µετάδοσης κίνησης στους εµπρόσθιους και στους 
οπίσθιους τροχούς. 

 
Ελαστικά 

 

Ελαστικά βιοµηχανικού τύπου (industrial).  
 
β. Σύστηµα διεύθυνσης 

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

εµπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η µικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς 
εµπρόσθιους τροχούς, µεταξύ πεζοδροµίων. 

Απαραίτητα, τα ακρόµπαρα του τιµονιού θα βρίσκονται στο πίσω µέρος του εµπρόσθιου άξονα 
έτσι ώστε να µην είναι ευπαθή σε ζηµιά από χτυπήµατα µε αντικείµενα κατά την εκτέλεση 
εργασιών φόρτωσης. 

 
γ. Σύστηµα πέδησης 

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

πολλαπλών δίσκων φρένα µε ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 
Να αναφερθεί, η διάµετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστηµα πέδησης θα επενεργεί 

κατά προτίµηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσµατικό φρενάρισµα του 
µηχανήµατος σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης 
στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόµατης 
εµπλοκής και απεµπλοκής του εµπρόσθιου διαφορικού κατά την πέδη. 

Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισµός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό µε ξεχωριστά πεντάλ. 
 
Επιπλέον θα υπάρχει µηχανικό φρένο στάθµευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος 

(δισκόφρενο) στον οποίο εφαρµόζει το φρένο στάθµευσης, θα πρέπει να είναι εντελώς 
ανεξάρτητος από το κύριο σύστηµα πέδησης λειτουργίας. 
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5. Εξαρτήσεις 

α. Σύστηµα φόρτωσης – φορτωτή 

 
Στο µπροστινό µέρος του µηχανήµατος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 

λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο 
φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν µε 
υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού δύο (2) για την ανατροπή 
του κάδου, και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 
ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαµοιράζονται µαζί µε τους 
βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 

 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³. 
 
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40µ. τουλάχιστον. 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6500kgf ενώ η 

ανυψωτική ικανότητα στο µέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3000 κιλά. 
 
Ο χειρισµός του φορτωτή θα γίνεται µε ένα µοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις 

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

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

 
Στο πίσω µέρος του µηχανήµατος θα είναι προσαρµοσµένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι 

προσαρµοσµένη επί ειδικής βάσης (γλίστρας) που θα επιτρέπει την πλευρική µετατόπιση 
αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 µ. περίπου συνολικά.  

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

εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω 
από τον πείρο στήριξης, κατά την µεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκοµα. Να 
αναφερθεί η µέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.  

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

εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώµατα κλπ. 
 
Το βάθος εκσκαφής  µε αναπτυγµένη τη µπούµα, θα είναι περίπου 6µ.  
Το µέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 µ. 
Η δύναµη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η µέγιστη δυνατή και όχι µικρότερη από 

6000 kgf. 
 
Θα βαθµολογηθεί η όσον το δυνατόν µικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του 

µηχανήµατος. Να δοθεί η σχετική µέτρηση. 
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Εξαρτήσεις εκσκαφέα 

 
Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 

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

 
6. Καµπίνα και άλλα στοιχεία 

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

(2) πόρτες διέλευσης και µεγάλα ανοιγόµενα παράθυρα, µε σύστηµα θέρµανσης, αερισµού 
και air condition.  

 
Η κατασκευή της καµπίνας θα εξασφαλίζει την µέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. 
 
Όλοι οι χειρισµοί και η οδήγηση του µηχανήµατος θα γίνονται από το ίδιο κάθισµα που θα 

είναι ρυθµιζόµενο µε σύστηµα αµορτισέρ για την απορρόφηση κραδασµών και θα 
περιστρέφεται σε κάθε επιθυµητή θέση εργασίας. 

 
Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 

απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
 
Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού, σε πραγµατικό χρόνο, µε 

την ελάχιστη απόκλιση σε µέτρα. Επιπλέον θα είναι σε θέση να µεταδίδει σε 
αποµακρυσµένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση µε τις ζωτικές λειτουργίες του 
µηχανήµατος. 

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

πορείας σύµφωνα µε τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόµα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά 
και αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εµπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 

 
 
8.Aξιοπιστία 

 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθµός υπερεπάρκειας και 

ανεύρεσης ανταλλακτικών του δηµοπρατούµενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και 
ο αριθµός των µηχανηµάτων του ιδίου κατασκευαστή (του ίδιου ή παρόµοιου τύπου) που 
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού, καθώς και η διαγωγή του προµηθευτή 
στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.  

 
Λοιπές εξαρτήσεις για µελλοντικό εξοπλισµό του µηχανήµατος. Η συµβατότητα µηχανήµατος 

µε λοιπές εξαρτήσεις και η οµοιογένεια αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί 
ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του 
µηχανήµατος. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 
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Τουλάχιστον για 12 µήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που 

εργάζεται το µηχάνηµα και η µετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 
ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

 
2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

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

απαιτουµένων ανταλλακτικών, κατά προτίµηση για µια δεκαετία και η έκπτωση που θα 
τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου. 

 

Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήµατα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει το 
µηχάνηµα. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο χρόνο διάθεσης των ανταλλακτικών, ο δε µέγιστος αποδεκτός 
χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού που µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από την 
υπηρεσία θα είναι 10 ηµέρες. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, άδεια λειτουργίας συνεργείου 
µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, που 
θα εκτελεί τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης. 

 

 
3. Χρόνος παράδοσης 

 
Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος των εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 
 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

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

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: 
Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς 

ISO 9001:2008 τόσο του προµηθευτή όσο και του κατασκευαστή, καθώς και της σειράς 
ISO 14001:2015 του προµηθευτή. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Καµία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόµενου 
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µηχανήµατος. Με ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα 
προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή                 

 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτής εκσκαφέας 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

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

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

3 Επιµέρους µηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 
συστήµατα-ασφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστηµα - Κίνηση 100-120 15 

5 Σύστηµα φόρτωσης 100-120 10 

6 Σύστηµα εκσκαφής 100-120 10 

7 Καµπίνα, όργανα, προσφερόµενα τεχνολογικά 
στοιχεία και λοιπά στοιχεία - παρελκόµενα 

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

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

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

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

βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο:  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1) 

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

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την 
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:  

λ = Ο.Π. 

      U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  
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Θ’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ (1) ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΞΕΦΟΡΤΩΜΑΤΟΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το υπό προµήθεια όχηµα θα είναι µεταχειρισµένο, κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Δήµου. 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι ειδικά στιβαρής κατασκευής, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθηµένης οδηγήσεως, µε έτος πρώτης 
κυκλοφορίας το 2009.  

Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 13 τόνων και σε κάθε περίπτωση θα 
υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος 
της υπερκατασκευής. 

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. 

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

ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να είναι έως 240 HP και να υπερκαλύπτει τις 
ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την κυκλοφορία του, προδιαγραφές. Η ισχύς του θα είναι 
τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση µε πλήρες φορτίο τουλάχιστον σε κλίση 15%.  

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

απαραίτητα σύστηµα οδηγήσεως υδραυλικό (µε υποβοήθηση). 
 
Ο θαλαµίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθηµένης οδήγησης, ανακλινόµενου 

τύπου καθώς και ειδικής για 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, σύστηµα θερµάνσεως µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη 
θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση 
µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, µε ελαστικά RADIAL . 
 
 
Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 
 
-Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων 

εµπροσθοπορείας και µιας οπισθοπορείας. 
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-Από συµπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος 
απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. 

-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. 

 
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. 

Το χειρόφρενο θα είναι εξελιγµένης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει το όχηµα πλήρως 
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). 

 
Η απόσταση του εµπρόσθιου άξονα από τον πρώτο οπίσθιο, δηλαδή το µεταξόνιο, θα είναι 

από έως 4700 χιλιοστά και όχι µεγαλύτερο. 
 
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%). Διαφορετικά ο 
προµηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο µε άλλο περισσότερο 
ενισχυµένης κατασκευής να το παραδώσει έτοιµο προς κυκλοφορία µετά δέκα 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, περιστρεφόµενους 
φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ.  

Στο πίσω µέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες). 
 
Ο συσσωρευτής του αυτοκινήτου θα είναι 24 Volt ικανής χωρητικότητας σε αµπερώρια. 
 
Η καρότσα θα είναι µεταλλική κατασκευή, κατάλληλη για την µεταφορά, φόρτωση – 

εκφόρτωση, εµπορευµάτων . 
 
Οι διαστάσεις ( µήκος 6 έως 7 µέτρα ), η χωρητικότητα και το ωφέλιµο φορτίο της θα είναι 

σύµφωνες µε την αντίστοιχη έγκριση τύπου πλαισίου. 
 
Στα πλευρά αυτής θα φέρει παραπέτα και η καρότσα θα φέρει µουσαµά.  
Θα φέρει υδραυλική πίσω πόρτα. Η λήψη κίνησης για την υδραυλική πίσω πόρτα θα γίνεται 

απο το (ΡΤΟ) δυναµολήπτη του οχήµατος.  
Θα φέρει κατάλληλη υδραυλική αντλία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
1. Εγγύηση λειτουργίας 

 
Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) µήνες για το πλήρες όχηµα, χωρίς περιορισµό 
χιλιοµέτρων. Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε 
συνεργαζόµενα συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως 
θα µεταφέρεται µε έξοδα της προµηθεύτριας.  

