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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  506.416,00 € με το Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση. 
- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
- Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Προϋπολογισμός. 
- Έντυπο προσφοράς.  
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Αρ. Μελέτης: 01/2021 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

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

 Ένα (1) καινούργιο Απορριμματοφόρο όχημα υπογείων κάδων με γερανό,  ενδεικτικού 
συνολικού κόστους 229.400 € με το Φ.Π.Α. 

 ΟΜΑΔΑ 2 
 Τέσσερα (4) καινούργια Επιβατικά οχήματα, ενδεικτικού συνολικού κόστους 55.056 €  

με το Φ.Π.Α.    
 ΟΜΑΔΑ 3 
 Ενός (1) μεταχειρισμένου μικρού Οδοστρωτήρα ασφάλτου, ενδεικτικού συνολικού 

κόστους 22.320 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 4 
 Δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου VAN, ενδεικτικού συνολικού κόστους 

62.868,00 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 5 
 Ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με διπλή καμπίνα, με ανοικτή καρότσα με ψιλά 

παραπέτα , τέντα και ανατροπή, ενδεικτικού συνολικού κόστους 33.852 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 6 
 Ενός (1) καινούριου μικρού Ελαστικοφόρου φορτωτή με τα παρελκόμενα του , 

ενδεικτικού συνολικού κόστους 63.240,00 € με το Φ.Π.Α. 
 ΟΜΑΔΑ 7 
 Ενός (1) μεταχειρισμένου  περονοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος (clark) με τα 

παρελκόμενα του, ενδεικτικού συνολικού κόστους 21.080,00 € με το Φ.Π.Α.   
 ΟΜΑΔΑ 8 
 Δύο (2) καινούριες φορητές αλατιέρες με τα παρελκόμενα τους , ενδεικτικού συνολικού 

κόστους 18.600,00 € με το Φ.Π.Α.                                                           
 
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις 
ομάδες αλλά όχι για μέρος αυτής. 
 
-Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ως εξής: 
Α) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής για την Ομάδα 1 η οποία θα παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός) σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  



Σελίδα 3 από 73 
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή. 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Β) Για τα είδη των υπολοίπων ομάδων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών της μελέτης. 
Σε περίπτωση που δύο ή και περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή ή έχουν 
την ίδια βαθμολογία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
Η προμήθεια του προϋπολογισμού των 506.416,00 € με το Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022: 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
02.20.7132.012 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος υπογείων 
κάδων με γερανό» ενδεικτικού ποσού 229.400  ευρώ. 
ΟΜΑΔΑ 2 
02.30.7132.016  «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων επιβατικών οχημάτων» 
ενδεικτικού ποσού 55.056 ευρώ.                             
ΟΜΑΔΑ 3 
02.30.7131.021 «Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου μικρού Οδοστρωτήρα ασφάλτου, 
ενδεικτικού ποσού 22.320 € με το Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ 4 
02.30.7132.025 «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου VAN, ενδεικτικού   
ποσού 62.868,00 € με το Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ 5 
02.20.7132.005 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος με διπλή καμπίνα 
καμπίνα, με ανοικτή καρότσα με ψιλά παραπέτα, τέντα και ανατροπή, ενδεικτικού ποσού 
33.852 € με το Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ 6 
02.35.7132.018 «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού Ελαστικοφόρου φορτωτή με τα 
παρελκόμενά του», ενδεικτικού ποσού 63.240,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ 7 
02.30.7131.023 «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου περονοφόρου ανυψωτικού 
μηχανήματος (clark) με τα παρελκόμενά του, ενδεικτικού ποσού 21.080 € ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ 8 
02.30.7132.011 «Προμήθεια δύο (2) καινούριων αλατιέρων με τα παρελκόμενά τους», 
ενδεικτικού  ποσού 18.600 €  με το Φ.Π.Α.  
 

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις 
ομάδες αλλά όχι για μέρος αυτής.  
 
Η 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’’ του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν. 
 



Σελίδα 4 από 73 

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

 
                         Θέ ρμ η ,  0 2 /0 8 /2 0 2 1  

                                 Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  & Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
                   Θ έ ρμ η ,  0 2 /0 8 / 2 0 2 1  
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

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

 
 
 
 
 
              Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ ΙΝ Α  
            Π Ο Λ Ι Τ ΙΚ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ . Ε .  
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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 ανατιθεμένη προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού». 
 
Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν. 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 
-   του ν. 4782/2021 (Α’ 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία” 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο 
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 
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82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς».  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της με αρ. 64233/8-6-21 ΦΕΚ 2453/9-6-2021 τεύχος Β’, Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  
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- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

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

 
 

 
Άρθρο 3 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με ι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές   εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους 
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) 
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης  , η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά 30 ημέρες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους 
της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 
Άρθρο 5 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης,, αρχικής ή  και επαναληπτικών, των περιλήψεων διακήρυξης στις 
πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 46 του Ν.3801/2009) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  
 

Άρθρο 6 -Διάρκεια σύμβασης.  

Η χρονική  διάρκεια της σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται ως 
χρόνος παράδοσης σε κάθε ομάδα ειδών της μελέτης (12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης). 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται 
οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) 
το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης 
 
Άρθρο 7 – Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Η πληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου., 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
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Άρθρο 8 - Παραλαβή.  
Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου 
προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο θέρμης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύμβαση. 
Η παραλαβή   γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής   
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί 
και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και  πρακτική 
δοκιμασία.   
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 07.00 έως και τις 15.00. 
 

 
Άρθρο 9 – Προκαταβολή. 
 

 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 
 
 

 
 
                  Θέρμη, 02/08/2021 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Θέρμη, 02/08/2021 

 
 
 
 

Ο Συντάξας. 
 
 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος      
                   Δνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών.  
 