 
2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά) 
 
Θα δηλωθεί εκ µέρους του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούµενων 

ανταλλακτικών µικρότερο των δέκα (10) ηµερών. 
Η οργάνωση συνεργείου επέµβασης για αντιµετώπιση βλαβών θα αποτελέσουν κριτήριο το 

οποίο η επιτροπή αξιολόγησης µε επιτόπια επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή θα διαπιστώσει και θα κρίνει. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης 
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Ι’ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ (1) ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούριου αλατοδιανοµέα, προκειµένου ο 

Δήµος Θέρµης να αντιµετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες παγετού κατά τη χειµερινή 
περίοδο και κυρίως στις διάφορες περιοχές που βρίσκονται σε υψόµετρο. 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Ο υπό προµήθεια αλατοδιανοµέας (διασκορπιστής άλατος) 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 τύπου 
Αγροτικού Μηχανήµατος (τρακτέρ). Πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.200 Lt 
µε απόκλιση ± 5% και θα είναι κατάλληλος για διασκορπισµό άλατος. 

 
β.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:   

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 
διασφαλίζει ανθεκτικότητα κατασκευής. 

Το περίβληµα θα είναι ανθεκτικό και κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 
(ΙΝΟΧ AISI 304). O Δίσκος, ο διασκορπιστήρας, οι ρεγουλατόροι του διασκορπιστήρα 
και το σύστηµα παροχής αλατιού τριών (3) οπών θα είναι επίσης κατασκευασµένα εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ AISI 304).  

Στο πίσω µέρος του ο αλατοδιανοµέας θα φέρει τα απαραίτητα φωτιστικά σώµατα όπως 
προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο αλατοδιανοµέας θα είναι 
εφοδιασµένος µε άξονα µετάδοσης περίπου 80mm, θα έχει λειτουργική ταχύτητα 
εργασίας 20km/h και θα λειτουργεί µε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναµης 85Hp. Ο 
αλατοδιανοµέας θα λειτουργεί σε εξωτερική θερµοκρασία έως -30οC το µέγιστο.  

 

γ.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

Για την ελάχιστη καταπόνηση του οχήµατος το καθαρό συνολικό βάρος του αλατοδιανοµέα δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τα 200 κιλά. Ο αλατοδιανοµέας θα έχει µήκος περίπου 170mm, 
Πλάτος περίπου 130mm και ύψος περίπου 120mm µε απόκλιση ± 5%. 

 
δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ: 

Ο αλατοδιανοµέας θα µπορεί να προσαρτηθεί στο πίσω µέρος του τρακτέρ υδραυλικά.  
Για το σκοπό αυτό θα συνοδεύεται µε το κατάλληλο σύστηµα προσάρτησης το οποίο θα 
επιτρέπει την εύκολη και άµεση προσάρτηση του µε πείρους σύνδεσης διαµέτρου Φ28mm. 
Η στήριξη του αλατοδιανοµέα θα γίνεται από τουλάχιστον τρείς (3) θέσεις συγκράτησης. 

                                                                                                                                 
ε. ΚΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: 

Ο κάδος φόρτωσης του υλικού διασποράς θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 1.200 λίτρων µε 
απόκλιση ± 5% και το υλικό κατασκευής του θα είναι από ατσάλι (ΙΝΟΧ AISI 304). Ο 
κάδος φόρτωσης θα διαθέτει κάλυµµα προκειµένου να γίνεται η καλύτερη δυνατή 
συντήρηση του άλατος. Ο κάδος φόρτωσης θα µπορεί να παίρνει επικλινή θέση για την 
εύκολη συντήρηση και τον καθαρισµό του.   

 
στ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΑΤΟΣ: 
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Ο Αλατοδιανοµέας θα διαθέτει υδραυλικό ανοιγοκλειόµενο σύστηµα ρίψης άλατος και η 
διαχείριση της ρίψης θα επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικό σύστηµα που θα είναι χειριζόµενο 
από την καµπίνα του οδηγού. Η διασπορά του άλατος θα είναι ρυθµιζόµενη από 2m το 
ελάχιστο έως 6m το µέγιστο. 

 
ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                    
 
Ο αλατοδιανοµέας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, επί ποινή αποκλεισµού:  
Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 1.200 λίτρων. 
Ο Αλατοδιανοµέας θα φέρει την προβλεπόµενη σήµανση ασφαλείας και θα πρέπει να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.            
                                                                                                        
Ι. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν µε τις προσφορές. 

Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο κατασκευαστή, 
εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στα ελληνικά),  που θα παρέχουν την 
δυνατότητα σχηµατισµού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του προσφερόµενου αλατοδιανοµέα. 

 
ΙΙ. Παράδοση Μηχανήµατος. 

Ο Αλατοδιανοµέας θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία µε τα έξοδα να 
βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 
III. Χρόνος Παράδοσης. 

Επιθυµητός είναι ο συντοµότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του µηχανήµατος, ο οποίος 
όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες επί ποινή αποκλεισµού. 
Το µηχάνηµα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήµου. Ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος µαζί µε το µηχάνηµα να παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του 
µηχανήµατος. 

 
IV. Εγγύηση. 

Ο αλατοδιανοµέας θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 
 
  Συντήρηση – Ανταλλακτικά 

 
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήµατα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει το 

µηχάνηµα. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο χρόνο διάθεσης των ανταλλακτικών, ο δε µέγιστος αποδεκτός 

χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού που µπορεί να ζητηθεί εγγράφως από την 
υπηρεσία θα είναι 10 ηµέρες. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, άδεια λειτουργίας συνεργείου 
οχηµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, που θα 
εκτελεί τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης. 

 

 
 
 
                      
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ 
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Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς κατά την 
ηµεροµηνία της παραλαβής του µηχανήµατος και µε βάση τα σχετικά έντυπα που θα 
χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: 
Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού,  
 

• Πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προµηθευτή όσο και 
του κατασκευαστή, καθώς και της σειράς ISO 14001:2004 & ISO 18001:2007 

•  Άδεια λειτουργίας συνεργείου οχηµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσες διατάξεις της 
Ελληνικής νοµοθεσίας, που θα εκτελεί τις επισκευές κατά το χρόνο της εγγύησης. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Καµία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόµενου 
µηχανήµατος. Με ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα 
προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή. 
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Κ’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ (1) ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το υπό προµήθεια όχηµα θα φέρει µεταχειρσµένο πλαίσιο, καινούρια υπερκατασκευή, 

γνωστού και ανεγνωρισµένου τύπου και γερανό µε αρπάγη. 
Πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Δήµου, συµπεριλαµβανόµενης της 

τοποθέτησης γερανού που διαθέτει ο Δήµος. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι ειδικά στιβαρής κατασκευής, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθηµένης οδηγήσεως, µε έτος πρώτης 
κυκλοφορίας το 1999.  

Το µέγιστο µικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 15 τόνων και σε κάθε περίπτωση θα 
υπερκαλύπτει το ωφέλιµο φορτίο που µπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος 
της υπερκατασκευής. 

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. 

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

ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να είναι 260 έως 280 HP και να υπερκαλύπτει τις 
ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την κυκλοφορία του, προδιαγραφές. Η ισχύς του θα είναι 
τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση µε πλήρες φορτίο τουλάχιστον σε κλίση 15%.  

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

απαραίτητα σύστηµα οδηγήσεως υδραυλικό (µε υποβοήθηση). 
 
Ο θαλαµίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθηµένης οδήγησης, ανακλινόµενου 

τύπου καθώς και ειδικής για 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, σύστηµα θερµάνσεως µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη 
θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση 
µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

 
Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, µε ελαστικά RADIAL . 
 
Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 
 
-Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων 

εµπροσθοπορείας και µιας οπισθοπορείας, 
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-Από συµπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος 
απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. 

-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. 

 
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. 

 
Το χειρόφρενο θα είναι εξελιγµένης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει το όχηµα πλήρως 

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). 

 
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%). Διαφορετικά ο 
προµηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο µε άλλο περισσότερο 
ενισχυµένης κατασκευής να το παραδώσει έτοιµο προς κυκλοφορία µετά δέκα 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, 
περιστρεφόµενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κ.λπ.  

 
Στο πίσω µέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες). 
Ο συσσωρευτής του αυτοκινήτου θα είναι 24 Volt ικανής χωρητικότητας σε αµπερώρια. 
 
Η υπερκατασκευή θα είναι µεταλλική κατασκευή, κιβωτάµαξα ανατρεπόµενου αυτοκινήτου για 

µεταφορά αδρανών υλικών . 
Οι διαστάσεις, η χωρητικότητα και το ωφέλιµο φορτίο της κιβωτάµαξας θα είναι σύµφωνες µε 

την αντίστοιχη έγκριση τύπου πλαισίου. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

Η κατασκευή του αµαξώµατος θα είναι εξ ολοκλήρου µεταλλική, από χαλυβοέλασµα υψηλής 
αντοχής ST37 και  συγκολλητή, βαρέως τύπου, θα στηρίζεται σε βοηθητικό πλαίσιο και η 
ανατροπή θα επιτυγχάνεται µε την βοήθεια ψαλιδιού ανεστραµµένου τύπου. 

Η χωρητικότητα της θα είναι 10 m3 περίπου, υπολογισµένη για µεταφορά χύδην προϊόντων, 
µε ειδικό βάρος 1,6 tn/m3, βάσει του Κ.Ο.Κ.  
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Το πάτωµα θα κατασκευαστεί από χαλυβοέλασµα πάχους 4mm, η µετώπη 2.mm, ενώ η 
οπίσθια πόρτα και τα πλαϊνά από χαλυβοέλασµα πάχους 2.mm .  

Στο οπίσθιο τµήµα της η κιβωτάµαξα θα φέρει ανακλινόµενη πόρτα ανατροπής, 
κατασκευασµένη από χαλυβοέλασµα πάχους 2mm και ειδικά ενισχυµένη στο κατώτερο 
τµήµα της. H οπίσθια πόρτα της ανατροπή θα ανοίγει προς τρες κατευθύνσεις πάνω, 
κάτω και στα πλαγια  

Όλη η Υ/Κ θα εδράζεται επί ψευδοπλαισίου κατασκευασµένου από δοκό UNP 140.  
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

 
Η ανατροπή θα εκτελείται υδραυλικά µέσω δύο (2) εµβόλων µονής ενεργείας, µε σύστηµα 

ανεστραµµένου ψαλιδιού ενισχυµένο µε 2 θώρακες. Η εµβολοφόρα αντλία του υδραυλικού 
κυκλώµατος θα παίρνει κίνηση από τον δυναµολήπτη ΡΤΟ που είναι συνδεδεµένος πάνω 
στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήµατος. Επίσης για το µέγιστο άνοιγµα των εµβόλων και 
για την αποφυγή εµπλοκών και δυσάρεστων καταστάσεων θα υπάρχει τερµατικός 
διακόπτης, ο οποίος θα διακόπτει την λειτουργία της και θα κινητοποιείται µε άµεση 
ασφάλεια η ανατροπή της κιβωτάµαξας.  

Το υδραυλικό κύκλωµα θα συµπληρώνεται από ασφαλιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής 
τοποθετηµένες στους συνδέσµους των εµβόλων, για την περίπτωση απότοµης διαρροής 
ελαίου. Θα είναι ισχυρής κατασκευής, µε δυνατότητα ανύψωσης φορτίου µεγαλύτερο από 
το 40% του ωφέλιµου βάρους του οχήµατος και του βάρους της κιβωτάµαξας. 

Επίσης ο προµηθευτής θα αναλάβει την τοποθέτηση γερανού µε αρπάγη, µεταξύ της καµπίνας 
οδήγησης και της υπερκατασκευής. Τον γερανό θα τον προµηθεύσει ο Δήµος. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
1. Εγγύηση λειτουργίας 

 
Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) µήνες για το πλήρες όχηµα, χωρίς περιορισµό 
χιλιοµέτρων. Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε 
συνεργαζόµενα συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως 
θα µεταφέρεται µε έξοδα της προµηθεύτριας.  

 
2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά) 
 
Θα δηλωθεί εκ µέρους του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούµενων 

ανταλλακτικών µικρότερο των δέκα (10) ηµερών. 
Η οργάνωση συνεργείου επέµβασης για αντιµετώπιση βλαβών θα αποτελέσουν κριτήριο το 

οποίο η επιτροπή αξιολόγησης µε επιτόπια επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή θα διαπιστώσει και θα κρίνει. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Ως µέγιστος χρόνος παράδοσης καθορίζονται οι τρείς (3) µήνες. 
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Λ’ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια δύο (2) καινούριων επιβατικών οχηµάτων, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα µελέτη, αναφέρεται στην προµήθεια δύο (2) καινούριων επιβατικών οχηµάτων, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης. 
 
Ι. ΟΧΗΜΑ 

α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

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

πλάτους 10cm, θα φέρει γράµµατα Δήµος Θέρµης, θα  είναι καινούριο µε κινητήρα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερο. Τα επιβατικά θα πρέπει να είναι 
επώνυµα και να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά. Να υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  

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

έξι (6) ετών, επί ποινή αποκλεισµού, 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. 

 
 
β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

 
Ο κινητήρας των επιβατικών οχηµάτων θα είναι βενζινοκίνητος τρικύλινδρος, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εµπορίου µε εξασφαλισµένο 
σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών. Πρέπει να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 ή 
νεότερος µε κυβισµό περίπου 998cc και ισχύ τουλάχιστον 69 PS. Οι εκποµπές των 
καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την νοµοθεσία. 

 
γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

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

µηχανικό µε τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες επί ποινή αποκλεισµού, δηλαδή πέντε (5) 
συγχρονισµένες ταχύτητες εµπροσθοπορείας, και µιας (1) οπισθοπορείας και θα είναι 
πλήρως στεγανοποιηµένο από διαρροές. Η µετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους δύο 
εµπρόσθιους τροχούς. 

 
δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 

Τα επιβατικά θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, µε 
ηλεκτρική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή 
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αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Το τιµόνι των επιβατικών θα είναι ουρεθάνης 
τριών ακτινών και θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως των 
οχηµάτων και θα είναι ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος. 

 
ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

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

εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήµατος και τους επιβαίνοντες. Τα επιβατικά 
θα είναι εφοδιασµένα µε φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού κυκλώµατος υδραυλικά, µε 
επενέργεια σε όλους τους τροχούς, µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS) 
µε Σύστηµα ελέγχου ευστάθειας (VSC) που θα ενεργοποιεί αυτόµατα τα φρένα του κάθε 
τροχού ξεχωριστά και την ισχύ του κινητήρα ώστε να διατηρηθεί η ευστάθεια του 
οχήµατος και να αποφευχθεί ολίσθηση των τροχών κατά την κίνηση σε ολισθηρό 
οδόστρωµα ή σε απότοµη στροφή του οχήµατος. Τα επιβατικά θα είναι εφοδιασµένα µε 
Φώτα πέδησης άµεσης ανάγκης (EBS) τα οποία σε περιπτώσεις άµεσου φρεναρίσµατος θα 
αναβοσβήνουν επαναλαµβανόµενα τα πίσω φώτα των οχηµάτων, καθώς και µε σύστηµα 
υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) που θα ενεργοποιεί τα φρένα για 2 
δευτερόλεπτα αφού ελευθερωθεί το πεντάλ του φρένου, για να εµποδίσει την προς τα 
πίσω κύλιση των οχηµάτων σε ανηφόρα.       

Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστάνιας ή αντίστοιχων προδιαγραφών µε 
επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και το µοχλό ταχυτήτων στο 
νεκρό σηµείο. 

 
στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 
Ενδεικτικά, το σύστηµα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από: Εµπρός: Γόνατα Μακ 

Φέρσον. Πίσω : Ηµιάκαµπτος άξονας. 
Τα ελαστικά των επιβατικών θα είναι τουλάχιστο διαστάσεων 165/60 και οι ζάντες θα είναι 

ατσάλινες 14” µε τάσια 9 ακτινών. Τα επιβατικά θα φέρουν σύστηµα προειδοποίησης 
πίεσης ελαστικών. 

 
ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

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

βασικά φώτα, φώτα ηµέρας (τύπου LED) και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. 
να φέρουν και εγκατάσταση φωτισµού καµπίνας κατά την είσοδο και έξοδο από αυτά. 

Τα ανωτέρω οχήµατα θα φέρουν ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα 
που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα 
και ηχητικά σήµατα. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι ρυθµιζόµενα κατά ύψος. Τα οχήµατα 
θα έχουν κλειδαριές µε immobilizer. 

 
η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

 
Τα οχήµατα θα έχουν µήκος τουλάχιστον 3.455mm, πλάτος τουλάχιστον 1.615 mm και ύψος 

τουλάχιστον 1.460mm, ενώ το µικτό βάρος τους θα είναι τουλάχιστον 1.240 κιλά. 
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θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ: 

 
Τα αµαξώµατα των οχηµάτων θα είναι µε ενισχυµένη αντισκωριακή προστασία και ενισχυµένη 