                        Τσαπικούνης Θεοφάνης  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

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

Αρ. Μελέτης : 01/2021 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΈΝA (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓIΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ. 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός. 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 
22 κυβικών μέτρων εξοπλισμένης με γερανό ανύψωσης υπόγειων κάδων και σύστημα 
ανύψωσης τροχήλατων κάδων. 

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

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

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1).Γενικές απαιτήσεις. 

Το προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) θα πρέπει 
να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

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

 Θα πρέπει να δοθούν τα 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 θα αποτελείται από καινούριο και αμεταχείριστο αυτοκίνητο 
πλαίσιο κατάλληλο για την κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά 
απορριμμάτων).  
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 Ο τύπος πλαισίου του οχήματος θα είναι 6x2 με διπλά ελαστικά στον κινητήριο οπίσθιο 
άξονα και μονά ελαστικά στον εμπρόσθιο διευθυντήριο άξονα και στον δεύτερο οπίσθιο 
άξονα. 

 Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26τόνους.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 
φορτίο θα 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 των κάδων από όμοιο 
κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. 

 Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι σταθερό και όσο το δυνατό άκαμπτο 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 πρέπει να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 
 
Η ικανότητα του πλαισίου του οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 8,8 τόνων.  
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό 
μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του 
λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα διάφορα εργαλεία συντήρησης, η κενή 
απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης των κάδων και όλη γενικά η 
εξάρτηση του οχήματος). 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κλπ, θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Είναι επιθυμητό το μεταξόνιο να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλύτερη ευελιξία του 
οχήματος. 
 
Θα πρέπει να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων 
απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5:1.  
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους η αναλυτική μελέτη 
κατανομής των φορτίων. 
 
Το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος Θέρμης. 
 
Με το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθούν και τα παρακάτω παρελκόμενα : 
 
1)Ένας (1) εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
2)Σειρά συνήθων εργαλείων όπως υδραυλικός γρύλος, λοστός γρύλου, τροχόκλειδο κλπ. 
3)Δύο (2) πυροσβεστήρες των 6 kg (κιλών) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
4)Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
5)Ένα (1) τρίγωνο βλαβών. 
6)Ψηφιακό ταχογράφο. 
7)Τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης, επισκευής και ανταλλακτικών. 
8)Ράδιο-CD. 
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9)Λασπωτήρες εμπρός και πίσω. 
 
Θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά 
σήματα καθώς και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό θα πρέπει να δοθούν 
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 
 
-Το Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και ο τύπος. 
-Το Μεταξόνιο και ο κύκλος στροφής. 
-Το Μέγιστο πλάτος, το μέγιστο μήκος και  μέγιστο ύψος (χωρίς το φορτίο). 
-Το Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος. 
-Το 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 πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel), τετράχρονος, υδρόψυκτος από 
τους πλέον γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6d, 
με στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler), 
ισχύος 257kWή 350 ΗΡ και μέγιστης ροπής τουλάχιστον 1.700 Nm.  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα πρέπει να είναι περίπου 10.500 κ.εκ. 
Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα θα πρέπει να είναι χαμηλότερη των 200g/kWh. 
Θα πρέπει να φέρει μηχανόφρενο προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης και  ισχύος 
περίπου 300kW. 
Θα πρέπει να γίνει η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. 
 
Θα αξιολογηθεί θετικά η όσο το δυνατόν υψηλότερη ροπή στρέψης στις χαμηλότερες 
στροφές του κινητήρα και η διατήρηση της σταθερότητας αυτής (γραμμικότητα) στο 
μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.  
Θα πρέπει να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψης σε 
συνάρτηση με τις στροφές του κινητήρα καθώς και της ειδικής κατανάλωσης. 
 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα πρέπει να γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με 
μονωμένη σωλήνα εξάτμισης που θα εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής. 
 
Θα διαθέτει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστο 280 λίτρων και δοχείο AdBlue 
χωρητικότητας τουλάχιστο 50 λίτρων. 
 
4).Σύστημα μετάδοσης. 
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Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο κιβώτιο 
ταχυτήτων με τουλάχιστον δέκα (10) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον δύο (2) 
ταχύτητες οπισθοπορείας. 
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα πρέπει 
να γίνεται μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού με πλανητικό μειωτήρα και 
σύστημα περιορισμού ολίσθησης των τροχών (ASR).  
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να είναι ισχυρής και δοκιμασμένης 
κατασκευής, ώστε να εγγυάται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος με ικανότητα 
αναρρίχησης 25% τουλάχιστον. 
 
5).Σύστημα πέδησης. 
 
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα και θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών (ABS), σύστημα κατανομής 
πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος 
πέδησης (EBD) ή αντίστοιχο. 
Η κυρίως πέδηση του οχήματος θα πρέπει να γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς 
μέσω διπλών αεριζόμενων δισκόφρενων.  
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και 
άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος 
πέδησης. 
Θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε 
περίπτωση βλάβης στο σύστημα και μη λειτουργίας των φρένων. 
 
6).Σύστημα διεύθυνσης. 

 
Το τιμόνι θα πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα λειτουργεί με 
υδραυλική (ή παρόμοιου τύπου) υποβοήθηση ενώ το ύψος και η κλίση του θα ρυθμίζεται.  
Ο κύκλος στροφής θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, έως 20,0m.  
 
7).Άξονες, αναρτήσεις, ελαστικά. 
 
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με το πλήρες φορτίο, περιλαμβανομένων 
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, των εργατών, του καυσίμου, των εργαλείων 
κλπ, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο. 
Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης των τροχών. 
 
Το σύστημα ανάρτησης θα πρέπει να είναι συνδυασμός χαλύβδινης και αερανάρτησης και 
ειδικά στιβαρής κατασκευής.  
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To όχημα θα πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά επίσωτρα καινούργια (μονά 
μπροστά - διπλά στον οπίσθιο κινητήριο άξονα) καταλλήλων διαστάσεων, πέλματος ασφάλτου 
ή ημιτρακτερωτό ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), παραγωγής του 
τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με την 
Οδηγία 2001/43 ή και νεότερη τροποποίησή της και θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
 
8).Καμπίνα (θάλαμος) οδήγησης. 
 