αντίσταση πρόσκρουσης, τετράθυρα, τουλάχιστον 5 θέσεων. Οι εµπρόσθιες µάσκες και οι 
προεκτάσεις αυτών θα είναι µαύρου χρώµατος µε υφή άνθρακα και οι οπίσθιοι 
προφυλακτήρες των οχηµάτων θα είναι µαύρου χρώµατος µε υφή άνθρακα. Οι 
εξωτερικές χειρολαβές και οι εξωτερικοί καθρέπτες των επιβατικών θα είναι σε µαύρο 
χρώµα, ενώ θα φέρουν πίσω αεροτοµή.  Η καµπίνα των οχηµάτων θα είναι εργονοµικά 
σχεδιασµένη για να προσφέρει στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον. Θα 
διαθέτουν µεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα εµπρός και πίσω, 
υαλοκαθαριστήρες µε ρυθµιζόµενη διακοπτόµενη λειτουργία µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς 
πίδακες νερού, καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού συρόµενα και ανακλινόµενα και 
καθίσµατα επιβατών αναδιπλούµενα µε προσκέφαλα στο πίσω µέρος, θα διαθέτουν 
σκιάδια για τον οδηγό και τον συνοδηγό, ποτηροθήκες εµπρός και πίσω και θήκες 
αποθήκευσης στις εµπρόσθιες και οπίσθιες πόρτες, θήκη στην κονσόλα, υποδοχή 
παροχής ρεύµατος 12V ντουλαπάκι συνοδηγού, ενώ το πορτ µπαγκάζ των επιβατικών θα 
έχει κάλυµµα από σκληρό υλικό. Τα επιβατικά θα παρέχουν θέρµανση και αερισµό µε 
ανακυκλοφορία αέρα, κλιµατισµό (air condition) µε λειτουργία αποθάµπωσης οπίσθιου 
παρµπρίζ, µηχανικά ρυθµιζόµενο εσωτερικό καθρέφτη και δύο εξωτερικούς καθρέπτες, 
τέσσερις µεγάλες πόρτες αριστερά/δεξιά µε µηχανικά ανοιγόµενους κάθετα υαλοπίνακες 
εµπρός και µηχανικά ανοιγόµενους υαλοπίνακες πίσω, ραδιόφωνο µε 2 ηχεία και µε 
υποδοχή USB, ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρες και ρυθµιστές έντασης για όλους τους 
επιβαίνοντες, εµπρός αερόσακους οδηγού – συνοδηγού (µε δυνατότητα απενεργοποίησης 
αερόσακου συνοδηγού), πλευρικούς αερόσακους εµπρός, πλαϊνούς αερόσακους τύπου 
κουρτίνας για την προστασία των εµπρός και πίσω επιβατών 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.  

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

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

κατασκευαστή)  που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηµατισµού πλήρους και σαφούς 
εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων οχηµάτων. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται : 
α. Περιγραφικός κατάλογος του κατασκευαστή των οχηµάτων. 
β. Πίνακας των εργαλείων των οχηµάτων που θα παραδοθούν.  
 
ΙΙΙ. Διάφορα 

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

παρελκόµενα: 
Εφεδρικός τροχός µε λάστιχο και αεροθάλαµο (ίδιος µε τους υπολοίπους). 
Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 
Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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Ένας (1) πυροσβεστήρας. 
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. 
 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης          
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Μ’ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑΣ (1) ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η µελέτη αυτή συντάχθηκε για την προµήθεια µίας (1) λεπίδας εκχιονισµού, που θα 
τοποθετηθεί σε όχηµα 4Χ4 του Δήµου, για τις ανάγκες των χειµερινών µηνών στον 
εκχιονισµό στους δρόµους του Δήµου. Ο εξοπλισµός αυτός είναι κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε ηµιφορτηγά, επί ποινή αποκλεισµού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 

 
Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι κατάλληλος για να τοποθετηθεί σε όχηµα 4Χ4 του Δήµου και 
θα πρέπει να ασφαλίζεται µε ειδικές, ενισχυµένες διατάξεις. Η προσαρµογή του εξοπλισµού 
στο όχηµα του Δήµου θα γίνει από τον προµηθευτή, στην έδρα του προµηθευτή. Τα έξοδα 
µετάβασης του οχήµατος προς και από την έδρα του προµηθευτή βαρύνουν το Δήµο.  
Ο ενδιαφερόµενος θα καταθέσει µε την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι:  
α) πιστοποιητικό CE του µαχαιριού, β) σύνδεσµο σε ιστοσελίδα όπου θα υπάρχει ηλεκτρονική 
εφαρµογή µε διάγραµµα του µαχαιριού και λίστα ανταλλακτικών ώστε να γίνεται εύκολη 
αναζήτηση των ζητούµενων ανταλλακτικών, γ) αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου 
εξοπλισµού και του τρόπου λειτουργίας του, δ) πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης, 
συντήρησης και αντιµετώπισης προβληµάτων του εξοπλισµού στην Ελληνική γλώσσα ε) 
Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι χαρακτηριστικά. 
 
ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ: 

 
Όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα του µαχαιριού θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία για 
να αντέχουν στις αντίξοες συνθήκες.  
 

ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:  
 
Η πλάκα προσαρµογής θα είναι κατάλληλη για τα οχήµατα του Δήµου. Η εγκατάσταση της 
πλάκας προσαρµογής θα γίνει από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  

 
Το µαχαίρι θα πρέπει να έχει συνολικό πλάτος από 210 έως 220 εκατοστά. Σε γωνία 30ο θα 
πρέπει να έχει ωφέλιµο πλάτος εκχιονισµού 185 εκατοστά. Το ύψος του µαχαιριού πρέπει να 
ξεπερνάει τα 65 εκατοστά. Το συνολικό βάρος του µαχαιριού δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 170 
κιλά. 
 
ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ:  
 
Το µαχαίρι θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο (HDPE), ώστε όλη η 
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κατασκευή να είναι ελαφριά και να µην καταπονείται το πλαίσιο του οχήµατος. Το πλαίσιο του 
µαχαιριού θα πρέπει να έχει κάθετους και διαγώνιους δοκούς ενίσχυσης και θα αποτελείται 
από ατσάλι το οποίο θα έχει ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία. Το µαχαίρι θα µπορεί να 
κινείται στον κατακόρυφο άξονα και θα έχει την δυνατότητα εκχιονισµού και προς τις δύο 
πλευρές µε γωνία 30ο. Το κάτω µέρος του µαχαιριού (λάµα τριβής) το οποίο έρχεται σε 
επαφή µε το έδαφος θα είναι κατασκευασµένο από ελαστικό και θα µπορεί να αντικαθίσταται 
εύκολα όταν έχει φθαρεί. Όλο το µαχαίρι µαζί µε το πλαίσιό του θα έχει την δυνατότητα 
ανατροπής, όταν βρίσκει εµπόδιο και µέσω ειδικών ελατηρίων θα επανέρχεται στην κανονική 
θέση εκχιονισµού. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ: 

  
Όλες οι κινήσεις του µαχαιριού θα γίνονται ηλεκτροϋδραυλικά χωρίς την χρήση αλυσίδων ή 
άλλων συστηµάτων ανύψωσης. Το µαχαίρι θα έχει τη δυνατότητα να κινείται στον κατακόρυφο 
άξονα επάνω και κάτω και στον οριζόντιο άξονα και προς τις δύο πλευρές ώστε να 
σχηµατίζει γωνία 30ο ώστε να γίνεται αποτελεσµατικά το έργο του εκχιονισµού. Η ταχύτητα 
µε την οποία γίνονται οι υδραυλικές κινήσεις θα µπορούν να ρυθµιστούν σύµφωνα µε τις 
προτιµήσεις του χειριστή. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:  
 
Η λεπίδα θα διαθέτει ανεξάρτητο φωτιστικό σύστηµα το οποίο θα προσδίδει άριστη ορατότητα 
τόσο πλευρικά αλλά και σε µεγάλη απόσταση. Το φωτιστικό σύστηµα θα αποτελείται από δύο 
φωτιστικά σώµατα τα οποία θα διαθέτουν ειδικά αντικραδασµικά στηρίγµατα για να 
διατηρούνται σταθερά κατά την κίνηση του οχήµατος. Τα φωτιστικά θα διαθέτουν λάµπες 
διπλής ενέργειας. Επιπλέον θα διαθέτουν: Διπλό λαµπτήρα αλογόνου µε ενσωµατωµένο φλας, 
πολυκαρβονικό φακό και σύστηµα ρύθµισης ακτίνας. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:  
 
Το σύστηµα προσαρµογής θα πρέπει να επιτρέπει την προσάρτηση της λεπίδας από έναν και 
µόνο χειριστή και θα είναι ηλεκτρικό. Μέσω ειδικού χειριστηρίου το οποίο θα βρίσκεται 
επάνω στο µαχαίρι θα µπορεί να γίνεται η τοποθέτηση του µαχαιριού ηλεκτρικά χωρίς  Η 
προσαρµογή θα πρέπει να γίνεται γρήγορα και εύκολα ώστε να επιταχύνεται το έργο του 
εκχιονισµού. Η όλη διαδικασία της προσαρµογής του µαχαιριού θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο 
µικρότερο των 2 λεπτών. Η εγκατάσταση και απεγκατάσταση του µαχαιριού µπορεί να γίνει 
από µόνο ένα άτοµο. 
 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:  
 
Το σύστηµα χειρισµού θα είναι σχεδιασµένο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες. 
Θα διαθέτει ευµεγέθη κουµπιά µε οπίσθιο φωτισµό ώστε να διευκολύνει τον χειριστή ακόµη 
και στις πιο δύσκολες συνθήκες αλλά και σε πολύωρη εργασία. Όλες οι κινήσεις του 
µαχαιριού θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν από αυτό το χειριστήριο.  
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισµού, 
αντίγραφα από τουλάχιστον τέσσερις αντίστοιχες συµβάσεις µε δηµόσιους φορείς, οι οποίες 
αφορούν προµήθεια εξοπλισµού ίδιου µε τον προσφερόµενο κατά την τελευταία τριετία. 
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Ως χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού ορίζεται οι δύο (2) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον  δύο (2) ετών, επί ποινή αποκλεισµού, από την έγκριση του οριστικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής. 
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Ν’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΣ (1) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
      

 

   Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα και περλκόµενων για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήµου Θέρµης στους χώρους πρασίνου και την αξιοποίηση 
τους. 