Ο θάλαμος οδήγησης, θα πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος, ισχυρής 
κατασκευής, χαλύβδινος, μονωμένος έναντι της θερμότητας και του θορύβου, με μεγάλη 
γωνία ανοίγματος πόρτας, που θα επιτρέπει την άνετη πρόσβαση.  
Η έδραση του θαλάμου οδήγησης επί του πλαισίου θα επιτυγχάνεται μέσω αντιδονητικού 
συστήματος. 
 
Η καμπίνα οδήγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ανατομικό κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενου 
τύπου με πνευματική ανάρτηση και κάθισμα για δύο (2) συνοδηγούς.  
Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 
Επίσης απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών.  
Η καμπίνα οδήγησης θα πρέπει να διαθέτει επίσης τους απαραίτητους θερμαινόμενους και 
ηλεκτρικά χειριζόμενους καθρέπτες για τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο του οχήματος 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως αυτές ισχύουν. 
 
Ο θάλαμος θα πρέπει να φέρει πλήρες ταμπλό με υπολογιστή ταξιδιού και τα συνήθη όργανα 
ελέγχου και φωτεινά σήματα και θα διαθέτει ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου 
τύπου ασφάλειας, εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, ψηφιακό ταχογράφο, 
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων, εσωτερικά αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 
δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο οδήγησης μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα 
κλιματισμού (air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη, ζώνες ασφαλείας και 
γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλάμου οδήγησης σύγχρονου οχήματος και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς.  
 
Θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών 
και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και θα πρέπει να αναφερθούν οι 
τυχόν επιπλέον ανέσεις που θα διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης. 
 
9).Βαφή. 

 
Εξωτερικά το κάθε όχημα (το πλαίσιο και η υπερκατασκευή) θα πρέπει να έχει πλήρη 
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται 
στα σύγχρονα οχήματα.  
Το χρώμα του οχήματος (εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου) θα πρέπει να είναι λευκό ή άλλης επιλογής της 
Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο 
χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας) μαζί με τις απαραίτητες επιγραφές του 
φορέα. 
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10).Υπερκατασκευή. 
 

10.1).Γενικά: 

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας.  
Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 m3.  
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να 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., και θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου για 
την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. 
 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα πρέπει να είναι μικρότερος από ένα 
(1) min.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Τόσο το ύψος της 
χειρωνακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων όσο και το ύψος της μηχανικής (με κάδους) 
αποκομιδής απορριμμάτων (από το οριζόντιο έδαφος), θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501, όπως αυτό ισχύει. 

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-
πλαισίου.  
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με 
εξασφάλιση της κατανομής των βαρών.  
Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι επισκέψιμοι . 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα 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 πρέπει να υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας 
σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής 
εκκένωσης του κάδου.  

Θα πρέπει να δοθεί το εργοστάσιο καθώς και η ημερομηνία κατασκευής της 
υπερκατασκευής. 

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

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

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

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

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,0 m3.  
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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 πρέπει να 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 πρέπει να γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση 
της εκφόρτωσης.  

Τα πλευρικά τοιχώματα θα πρέπει να είναι κυρτής μορφής χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής θα πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις 
ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη 
αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε 
περίπτωση επισκευής . 

Η πίσω πόρτα εκφόρτωσης θα πρέπει να ανοιγοκλείνει με δύο (2) πλευρικούς υδραυλικούς 
κυλίνδρους (μπουκάλες) απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμά της θα πρέπει να μπορεί να γίνεται 
από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό 
το πεδίο του κλεισίματός της. Τα έμβολα θα πρέπει 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 πρέπει να 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 θα πρέπει να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 

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

Συνεχής - αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος - 
διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης . Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης 
θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να 
είναι εύκολες στην πρόσβαση και την επισκευή.  

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

Τόσο τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης όσο και του φορείου θα πρέπει να είναι 
αντεστραμμένα.  
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Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακούφισης για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. 

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

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

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

10.4.1).Σύστημα ανύψωσης υπόγειων κάδων: 

Οι ανυψωτικός μηχανισμός θα πρέπει να είναι μικρός και ελαφρύς υδραυλικός γερανός 
(ώστε να μην επηρεάζει σημαντικά το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος) και θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στην οροφή του απορριμματοφόρου.  
Θα πρέπει να αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα μήκους τουλάχιστον δύο (2,0) μέτρων και 
ένα τηλεσκοπικό βραχίονα με τουλάχιστον τρία (3) τμήματα με απλό γάντζο για την εξαγωγή 
του κάδου. 
 
Ο μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα πρέπει να είναι έντεχνης κατασκευής και κατάλληλος 
να τοποθετηθεί στην οροφή κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου, περιορισμένου απόβαρου 
και ανυψωτικής ικανότητας ικανής για την ανύψωση του υπόγειου κάδου και την εκκένωση 
του στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου οχήματος.  
 
Θα πρέπει να δοθεί από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σχεδιάγραμμα με την 
ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού.  
 
Η τοποθέτηση του γερανού επί του οχήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και κατά τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η χωρητικότητα της 
κιβωτάμαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήματος.  
 
Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάμεσα στην καμπίνα του οδηγού και 
την υπερκατασκευή δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 
Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 
360Ο. 
Η περιστρεφόμενη βάση του υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει με πλήρη ασφάλεια 
πάνω στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου.  
Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού μαζί με όλα τα παρελκόμενα λειτουργικά του 
όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 κιλά ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά το 
εκμεταλλεύσιμο ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα του απορριμματοφόρου οχήματος.  
 
Επιπλέον δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήματος.   
 
Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό μήκος οριζοντίου αναπτύγματος) θα πρέπει να είναι 
έως 7,0 μέτρα τουλάχιστον, ενώ η ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο οριζόντιο άνοιγμα θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 κιλά.  
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Στην άκρη του γερανού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των υπόγειων 
κάδων.  
Η μέγιστη γωνία ανύψωσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
60Ο και η γωνία του τηλεσκοπικού τμήματος ως προς το σταθερό τμήμα σε μέγιστη έκταση 
τουλάχιστον 70Ο και με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο γερανός να εργασθεί σε γωνία 90Ο με 
το τηλεσκοπικό τμήμα να εργάζεται κάθετα προς το έδαφος έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
ανύψωση του κάδου. 
Το μέγιστο ύψος εργασίας του γερανού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,0 μέτρα από την 
βάση του.   
 
Η λειτουργία του γερανού θα πρέπει να γίνεται υδραυλικά με σύστημα εμπλοκής - 
απεμπλοκής από το κινητήριο σύστημα του οχήματος.  
Για την υδραυλική παροχή, το κύκλωμα του γερανού θα πρέπει να συνδέεται με το υδραυλικό 
κύκλωμα της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. 
 
Για τον χειρισμό του γερανού, με την κίνηση ενός μοχλού θα πρέπει να απομονώνεται το 
κύκλωμα του ανυψωτικού μηχανισμού κάδων ώστε η υδραυλική πίεση να διοχετεύεται προς 
το κύκλωμα του γερανού.  
Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται οι ζημιές ή και οι τραυματισμοί καθώς όταν κινείται ο 
γερανός θα αποτρέπεται εντελώς η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού από τη θέση στην 
οποία πρόκειται να μεταφερθεί ο βυθιζόμενος κάδος για το άδειασμα του. 
 
Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει ενδεικτικά να διαθέτει τα παρακάτω: 
 
-Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση του 
βραχίονα σε περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου και οι οποίες θα αποτρέπουν 
την πτώση του γερανού τοποθετημένες σε κατάλληλες θέσεις ώστε να προστατεύονται από 
την φθορά, 
-Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης στις οριακές θέσεις διαδρομής που θα ακινητοποιεί 
αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί και θα επιτρέπει μόνον τις 
κινήσεις συστολής, 
-Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης με αναστολή των κινήσεων, 
-Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών του γερανού σε περίπτωση βλάβης του 
ασύρματου χειριστηρίου του ή πιθανής ηλεκτρικής βλάβης του οχήματος.  
 
Σε κάθε περίπτωση η χειροκίνητη λειτουργία δεν θα απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας 
του γερανού, 
Θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη κινδύνου με απόλυτο αποκλεισμό της λειτουργίας του 
βραχίονα ανύψωσης. 
 
Ο γερανός θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ασύρματο χειριστήριο τουλάχιστο έξι (6) 
λειτουργιών που θα επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό όλων των κινήσεων του. 
Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται μέσω ασυρμάτου χειριστηρίου 
του οποίου ο δέκτης κεραία θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο έτσι ώστε 
να μη επηρεάζει την λειτουργία του οχήματος και να είναι προστατευμένος. 
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Επιπλέον στο πίσω καθώς και στο εμπρόσθιο μέρος της κιβωτάμαξας θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένο ένα μεταλλικό στήριγμα πάνω στο οποίο θα εδράζει με ασφαλή τρόπο η κύρια 
μπούμα του γερανού κατά την κίνηση του απορριμματοφόρου οχήματος. 
 
10.4.2).Σύστημα ανύψωσης τροχήλατων κάδων: 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα πρέπει να δέχεται και μεταλλικούς και πλαστικούς 
κάδους χωρητικότητας από 80 έως τουλάχιστον 1.100 λίτρων (κατά ΕΝ 840), μέσω 
υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η 
ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000kg. 

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

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

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

Θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων. Ο χειρισμός του 
συστήματος θα πρέπει να γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά 
προτίμηση.  

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

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 λίτρων ταυτόχρονα.  

10.5).Δυναμολήπτης (P.T.O.): 

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω 
δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο) και μέσω αντλίας ελαίου ή αντλιών ελαίου. 

Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές καθώς και η μέγιστη 
πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων).  

Θα πρέπει να υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας του δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) 

11).Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. 

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να παρέχει υψηλή προστασία και υγιεινή στους χειριστές αλλά 
και στους πολίτες (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για την φόρτωση απορριμμάτων) και 
ο έλεγχος όλων των λειτουργιών θα γίνεται μέσω PLC. 
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Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην 
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας μηχανών – 
σήμανση CE.   

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

Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα πρέπει να λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο. 

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

Το όχημα θα πρέπει να φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των 
ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν 
θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης 
ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ θα απαγορεύεται και η 
οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. 

Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως αυτό ισχύει) το ηλεκτρονικό 
κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να 
σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος 
να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων 
των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για τουλάχιστο πέντε (5) λεπτά. 

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

Θα πρέπει να έχει τρείς (3) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα (1) στο 
μπροστά και δύο (2) στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.  

Θα πρέπει να έχει προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για 
την νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. 

Θα πρέπει να έχει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και το 
εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες).  

Θα πρέπει να υπάρχουν σημάνσεις για την αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους 
εργαζόμενους. 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα πρέπει να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη 
χρήση, και τα χειριστήρια θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένα. 
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Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να είναι ευχερής η επίσκεψη και η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως 
οπών στο όχημα. 

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

Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
 
-Ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό (όμοιο με τους βασικά περιλαμβανόμενους) τοποθετημένο σε 

ευχερή θέση. 
-Μία (1) σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
-Δύο (2) πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) όπως θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
-Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Ένα (1) τρίγωνο βλαβών. 
-Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, την επισκευή και την καλή 
λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση 
αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα καθώς και αντίστοιχα υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για τα 
ανταλλακτικά (με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

12).Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία. 