Το µηχάνηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής θα πληρεί τις 
Ελληνικές & Διεθνής προδιαγραφές και θα ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό για το 
οποίο προορίζεται. 

Οι διαστάσεις , τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες δια τάξεις του Κ.Ο.Κ και των λοιπών διατάξεων που αφορούν τα γεωργικά 
µηχανήµατα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας και κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  

Να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) µε προτίµηση χώρα προέλευσης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Τα παρελκόµενα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE)  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 

καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.       
 

 

 

 

Ν’1 ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΣ (1) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα  για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήµου Θέρµης στους χώρους πρασίνου και την αξιοποίηση τους. 
Το µηχάνηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής θα πληρεί τις 
Ελληνικές & Διεθνής προδιαγραφές και θα ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό για το οποίο 
προορίζεται. 
Οι διαστάσεις , τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες δια τάξεις του Κ.Ο.Κ και των λοιπών διατάξεων που αφορούν τα γεωργικά 
µηχανήµατα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας και κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  
Να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) µε προτίµηση χώρα προέλευσης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση . 
Τα παρελκόµενα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE)  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. 
                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 
1.Σκοπός Γενικά 

Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, και θα 
προορίζεται για τον καθαρισµό από χόρτα των κοινόχρηστων χώρων και γενικά την εκτέλεση 
εργασιών που αφορούν την συντήρηση των χώρων πρασίνου. 
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Ο ελκυστήρας θα είναι προηγµένης τεχνολογίας, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, εκ των 
πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων τόσο στην Ελλάδα, όσο και µεταξύ των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι διαστάσεις του γεωργικού ελκυστήρα, τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ και των λοιπών διατάξεων 
που αφορούν τα γεωργικά µηχανήµατα, έτσι ώστε να είναι δυνατή ή έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE), µε χώρα προέλευσης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Ο ελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή ώστε να προσαρµόζεται και να 
λειτουργεί πάνω σε αυτόν σύστηµα φορτωτή. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 
Επίσης, θα είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, 
πυροσβεστήρα κτλ, καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισµού και συντήρησης στην 
Ελληνική, όπως και το βιβλίο παραγγελίας ανταλλακτικών. 
Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος από την αρµόδια Υπηρεσία και να φροντίσει, επί 
ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν 
λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον Δήµο έτοιµο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά του 
αναδόχου θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων κτλ. 
 
2. Πετρελαιοκινητήρας 

 
Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 
εναρµονισµένος µε την Κοινοτική οδηγία 2000/25/Ε.Κ όπως ισχύει σήµερα όσον αφορά τις 
εκποµπές καυσαερίων και ισχύος  περίπου 48 HP. 
Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 κυλίνδρους και κυβισµό περίπου 2900 κυβ.εκ.. 
Όλα τα µέρη του κινητήρα που απαιτούν συντήρηση ή επιθεώρηση (φίλτρα, µπαταρίες , 
ιµάντες  κτλ) θα πρέπει να είναι προσβάσιµα µε εύκολο τρόπο. 
Το σύστηµα ψύξης του ελκυστήρα θα είναι υδρόψυκτο και το ρεζερβουάρ καυσίµων θα πρέπει 
να έχει χωρητικότητα µεγαλύτερη ή ίση των 50 λίτρων. Η τελική ταχύτητα του οχήµατος θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 33 χιλιόµετρα την ώρα. 
Με την προσφορά θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία του κινητήρα, των αποδόσεων του. 
 
3. Διαστάσεις και Βάρη 

 
Το βάρος χωρίς αντίβαρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ή ίσο µε 2100 κιλά, και το πλαίσιο 
να είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο χυτό πλαίσιο στήριξης. 
Η απόσταση από το έδαφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300mm. 
Το πλάτος θα πρέπει να είναι περίπου µέγιστο/ελάχιστο 2130/1600 

 
4.Ελαστικά  

 
Ελαστικά βιοµηχανικού τύπου. Να αναφέρονται ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. 
Τα ελαστικά θα πρέπει κατά την ηµέρα της παραλαβής να είναι ηλικίας µικρότερης των 10 
µηνών, επί ποινή αποκλεισµού, και όχι αναγοµωµένα. 
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5. Δυναµοδότης (Ρ.Τ.Ο.-παρτικόφ) 
Ο δυναµοδότης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, µε τουλάχιστον 1 ταχύτητα, 540 σ.α.λ. και µε 
ταχύτητα συγχρονισµένης πορείας µε τους τροχούς. 
 
6. Υδραυλικό σύστηµα 

 
Θα φέρει υδραυλικό σύστηµα, για την ανάρτηση κατάλληλων παρελκόµενων µηχανηµάτων. 
Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2200 
κιλά. 
 
7. Σύστηµα διευθύνσεως. 

 
Το σύστηµα διευθύνσεως θα πρέπει να είναι υδροστατικό µε ανεξάρτητο κύκλωµα από το 
υδραυλικό σύστηµα και η γωνία στροφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 µοιρών. 
 
8. Ηλεκτρική εγκατάσταση 

 
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και 
σηµάτων σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ δηλαδή να είναι εφοδιασµένος µε τους απαραίτητους 
προβολείς, φωτιστικά σώµατα για νυκτερινή εργασία (εµπρός-πίσω), φλάς, µπαταρία, 
αναλάµποντα φάρο κλπ.  
 
9. Εγγυήσεις 

 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει κατά ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις: 
Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών: Ένα έτος  
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο, εφόσον το όχηµα είναι δυνατόν να κινηθεί ασφαλώς, αλλιώς θα µεταφέρεται µε 
έξοδα της προµηθεύτριας εταιρίας, σε αυτή την περίπτωση η µεταβίβαση του οχήµατος θα 
γίνεται το πολύ µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, από την έγγραφη ειδοποίηση. 
 
10. Ανταλλακτικά 

 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί µε υπεύθυνη δήλωση την εξασφάλιση των 
απαιτούµενων ανταλλακτικών , κατά προτίµηση τουλάχιστον για µία δεκαετία. 
 
11. Λοιπά παρελκόµενα 

 
Το µηχάνηµα θα φέρει άγκιστρα ρυµουλκήσεως ρυθµιζόµενα κατακορύφως και οριζοντίως και 
µπράτσα ειδικών εξαρτηµάτων ρυθµιζόµενα µηχανικά ή υδραυλικά  
Το όχηµα θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται µε τα κάτωθι παρελκόµενα: 
1. Εγχειρίδια συντήρησης, επισκευών λειτουργίας στα ελληνικά. 
2. Τρίγωνο βλαβών 

3. Πυροσβεστήρα, σύµφωνα µε ΚΟΚ 

4. Βιβλίο οδηγιών στην ελληνική 

5 Φαρµακείο, σύµφωνα µε ΚΟΚ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοση 

    

 

Ν’2 ΟΜΑΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

        

 

 Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια  περλκόµενων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήµου Θέρµης στους χώρους πρασίνου και την αξιοποίηση τους.      
                                                            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

                                                                                        
1) Κουβάς µε διπλή λειτουργία 

 
Ο κουβάς θα πρέπει να συνδέεται στον ελκυστήρα της υποοµάδας Ν1, επί ποινή αποκλεισµού  
να είναι πλάτους τουλάχιστον 1500 χιλιοστά, να είναι διπλής λειτουργίας, δηλαδή να διαθέτει 
κουβά φορτώσεως µε λεπίδα ισοπεδώσεως. 
 
2) Φορτωτής 

 
Ο φορτωτής θα µπορεί να συνδέεται στον γεωργικό ελκυστήρα της υποοµάδας Ν1 , επί ποινή 
αποκλεισµού και να γίνεται γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση. Για τον χειρισµό του φορτωτή 
να υπάρχει joystick (χειριστήριο χειρός) καθώς και βαλβίδα τρίτης κίνησης και σύστηµα 
γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης παρελκόµενων όπως κουβάς , παλετοφόρο κτλ.  
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα µηχανικής αυτόµατης οριζοντίωσης. 
 
3) Θρυµµατιστής κλαδιών 

Ο θρυµµατιστής κλαδιών θα πρέπει να είναι αναρτώµενος, να συνδέεται µε τον δυναµοδότη 
(ΡΤΟ), του γεωργικού ελκυστήρα ως 48 ΗΡ  της υποοµάδας Ν1 επί ποινή αποκλεισµού, να 
έχει δίσκους κοπής για κλαδιά  διαµέτρου µέχρι 13 εκατοστά. 
               

      

 Τα παραπάνω παρελκόµενα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός 
(1) έτους, να διαθέτουν όλους τους µηχανισµούς και σηµάνσεις για πρόληψη ατυχηµάτων και 
βλαβών που µπορεί να προέλθουν από λάθος χειρισµό ή απρόοπτη βλάβη και να διασφαλίζουν 
την ασφαλή χρήση από τους εργαζόµενους, 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τεχνικό εγχειρίδιο χειρισµού και συντήρησης στην Ελληνική. 
                                                                                         

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοση. 
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Ξ’ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΣ (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην Προµήθεια ενός (1) διαµορφωτή γαιών (grader) 

Ακολουθούν  κατά   είδος οι αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές.  
  