Το εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος θα πρέπει να 
φέρει επαρκή κατασκευαστική εμπειρία και στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται τα 
παρακάτω: 
α) Πίνακας παραδόσεων της τελευταίας τριετίας, με προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης περί 
διαθέσιμου δείγματος προς επίδειξη, εφόσον αυτό ζητηθεί. 
β) Πίνακας εργασίας της τελευταίας τριετίας με τουλάχιστον δέκα (10) εξειδικευμένους 
τεχνίτες κατά μέσο όρο. 
γ) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ – σήμανση CE για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική 
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-
1501-1:2011+Α1:2015, που αφορά ειδικότερα τα απορριμματοφόρα οχήματα. 
 
13).Χρόνος και τόπος παράδοσης, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη. 
 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή, με 
όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας 
και με τις πινακίδες κυκλοφορίας. 

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τους δώδεκα (12) μήνες και 
κατά την παράδοση θα πρέπει να προσκομισθεί η έγκριση τύπου ΕΚ βάσει των σε ισχύ 
διατάξεων της ΚΥΑ 29949/1841/2009, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του 
Υπουργείου Μεταφορών προκειμένου να είναι εφικτή n ταξινόμηση των οχημάτων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών θα ισχύει από την 
ημερομηνία της παραλαβής του απορριμματοφόρου οχήματος.  
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Με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως 
δέκα (5~10) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο θέρμης) θα 
πρέπει να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί 
βλάβη λόγω κακής κατασκευής σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής 
λειτουργίας. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει συνεργείο επισκευής (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
των 100 χλμ από τον Δήμο θέρμης) και να παρέχει τεχνική υποστήριξη και να εφαρμόζει 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO9001, 14001και ΕΛΟΤ 1801 
ή άλλα ισοδύναμα. 
Είτε διαθέτει συνεργείο ο ίδιος ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής είτε 
παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση με συνεργαζόμενο συνεργείο θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
καταλληλότητα του συνεργείου στην επισκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων με την 
προσκόμιση μίας (1) τουλάχιστον σύμβασης με Δήμο για εργασίες επισκευής σε 
απορριμματοφόρα οχήματα. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα τα 
απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και 
να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό 
προσωπικό του Δήμου (τουλάχιστον δύο άτομα) στον χειρισμό και την συντήρηση. 
 
14).Κριτήρια ανάθεσης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία και θα εκτιμηθεί σύμφωνα 
με τα παρακάτω κριτήρια ανάθεσης : 
 

Α/Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%). 

 ΠΛΑΙΣΙΟ.     

1 Ωφέλιμο Φορτίο. 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων. 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης. 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων.  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης. 100-120 4,00 

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

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά  
και τρόπος κατασκευής. 

100-120 10,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα. 

100-120 10,00 
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10 Σύστημα ανύψωσης υπογείων 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 

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:  

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

 

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

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος 2). 

 

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

την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   Τ 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ καινα φροντίσει για την 

έκδοση των σχετικών αδειών καθώς και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19. 

 

Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016)  όπως ισχύει. 

Απορριμματοφόρου οχήματος  υπογείων κάδων με γερανό 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. 

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

Βιοτεχνικό ήΕμπορικό 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 πρέπει να 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 πρέπει να 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 
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(προσμετρούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) ιδίων ή παρομοίων 

οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης.  

 
Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : θα πρέπει να φέρει επαρκή κατασκευαστική 

εμπειρία – να προσκομισθεί πίνακας παραδόσεων με δέκα (10) τουλάχιστον 

υπερκατασκευές κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία από τις οποίες  τουλάχιστον  μία 

(1) όμοιου εξοπλισμού με την προσφερόμενη διαθέσιμη προς επίδειξη. 

Θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη δήλωση. 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των κυριότερων 

παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού)  από τις οποίες υπερκατασκευές τουλάχιστον 

μία (1) όμοιου εξοπλισμού με την προσφερόμενη διαθέσιμη προς επίδειξη με το 

αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  με αναφορά του αντιστοίχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

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

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

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

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

δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο 

αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την 

κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά 

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

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική 

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

καλύπτεται από την Ένωση.  

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

ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών 

ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα 

επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή 

τον ελάχιστο αριθμό του κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που 

σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. 
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Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό 

με κατάλληλα προσόντα και τουλάχιστον δέκα (10) εξειδικευμένους τεχνίτες κατά μέσο 

όρο την τελευταία τριετία. 

Θα πρέπει να προσκομισθεί ο πίνακας εργασίας.  

 

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

φορέας θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας 

τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης - κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

2.3. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη 

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

τεχνικών πόρων δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που 

σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.    

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει συνεργείο επισκευής (σε απόσταση όχι        

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

και να εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 

9001,ΙSO 14001 και ΕΛΟΤ 1801 ή άλλα ισότιμα που θα προσκομισθούν.   

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

απορριμματοφόρου είτε  παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση με συνεργαζόμενο συνεργείο θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητα του συνεργείου στην επισκευή των 

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

Δήμο για εργασίες επισκευής απορριμματοφόρων οχημάτων. 

 

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

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος δηλώνοντας 

ταυτόχρονα ότι εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε χρονικό διάστημα εντός 

τουλάχιστο δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του θα πρέπει να επιδείξει 

δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με το 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 
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και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει και εφόσον απαιτηθεί 

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

έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης 

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

υποδείξουν.   

 

2.6. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 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 πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 

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

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

υποστήριξης του οικονομικού φορέα.   