Εισαγωγή – σκοπός  

Το προσφερόµενο µηχάνηµα διαµορφωτής γαιών θα είναι απολύτως καινούργιο, 

αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί  στην εκτέλεση 

αναλόγων εργασιών όπως συντηρήσεις, διαµορφώσεις χώρων, χωµατουργικές εργασίες, 

εργασίες αγροτικής οδοποιίας κλπ. Στο παρόν κείµενο περιλαµβάνονται αναλυτικά, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόµενου µηχανήµατος   

 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη 

λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 

α. Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο προσφερόµενος διαµορφωτής γαιών θα φέρει σύστηµα διαµόρφωσης και κουβούκλιο 

ασφαλείας τύπου ROPS-FOPS. Οι κινήσεις των διαφόρων εξαρτήσεων και η διεύθυνσή τους 

θα γίνονται υδραυλικά.   

 

β. Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του προσφερόµενου µηχανήµατος θα είναι πρόσφατης κατασκευής από τα 

τελευταία και περισσότερο εξελιγµένα µοντέλα, ισχυρό και αρθρωτό µε κίνηση στους τέσσερις 

(4) οπίσθιους τροχούς.  Θα είναι συνολικά έξι τροχών , δύο εµπρός και τέσσερις πίσω και η 

κίνηση θα είναι 6Χ4. 

 

Το βάρος του προσφερόµενου µηχανήµατος µε πλήρη εξάρτηση  συµπεριλαµβανοµένου του 

εµπρόσθιου πρόσθετου µαχαιριού   θα είναι τουλάχιστον 18.000Kg, ενώ  θα φέρει εµπρός και 

πίσω κατάλληλα άγκιστρα έλξης.  

 

Το εµπρόσθιο µέρος του πλαισίου θα είναι ορθoγωνικής διατοµής διαστάσεων 300 X 300mm 

και πάχους 20mm. 

 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 

και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:  

• Το ακριβές µοντέλο  

• Εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού 

• Διαστάσεις βασικού µηχανήµατος 
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• Διαστάσεις και µορφή πλαισίου 

• Μεταξόνιο 

• Μετατρόχιο 

• Μέγιστο πλάτος εξωτερικά στους τροχούς (όχι µεγαλύτερο των 2.700mm) 

• Mέγιστο µήκος µε εµπρόσθια λεπίδα  ,(όχι µεγαλύτερο των 10.000mm) 

• Μέγιστο ύψος 

• Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος  του οπίσθιου άξονα (τουλάχιστον 

450mm) 

• Υλικά κατασκευής σκελετού 

• Ελάχιστη ακτίνα στροφής χωρίς το µαχαίρι (όχι µεγαλύτερη των 7.500mm) και µε το 

µαχαίρι (όχι µεγαλύτερη των 8.100mm).   

• Βάρη βασικού µηχανήµατος και εξαρτήσεων 

• Κατανοµή των βαρών στους άξονες 

• Μέγιστη ελκτική δύναµη (τουλάχιστον 90 kN) µε συντελεστή τριβής 0,8. 

 

Οι διαστάσεις γενικά του προσφερόµενου µηχανήµατος, τα κατά άξονα βάρη και τα υπόλοιπα 

κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πρέπει να πληρούν τις κείµενες σχετικές διατάξεις ώστε 

να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού, βάσει νόµιµης άδειας.   

 

γ. Κινητήρας 

Το µηχάνηµα θα φέρει κινητήρα πετρελαίου, τύπου DIESEL, τουλάχιστον εξακύλινδρο, 

υδρόψυκτο,  καθαρής ισχύος στον σφόνδυλο κατά SAE J1995 (net power) τουλάχιστον 

170Hp, 4-χρόνος,  φίλτρο αέρος ξηρού  υποχρεωτικά . Η χωρητικότητα  του κινητήρα δεν θα 

ξεπερνά τα 7.000cc για οικονοµία καυσίµου αλλά να µπορεί και να αντεπεξέρχεται στις 

ανάγκες του µηχανήµατος.  
   

Με κάθε προσφορά να προσδιορισθούν τα πιο κάτω τεχνικά στοιχεία: 

• κατασκευαστής και τύπος 

• πραγµατική ισχύς στο σφόνδυλο στις στροφές ονοµαστικής λειτουργίας 

• Μεγαλύτερη ροπή στρέψης στις στροφές ονοµαστικής λειτουργίας 

• Καµπύλες λειτουργίας 

• Συµπίεση, κυβισµός και αριθµός κυλίνδρων 

• Τρόπος εισπνοής (κατά προτίµηση µε υπερπλήρωση) 

• Σύστηµα ψύξης 

• Σύστηµα εκκίνησης 

• Ελάχιστη ειδική κατανάλωση 

 

Ο κινητήρας θα  βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος, πίσω από την καµπίνα και είναι 

πλήρως προφυλαγµένος από την σκόνη, πέτρες κ.λ.π. µε κατάλληλα µεγάλα προστατευτικά 

ανοιγόµενα παραπέτα, που θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στο χώρο του κινητήρα . 
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δ. Σύστηµα µετάδοσης και κύλισης 

Η µετάδοση θα γίνεται µέσω πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων ηλεκτρο-υδραυλικής εµπλοκής, 

µε µετατροπέα ροπής στρέψης (TORQUE CONVERTΕR). Επίσης θα  φέρει υποχρεωτικά 

αυτόµατο σύστηµα αντιολίσθησης ΝΟΝ-SPIN. 

 

Να αναφερθούν και να περιγραφούν: 

• Τύπος και κατασκευαστής του συµπλέκτη 

• Τύπος και κατασκευαστής του συστήµατος µετάδοσης 

• Τρόπος λειτουργίας 

• Ταχύτητες, αριθµός (τουλάχιστον 6 εµπρόσθιες, 3 όπισθεν)  και σχέσεις µετάδοσης 

(η µέγιστη ταχύτητα εµπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40km/h και 

οπισθοπορείας 19km/h) 

• Τύπος και η σχέση µετάδοσης του διαφορικού και της τελικής µετάδοσης. 

• Ο τύπος µετάδοσης της κίνησης στους τροχούς, περιγραφή του TANDEM το οποίο θα 

είναι  µε αλυσίδες 

• Το αντιολισθητικό σύστηµα (υποχρεωτικά NON-SPIN πλήρως αυτόµατης 

λειτουργίας) 

• Ο τύπος των ελαστικών (µε ή χωρίς αεροθάλαµο) κατά προτίµηση ηµιτρακτερωτά και 

πάντως όµοιοι µεταξύ τους 

• Δυνατότητα αναρρίχησης τουλάχιστον 30% 

 
ε. Σύστηµα πέδησης 

Το σύστηµα πέδησης του µηχανήµατος θα είναι υδραυλικό, δύο ανεξάρτητων κυκλωµάτων 

(ένα για τους 2 εµπρόσθιους τροχούς και ένα για τους 2 οπίσθιους), πολλαπλών δίσκων 

εντός λουτρού λαδιού και στους τέσσερις τροχούς, µε φρένο parking, που θα επεµβαίνει στο 

άξονα µετάδοσης κίνησης των τεσσάρων οπίσθιων τροχών. Θα υπάρχει υποχρεωτικά 

σύστηµα πέδης εκτάκτου ανάγκης σε περιπτώσεις βλάβης του υδραυλικού κυκλώµατος ή του 

κινητήρα του µηχανήµατος, ενώ θα υπάρχει σχετική οπτική και ακουστική ειδοποίηση του 

χειριστή. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήµατος πέδησης 

   

στ. Σύστηµα διεύθυνσης 

Θα είναι πλήρως υδραυλικό µε υποβοήθηση. Η διεύθυνση του µηχανήµατος θα επιτυγχάνεται 

µε τον συνδυασµό στροφής των εµπρόσθιων τροχών και του αρθρωτού πλαισίου του 

µηχανήµατος, µέσω έξι (6)   υδραυλικών εµβόλων διπλής ενέργειας .   

 

Οι γωνίες στροφής θα είναι τουλάχιστον  

• Γωνία στροφής αρθρωτού πλαισίου: +/- 30ο  

• Γωνία στροφή εµπρόσθιων τροχών:  +/- 45ο
 

• Γωνία κλίσης εµπρόσθιων τροχών: +/- 17ο  

• Κλίση εµπρόσθιου άξονα: +/- 17ο  
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Ελάχιστη ακτίνα στροφής χωρίς το µαχαίρι (όχι µεγαλύτερη των 7.500mm) και µε το µαχαίρι 

(όχι µεγαλύτερη των 8.100mm).   

 

Να περιγραφεί  το σύστηµα διεύθυνσης, καθώς και τα στοιχεία της υδραυλικής αντλίας και ο 

αριθµός των υδραυλικών φιαλών   

 

Επίσης   διαµορφωτής γαιών (γκρέιντερ) θα διαθέτει  σύστηµα ασφαλείας για την διεύθυνση 

αυτού σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πιέσεως. Να 

γίνει περιγραφή του συστήµατος  

 

ζ. Θάλαµος  οδήγησης  

Ο θάλαµος οδήγησης - χειρισµού του   µηχανήµατος θα είναι τύπου ROPS-FOPS,  

µεταλλικός, τελείως κλειστός, µε µεγάλες επιφάνειες κρυστάλλων, πανοραµική. Να δοθούν οι 

διαστάσεις του θαλάµου χειρισµού. 

 

Όλα τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας security. Ο ανεµοθώρακας είναι επίσης ασφαλείας 

(SECURIT). 

 

Το κάθισµα του οδηγού θα είναι εργονοµικό, ανατοµικό µε ανάρτηση και ρυθµιζόµενο επάνω-

κάτω, ανάλογα µε το βάρος του οδηγού. Θα υπάρχει ρύθµιση του καθίσµατος για κίνηση ως 

προς τον οριζόντιο άξονα (εµπρός-πίσω), καθώς και σε ανακλινόµενη θέση.  
   

Ο θάλαµος χειρισµού φέρει θέρµανση µεγάλης ισχύος. Θα διαθέτει  πλήρες σύστηµα αερισµού 

και θέρµανσης.  Θα  φέρει επίσης σύστηµα AIR CONDITION. Η καµπίνα θα διαθέτει 

αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, µε δύο (2) διπλούς εξωτερικούς εργονοµικούς καθρέπτες 

εργασίας αναδιπλούµενους, και υαλοκαθαριστήρες µε δύο επίπεδα λειτουργίας µε εκτοξευτές 

νερού, δύο (2) πόρτες εισόδου-εξόδου, οι οποίες ασφαλίζουν µε κλειδαριές ασφαλείας. 

Θα φέρει ταµπλό µε όλα τα όργανα, χειριστήρια για τις κινήσεις του, ενδείξεις για τις βασικές 

του λειτουργίες και κατάλληλα κόρνα για την κίνησή του εντός και εκτός πόλεως  

συγκεκριµένα µέσα στην καµπίνα θα υπάρχουν  κατ’ ελάχιστον: 

 

Όργανα–λυχνίες: θα φέρει στροφόµετρο, ωροµετρητής (αθροιστικός), δείκτη θερµοκρασίας 

νερού κινητήρα, δείκτη πετρελαίου, θερµοκρασίας κιβωτίου torque - convertor, λυχνία 

χειρόφρενου, ενδεικτική λυχνία βλάβης συστήµατος πέδησης, ενδεικτική λυχνία πίεσης 

υδραυλικού λαδιού συστήµατος πέδησης,  λυχνία κορεσµού φίλτρου υδραυλικού λαδιού, λυχνία 

ρεζερβουάρ πετρελαίου, λυχνία χαµηλής φόρτισης µπαταρίας, λυχνία χαµηλής πίεσης λαδιού, 

λυχνία γενικού συναγερµού µε µπουτόν stop εκτάκτου ανάγκης, λυχνία εµπρόσθιας πορείας, 

λυχνία πίσω πορείας, λυχνίες φώτων-φλάς-προβολέων, λεβιές φώτων πορείας, ρύθµισης 

φώτων, κλάξον, µίζα εκκίνησης, λεβιέ ταχυτήτων (εµπρός/πίσω), µπουτόν alarm 

(στάθµευσης), διακόπτης εξαερισµού καµπίνας, χειριστήριο φώτων (βοµβητής εκτάκτου 

ανάγκης, στόµια εξαερισµού-θέρµανσης, πλαφονιέρα καµπίνας, διακόπτης εµπρόσθιων φώτων 
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εργασίας, διακόπτης πίσω φώτων εργασίας, διακόπτης περιστρεφόµενου φάρου, διακόπτης 

υαλοκαθαριστήρων και  διακόπτης νερού υαλοκαθαριστήρων. 

 

ι. Ηλεκτροφωτισµός – όργανα ελέγχου 

Το µηχάνηµα θα  πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού, µε 

τους απαραίτητους εµπρόσθιους και οπίσθιους προβολείς,, νυκτερινής εργασίας, οπίσθια 

φανάρια και λοιπά απαραίτητα φωτεινά σήµατα. 
   

ι. Σύστηµα διαµόρφωσης (µαχαιριού) 
Θα αποτελείται από το µαχαίρι, τη στεφάνη µε το σύστηµα περιστροφής και την βάση 

ανάρτησης.  Οι διαστάσεις του µαχαιριού θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον:  

 

• Μήκος µαχαιριού:  12ft  

• Ύψος µαχαιριού: 630mm 

• Μέγιστη ανύψωση: 470mm 

• Μέγιστη βύθιση στο έδαφος (καταβίθυση): 430mm 

• Μέγιστες γωνίες δεξιά – αριστερά: 90ο  

• Μέγιστη γωνία κλίσης περιστροφής σε σχέση µε το κατακόρυφο: 360ο  

• Γωνίες κοπής: 35ο - 75ο
 

 

Να δοθούν στοιχεία της στεφάνης, η οδόντωση, ο τρόπος περιστροφής (προτιµότερος µε 

υδραυλικό κινητήρα). 

• Να αναφερθεί η ισχύς του και το σύστηµα ασφάλισης. 

• Ακόµη να δοθούν στοιχεία της αντλίας και των υδραυλικών φιαλών. 

• Να περιγραφεί η βάση ανάρτησης (υλικό, διαστάσεις, σηµείο ανάρτησης). 

• Να δοθεί η συνολική δύναµη πίεσης του µαχαιριού επί του εδάφους. 

 Ο   διαµορφωτής γαιών θα φέρει  σύστηµα προστασίας, το οποίο θα ασφαλίζει αυτόµατα το 

µαχαίρι και θα το προστατεύει παράλληλα από τυχαίες προσκρούσεις σε ακλόνητα εµπόδια.    

 

 

ια. Συµπληρωµατικά εξαρτήµατα: 

Με κάθε µηχάνηµα θα παραδοθούν και τα εξής εξαρτήµατα, εργαλεία και όργανα 

 

• Πλήρη εφεδρικό τροχό 

• Γρύλο ανύψωσης  

• Μία πλήρη σειρά κλειδιών κα συνήθων εργαλείων   

• Πυροσβεστήρας σύµφωνα µε τον ΚΟΚ που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των 

µηχανηµάτων, τοποθετηµένος σε κατάλληλη θέση για άµεση πρόσβαση.  

• Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ 

• Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ 
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• Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία  του µηχανήµατος 

στην Ελληνική ή στην Αγγλική 

• Βιβλία ανταλλακτικών 

• Έγκριση τύπου   

• Τρίγωνο στάθµευσης.  

• Τρίγωνο βραδυπορείας. 

 
Το µηχάνηµα θα φέρει  Εµπρόσθια λεπίδα βάρους 850Kg υδραυλικής λειτουργίας, πλάτους 

2490mm, ύψους 780mm, µε µέγιστο βάθος εργασίας 170mm και εδαφικής ανοχής  500mm 

τουλάχιστον 

 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Ως αποδεικτικά µέσα  µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης να κατατεθούν: 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  του 

κατασκευαστή, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα 

πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου στην Ελλάδα από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 

οχηµάτων. Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο 

διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα 

καταθέσει µε τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας 

του συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 

περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου 

τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο 

δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της 

αδυναµίας συνοδευόµενη από πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση 

 Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη µε διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 

αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά 

αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 

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

Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

 Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό µέσο στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη    

Ο προµηθευτής µε την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 

• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο 

όχηµα  για την έκδοση των πινακίδων. 

 

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

γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή  

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες όχηµα 

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης 

σε κακό χειρισµό) . 

 

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα 

παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 10 

ηµέρες. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός 

δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.   

 

• Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής   στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την 

εκτέλεση της προµήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απ’ 

ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήµο.  

 
     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προµηθευτής οφείλει µε την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του 

αγοραστή για το χειρισµό και την συντήρηση κάθε οχήµατος. Να κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, 

χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).  
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 Παράδοση Οχηµάτων 

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

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

για την έκδοση των πινακίδων.  

 

Ο χρόνος  παράδοσης  δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από έξι  (6) µήνες  

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση µε τον προσφερόµενο χρόνο παράδοσης. 

 

 Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές   

σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες του προσφερόµενου είδους . 

 

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

ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 

οχήµατος.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Συνολικό βάρος  100-120 4,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκποµπή καυσαερίων 
100-120 

10,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστηµα διεύθυνσης  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

8 Σύστηµα διαµόρφωσης (µαχαιριού)  100-120 

20,00 

9 Εµπρόσθια λεπίδα 100-120 

20,00 

  ΓΕΝΙΚΑ    

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 

5,00 

12 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 

10,00 

13 

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

αποκατάστασης 

100-120 

10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

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

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την ανηγµένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
   U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα καινούρια ελαφρά ανατρεπόµενα φορτηγά, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το διαστρωτήρα ασφάλτου έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για το φορτωτή, έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για το καινούριο φορτηγό όχηµα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα απορριµµατοκιβώτια,  (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το µεταχειρισµένο φορτηγό όχηµα µε ανυψωτικό µηχανισµό φορτοεκφόρτωσης  
ανοικτών κάδων έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια ηµιφορτηγά έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για το ένα (1) καινούριο σκαπτικό µηχάνηµα (12) µήνες τουλάχιστον                                                                                      
Για το ένα (1) κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για την µία (1) αλατιέρα (24) µήνες τουλάχιστον                                                                                             
Για το ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό όχηµα  έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια επιβατικά οχήµατα έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για τη µία (1) λεπίδα αποχιονισµού εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον                                                    
Για τον ένα (1) γεωργικό ελκυστήρα δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον                                                             
Για τα λοιπά µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για τον ένα  (1) διαµορφωτή γαιών (grader) δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

 
 
 
 
 

Θέρµη,  16 / 05 / 2017 Θέρµη, 16 / 05 / 2017 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

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

Αρ. Μελέτης :  04/2018 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A/Α ΕΙΔΟΣ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑΔΑ Α:        

1 Καινούρια Απορριµµατοφόρα Οχήµατα τεµ 3 129.032,26  

   KA: 02.20.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ 387.096,78 

   Cpv : 34144512-0  ΦΠΑ 24% 92.903,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 480.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β:        

2 Καινούρια Ελαφρά Ανατρεπόµενα Φορτηγά 
Οχήµατα 

τεµ 2 22.580,645 

        
22.580,645 

   KA: 02.20.7132.005                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 45.161,290322       

   Cpv :34134200-7  ΦΠΑ 24% 10.838,70967 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 56.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Γ:        

3 Διαστρωτήρας ασφάλτου τεµ 1    9.677,4193 9.677,4193 

    KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.677,4193 

    Cpv : 43240000-7  ΦΠΑ 24% 2.322,5806 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Δ:        

4 Φορτωτής τεµ  1 48.387,096
77 

48.387,09677 

 KA: 02.30.7131.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 48.387,09677 

 Cpv : 34144710-8  ΦΠΑ 24% 11.612,90322 

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 60.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ε:        

 ΟΜΑΔΑ Ε.1:     
5 Καινούριο Φορτηγό Όχηµα τεµ 1  150.000,00  

  KA : 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   150.000,00 

  Cpv : 34144750-0  ΦΠΑ 24% 36.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.1 186.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ε.2:     
6 Απρριµµατοκιβώτια τεµ      2 25.806,45  

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 51.612,90 

  CPV : 34131000-4  ΦΠΑ 24% 12.387,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.2 64.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 250.000,00 
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 ΟΜΑΔΑ ΣΤ:                            

7 Μεταχειρισµένο Φορτηγό Όχηµα                                                                                    τεµ         1 40.322,58  

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV: 34144750-0  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ζ:       

8 Καινούρια  ηµιφορτηγά  οχήµατα τεµ 2   20.161,29  

 KA: 02.307132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV:34131000-4  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Η:        

9 Καινούριο Σκαπτικό Μηχάνηµα τεµ 1  64.516,129  

  KA: 02.30.7131.022              ΑΘΡΟΙΣΜΑ 64.516,129 

  CPV:43200000-5  ΦΠΑ 24% 15483,87096 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 80.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Θ:                            

10 Κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα 
ξεφορτώµατος  

τεµ 1   40.322,58  

 KA: 02.30.7132.014  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV: 34142100-5  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ι:                    

11 Αλατιέρα τεµ 1    

 KA: 02.30.7132.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   17.741,94 

 CPV: 34144420-8  ΦΠΑ 24% 4.258,0656 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι 22.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Κ:      

12 Γερανοφόρο φορτηγό όχηµα τεµ 1    

 KA: 02.30.7132.015  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV :34142000-4  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ 50.000,00  
 ΟΜΑΔΑ Λ:      

13 Καινούρια επιβατικά οχήµατα τεµ 2 9.677,419355 

 KA:02.30.7132.016  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.354,83871 

 CPV:3400000-7                ΦΠΑ 24% 4.645,1612904 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Λ 24.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Μ:                                                                           

14 Λεπίδα αποχιονισµού τεµ 1 7.016,129 

 KA:02.30.7131.010  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.016,129 

      CPV: 43313100-1  ΦΠΑ 24% 1.683,87096 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ 8.700,00 

 ΟΜΑΔΑ Ν:    

 ΟΜΑΔΑ Ν1:      

15 Γεωργικός Ελκυστήρας τεµ 1  23.467,24 
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 KA: 02.35.7135.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ    23.467,24 

 CPV :16700000-2  ΦΠΑ 24%  5.632,2576 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν1  29.100,00 

 ΟΜΑΔΑ Ν2:      

16 Λοιπά Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός :      

 Κουβάς µε διπλή λειτουργία τεµ 1   2.037,0967 

 Φορτωτής τεµ 1 6.737,0967 

 Θρυµµατιστής Κλαδιών τεµ 1   5.137,0967 

 KA: 02.35.7131.001  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   13.911,2894 

 CPV :16100000-6   ΦΠΑ 24% 3.338,709456 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν2 17.250,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν 46.350,00 

 ΟΜΑΔΑ Ξ:        

15 Διαµορφωτής γαιών (grader) τεµ 1  250.000,00  

 KA: 64.7131.007 ,  
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΣΑΕ 0552017ΣΕ055000010 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   250.000,00 

  CPV  43221000-8  ΦΠΑ 24% 60.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Ξ 310.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.549.050,000 

 
 
            
 

 
Θέρµη,   16 / 05 / 2018 Θέρµη, 16 / 05/ 2018 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΕΝΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

Αρ. Μελέτης :  04/2018 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/Α ΕΙΔΟΣ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑΔΑ Α:        

1 Καινούρια Απορριµµατοφόρα Οχήµατα τεµ 3    

   KA: 02.20.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

   Cpv : 34144512-0  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 ΟΜΑΔΑ Β:       

2 Καινούρια Ελαφρά Ανατρεπόµενα Φορτηγά 
Οχήµατα 

τεµ 2   

   KA: 02.20.7132.005                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   Cpv :34134200-7  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

 ΟΜΑΔΑ Γ:        

3 Διαστρωτήρας ασφάλτου τεµ 1   

    KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ             

    Cpv : 43240000-7  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

 ΟΜΑΔΑ Δ:       

4 Φορτωτής τεµ  1   

 KA: 02.30.7131.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Cpv : 34144710-8  ΦΠΑ 24%  

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  

5 ΟΜΑΔΑ Ε:       

 ΟΜΑΔΑ Ε.1:     
5.1 Καινούριο Φορτηγό Όχηµα τεµ 1    

  KA : 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  Cpv : 34144750-0  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.1  

 ΟΜΑΔΑ Ε.2:     
5.2 Απρριµµατοκιβώτια τεµ      2   

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  CPV : 34131000-4  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.2  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε  
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 ΟΜΑΔΑ ΣΤ:                            

6 Μεταχειρισµένο Φορτηγό Όχηµα                                     τεµ         1   

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV: 34144750-0  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ  

 ΟΜΑΔΑ Ζ:       

7 Καινούρια  ηµιφορτηγά  οχήµατα τεµ 2   

 KA: 02.307132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:34131000-4  ΦΠΑ 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ  

 ΟΜΑΔΑ Η:       

8 Καινούριο Σκαπτικό Μηχάνηµα τεµ 1   

  KA: 02.30.7131.022              ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  CPV:43200000-5  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η  

 ΟΜΑΔΑ Θ:       

9 Κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα 
ξεφορτώµατος  

τεµ 1   

 KA: 02.30.7132.014  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV: 34142100-5  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ  

 ΟΜΑΔΑ Ι:                    

10 Αλατιέρα τεµ 1  

 KA: 02.30.7132.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV: 34144420-8  ΦΠΑ 24%  

                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι  

 ΟΜΑΔΑ Κ:      

11 Γερανοφόρο φορτηγό όχηµα τεµ 1  

 KA: 02.30.7132.015  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV :34142000-4  ΦΠΑ 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ  

 ΟΜΑΔΑ Λ:      

12 Καινούρια επιβατικά οχήµατα τεµ 2  

 KA:02.30.7132.016  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV:3400000-7                ΦΠΑ 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Λ  

 ΟΜΑΔΑ Μ:                                                                           

13 Λεπίδα αποχιονισµού τεµ 1  

 KA:02.30.7131.010  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

      CPV: 43313100-1  ΦΠΑ 24%  

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ  

14 ΟΜΑΔΑ Ν:    

 ΟΜΑΔΑ Ν1:      

14.1 Γεωργικός Ελκυστήρας τεµ 1  
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 KA: 02.35.7135.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV :16700000-2  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν1  

 ΟΜΑΔΑ Ν2:      

14.2 Λοιπά Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός :    
 Κουβάς µε διπλή λειτουργία τεµ 1  

 Φορτωτής τεµ 1  

 Θρυµµατιστής Κλαδιών τεµ 1  

 KA: 02.35.7131.001  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 CPV :16100000-6   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν2  

                            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν  

 ΟΜΑΔΑ Ξ:     
15 Διαµορφωτής γαιών (grader) τεµ      1   

 KA: 64.7131.007 ,  
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΣΑΕ 0552017ΣΕ055000010 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  CPV  43221000-8  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ξ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Θέρµη, 16/05/2018 Θέρµη, 16/05/2018 Θέρµη, ……. - ..….- 2018 

Ο Συντάξας 

 
Η Προϊσταµένη  

Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & 
Καθαριότητας 

Ο Προσφέρων 

   

Χρήστος Πολύζος Χριστένα Νασιοπούλου Υπογραφή/Σφραγίδα 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Υπάλληλος του Δήµου 

 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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