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

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

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

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 

2.7. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ 

ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προσφερομένων προϊόντων, επαληθευμένη ως εξής:  

 

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

φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 
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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 την χρηματοοικονομική 

επάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

3.1. Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας:  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης είναι δυνατόν κατά κανόνα 

να αποδεικνύεται με ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

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

θα πρέπει να προσκομίσει οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται 

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

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

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

τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 

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

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

 

3.2.Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

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

κύκλο εργασιών ίσο τουλάχιστον του προϋπολογισμού για την εν λόγο ομάδα 

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

 

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα τον ανά έτος ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο 

όρο. 

 

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

φορέας θα προσκομίσει Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

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

του διαγωνισμού.  

 

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

τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της.  

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

Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά.  

 

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

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

φορέας θα προσκομίσει: 

 

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

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

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

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

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 

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

Για ένα η/και περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής 

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας, ο 

συμμετέχων οικονομικός φορέας, μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 

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

αυτούς.  

Εφόσον ο οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή 

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

που θα προσφερθεί. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων 

οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ   

συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 

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

οικονομικός φορέας προσκομίζει τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά μέσα 

τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας    

που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει. 

Ειδικότερα δε για δάνεια εμπειρία οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας ο 

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

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

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

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και  ελέγχονται κατά 

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

φορέα.  

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 

που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του η Αναθέτουσα αρχή θα απαιτεί από τον 

προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει.  

 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 
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Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση 

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

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

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

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

διαπίστευση (European  Cooperation  for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 

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

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

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

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

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

 

ΟΜΑΔΑ 2 - ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΑΙΝΟΥΡΙA ΕΠΙΒΑΤΙΚA ΟΧΗΜΑTA. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων επιβατικών 

οχημάτων τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Θέρμης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Η παρούσα μελέτη, αναφέρεται στην προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων επιβατικών 

οχημάτων, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Θέρμης. 

 

Ι. ΟΧΗΜΑ. 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
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Τα προς προμήθεια επιβατικά οχήματα θα είναι χρώματος λευκού, θα πρέπει να φέρουν στο 

πλάι κίτρινη λωρίδα πλάτους 10cm, θα πρέπει να φέρουν γράμματα Δήμος Θέρμης, θα  είναι 

καινούργια με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστο EURO 6 ή και νεότερο.  

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

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

 

ΕΓΓΥΗΣΗ. 

Τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 

για τουλάχιστον έξι (6) έτη επί ποινή αποκλεισμού και χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων 

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

τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική γλώσσα. 

Θα πρέπεινα κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο της εγγύησης των 

οχημάτων. 

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

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

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

οχημάτων. 

 

β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

 
Ο κινητήρας των επιβατικών οχημάτων θα είναι βενζινοκίνητος τρικύλινδρος, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος εκ των πλέων 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 θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από 

την νομοθεσία. 

 

γ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:  

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

ταχυτήτων θα είναι μηχανικό με τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή 
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πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας, και μιας (1) οπισθοπορείας και θα 

είναι πλήρως στεγανοποιημένο από διαρροές.  

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

 

δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

 
Τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να 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 επιβατικών οχημάτων θα είναι ουρεθάνης τριών ακτινών και θα βρίσκεται 

στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδηγήσεως των οχημάτων και θα πρέπει να είναι 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. 

 

ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

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

εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήματος και τους επιβαίνοντες.  

Τα επιβατικά θα πρέπει να 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 πρέπει να 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 των οχημάτων θα πρέπει να 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. 
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στ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 

 
Ενδεικτικά, το σύστημα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από τα παρακάτω:  

Εμπρός: Γόνατα Μακ Φέρσον.  

Πίσω : Ημιάκαμπτος άξονας. 

Τα ελαστικά των επιβατικών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διαστάσεων 185/65 και οι 

ζάντες θα είναι ατσάλινες 15” με τάσια 9 ακτίνων.  

Τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να φέρουν σύστημα προειδοποίησης της πίεσης των 

ελαστικών. 

 

ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 
Τα οχήματα θα 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 αυτό. 

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 φωτιστικά σώματα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα κατά ύψος.  

Τα οχήματα θα πρέπει να 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 του θα είναι τουλάχιστον 1.240 κιλά. 

 

θ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ: 

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

ενισχυμένη αντίσταση πρόσκρουσης, τετράθυρα και τουλάχιστον 5 θέσεων.  

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

και οι οπίσθιοι προφυλακτήρες του οχήματος θα είναι μαύρου χρώματος με υφή άνθρακα.  
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Οι εξωτερικές χειρολαβές και οι εξωτερικοί καθρέπτες του επιβατικού 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 διαθέτει μεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα εμπρός και πίσω, υαλοκαθαριστήρες 

με ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία με αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, 

καθίσματα οδηγού και συνοδηγού συρόμενα και ανακλινόμενα και καθίσματα επιβατών 

αναδιπλούμενα με προσκέφαλα στο πίσω μέρος, θα 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 12Volt, 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 

(aircondition) με λειτουργία αποθάμπωσης οπίσθιου παρμπρίζ, μηχανικά ρυθμιζόμενο 

εσωτερικό καθρέφτη και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες, τέσσερις (4) μεγάλες πόρτες 

αριστερά/δεξιά με μηχανικά ανοιγόμενους κάθετα υαλοπίνακες εμπρός και μηχανικά 

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

ασφαλείας με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης για όλους τους επιβαίνοντες, εμπρός 

αερόσακους οδηγού – συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου του 

συνοδηγού), πλευρικούς αερόσακους εμπρός, πλαϊνούς αερόσακους τύπου κουρτίνας για την 

προστασία των εμπρός και των πίσω επιβατών και ταμπλό οργάνων με όλα τα απαραίτητα 

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

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

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

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

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

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των 
τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 
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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 τα παρακάτω: 

α. Περιγραφικός κατάλογος του κατασκευαστή των οχημάτων. 

β. Πίνακας των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθεί.  

 

ΙΙΙ. Διάφορα. 

Τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και  
με τα κάτωθι παρελκόμενα για το κάθε ένα από αυτά: 
 Ένας (1) εφεδρικός τροχός με λάστιχο και αεροθάλαμο (ίδιος με τους υπολοίπους). 

 Μία (1) σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 

 Ένα (1) πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Ένα (1) τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 Ένας (1) πυροσβεστήρας προβλεπόμενος από τον Κ.Ο.Κ. . 

 Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

 Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 

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

(μεταφρασμένα). 

 

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

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

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19. 
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Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 - ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΥ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 

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

ασφάλτου ο οποίος και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Θέρμης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

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

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

δόνησης το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για τις  ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου Θέρμης. 

 

Ι. ΟΧΗΜΑ. 

 
α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

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

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

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

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

δικαιολογητικά και με τις  πινακίδες κυκλοφορίας του.  

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

Ενδεικτικά αναφέρονται  τα παρακάτω.  

α) Δήλωση Πιστότητας CE,  

β) Έγκριση Τύπου Μ.Ε.,  
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γ) αποδεικτικά εισαγωγής ή αποδεικτικά αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (σύμφωνα 

με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). 

δ)Το προσφερόμενο μηχάνημα δεν θα πρέπει να έχει παραπάνω από 1.000 ώρες εργασίας. 

 

β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας του Οδοστρωτήρα θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL) τρικύλινδρος 

ή τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας , με ιπποδύναμη τουλάχιστον 

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

 

γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: 

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

τύμπανα διαμέτρου τουλάχιστον 0.70m και πλάτους τουλάχιστον 1.2m με δόνηση εμπρός 

και πίσω, με δυνατότητα απομόνωσης του ενός τυμπάνου (χειροκίνητα ή αυτόματα) και 

συχνότητα δόνησης στο εμπρός και πίσω τύμπανο τουλάχιστον 40Hz. 

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να 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 του νερού θα πρέπει να είναι πλαστική για να μη σκουριάζει.  

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να έχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης δόνησης σε 

περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας.   

 

δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με υδροστατικά φρένα και στα δύο (2) 

τύμπανα, με χειρόφρενο και με φρένο ασφαλείας. 

 

ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

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

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

και με φάρο με πορτοκαλί αναλαμπών φώς. 

 

στ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 
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Ο Οδοστρωτήρας θα έχει μήκος περίπου 2.5m, πλάτος περίπου 1.20m και ύψος περίπου 

2.37m, ενώ το βάρος λειτουργίας του θα είναι περίπου 2.5tοn. 

 

ζ.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: 

Η πλατφόρμα του χειριστή θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο αυτού στον Οδοστρωτήρα και 

από τις δύο (2) πλευρές του Μηχανήματος (Αριστερά - Δεξιά) ενώ το σύστημα διεύθυνσης 

θα πρέπει να είναι υδροστατικό.  

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να 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 πρέπει να είναι άνετο και με ζώνη ασφαλείας.  

Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητα όγκου (ζέβρες) καθώς και τρίγωνο 

βραδυπορίας. 

 

ΙΙ.Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα 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 συντήρησης του οχήματος που θα παραδοθούν.  

 

ΙΙΙ. Παράδοση Μηχανήματος. 

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

έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

IV. Χρόνος Παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης.  

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θα θεωρείται ουσιώδης απόκλιση και η προσφορά θα 

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

 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών για την 
συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων 
ανάδοχων.  

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

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

 
V. Διάφορα. 

Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

-Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με το άρθρο 110 του Π.Δ. 1073/81. 

-Ένα (1) τρίγωνο ακινητοποίησης. 

-Έναν (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 110 του Π.Δ. 1073/81. 

-Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 

-Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 

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

 

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

πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

της ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη χρήσης, κλπ. 

 

ΟΜΑΔΑ 4 - ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN. 

 
Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

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

προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου VAN.  
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες και η 

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

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 
1) Γενικές απαιτήσεις. 

Τα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα τύπου VAN με υπερυψωμένη οροφή γνωστού και 
εύφημου κατασκευαστικού οίκου.  

 
2).Πλαίσιο οχήματος.  

Τα οχήματα θα πρέπει να είναι αυτοκίνητα - φορτηγά τύπου VAN, ενιαία οχήματα (καμπίνα 
οδηγού και χώρος φόρτωσης, με διαχωριστικό), τα οποία θα πρέπει να έχουν 
υπερυψωμένη οροφή και να είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα εργοστασιακά και 
άριστης ποιότητας.  

Ο τύπος των οχημάτων θα πρέπει να είναι 4x2.  

Το συνολικό μικτό φορτίο θα πρέπει να είναι περίπου 3,5tοn. 

Το πλαίσιο των οχημάτων θα πρέπει να είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη 
φόρτωση και θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.    

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

Θα πρέπει να φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., και θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, τα 
φωτιστικά και τα ηχητικά σήματα. 

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

Θα πρέπει να φέρουν και δύο (2) φάρους πορτοκαλί χρώματος έναν (1) στο εμπρόσθιο μέρος 
του οχήματος και έναν (1) στο οπίσθιο μέρος του το κάθε ένα από αυτά.   

 
3).Κινητήρας. 

Ο κινητήρας των οχημάτων θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς 
σε κυκλοφορία τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 τουλάχιστον, 4/χρονος, 
τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και 
άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 120Hp. 

Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 
υπερπλήρωσης (Intercooler).  

Ο κυβισμός του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις 

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

 

4).Σύστημα μετάδοσης. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων των οχημάτων θα πρέπει να είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και 
θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 
τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
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Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  
ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 

 
5).Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης των δύο (2) οχημάτων θα πρέπει να είναι με σύστημα 
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  

Επιθυμητό είναι να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 
(Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).  

Tα δύο (2)  φορτηγά πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν στους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους 
τροχούς, δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).  

Το χειρόφρενο θα πρέπει να επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
 
6).Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος των οχημάτων και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

 
7).Άξονες – αναρτήσεις. 

Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι δύο (2) αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και του πίσω άξονα θα πρέπει να είναι χαλύβδινες ή 

με αερόσουστες (air suspension) ή και συνδυασμός αυτών.  
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης 

και για όλες τις συνθήκες κίνησης.  
Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 

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

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

Τα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν με καινούρια ελαστικά ευρωπαϊκής κατασκευής.  
 
8).Καμπίνα οδήγησης. 

Η καμπίνα θα πρέπει να είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
Τα οχήματα θα διαθέτουν θέση για οδηγό και για ένα (1) ή και περισσότερους συνοδηγούς.  
Τα καθίσματα θα φέρουν ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων, θα είναι αναπαυτικό και θα 

προσφέρει ευχάριστη και ξεκούραστη οδήγηση. 
Τα οχήματα θα φέρουν τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, 

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

Θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σύστημα κλιματισμού για τους θερινούς μήνες. 
Θα πρέπει να φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Κ.Ο.Κ., θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά 
και ηχητικά σήματα καθώς και με δύο (2) αναλαμπών φάρους πορτοκαλί  χρώματος έναν 
(1)  εμπρός και έναν (1) πίσω. 

Θα πρέπει να φέρουν στην οροφή τους μπάρες πρόσδεσης και μεταφοράς αντικειμένων. 
Θα πρέπει να φέρουν βομβητή (beeper) για την ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν. 
 

9).Χρωματισμός. 

Εξωτερικά το όχημα θα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές 
βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες 
επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

 
10).Χώρος φόρτωσης. 

Το όχημα θα είναι κλειστό τύπου VAN με υπερυψωμένη οροφή εργοστασιακό και θα είναι 
εξολοκλήρου από λαμαρίνα κατά το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, ικανού πάχους 
και υψηλής ανθεκτικότητας.     

Θα πρέπει να φέρει δάπεδο κατάλληλο για την φόρτωση αντικειμένων.  
Τα πλευρικά τοιχώματα θα φέρουν ράφια για την τοποθέτηση των εργαλείων.  
Τα ράφια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο μέταλλο αντοχής για να 

δέχονται το φορτίο των εργαλείων και θα φέρουν εξοχές στήριξης και σημεία 
αγκίστρωσης  προκειμένου να συγκρατούνται αυτά κατά την μετακίνηση του οχήματος.  

Οι διαστάσεις και ο αριθμός αυτών θα υποδειχθούν από τον Δήμο θέρμης.  
Τα οχήματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου θέρμης 

σαν κινητά συνεργεία.  
 
11).Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών για την 
συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων 
ανάδοχων.  

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

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

 
12).Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ο προμηθευτής με την προσφορά  του οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω: 



Σελίδα 46 από 73 

Υπεύθυνη Δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 
το όχημα επί ποινή αποκλεισμού. 

Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη 
για την οποία κατασκευάστηκε. 
    
13).Παράδοση. 

Η τελική παράδοση των δύο (2) οχημάτων θα γίνει στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.  

Τα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, τις πιστοποιήσεις 
καθώς και με τις  πινακίδες κυκλοφορίας τους. 

Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και με τα άλλα 
διακριτικά σημεία που θα καθορίσει η υπηρεσία και ο Δήμος θέρμης. 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19. 

Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 
παράδοσης. 
 
Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραδοθούν με τα παρακάτω παρελκόμενα για το κάθε ένα από 
αυτά: 
- Ένας (1) εφεδρικός τροχός (πλήρης). 
- Μία (1) σειρά συνήθων εργαλείων. 
- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Ένα (1) τρίγωνο βλαβών. 
- Μπάρες οροφής πρόσδεσης αντικειμένων ή σχάρα οροφής. 
- Αλυσίδες χιονιού. 
 
14).Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - χειριστών του 

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

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

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

έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

της ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
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ΟΜΑΔΑ 5 - ΈΝΑ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΌΧΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΕ ΨΙΛΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ, ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 
 
Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

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

προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου οχήματος διπλής καμπίνας με ανοικτή καρότσα με 
ψιλά παραπέτα , τέντα και ανατροπή.  

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

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

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 
1).Γενικές απαιτήσεις. 

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι αυτοκίνητο - φορτηγό, τύπου διπλής καμπίνας 
(double cab) θα είναι μεταχειρισμένο και θα πρέπει να φέρει ανοικτή καρότσα με ψιλά 
παραπέτα, τέντα και ανατροπή και με την δυνατότητα προσαρμογής του μηχανήματος 
αναρρόφησης φύλλων μαζί με την βάση του (που ήδη διαθέτει ο Δήμος θέρμης) στο 
πίσω μέρος του.  

 
2).Πλαίσιο οχήματος.  

Το όχημα θα είναι αυτοκίνητο - φορτηγό, τύπου διπλής καμπίνας (double cab) και θα έχει 
καρότσα φόρτωσης ανοικτή, με ψιλά παραπέτα, με τέντα και ανατροπή και με την 
δυνατότητα προσαρμογής του μηχανήματος αναρρόφησης των φύλλων μαζί με την βάση 
του που ήδη διαθέτει ο Δήμος θέρμης στο πίσω μέρος του.  

Ο τύπος του πλαισίου του οχήματος θα είναι 4Χ2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 3,5 tοn. 

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

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

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς 
και με ένα (1) αναλάμπον φάρο πορτοκαλί χρώματος. 

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

 
3).Κινητήρας. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), από τους πλέον γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5, 4/χρονος, 
τουλάχιστον  4/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης 
φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας.  

Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120Hp.  
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Είναι επιθυμητό να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 
υπερπλήρωσης (Intercooler).  

Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.100cc.   
Κατά προτίμηση η ροπή στρέψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις 

χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο 
δυνατό εύρος των στροφών. 

 

4).Σύστημα μετάδοσης. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον 
πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστο μία (1) οπισθοπορείας. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 
ανεβαίνει με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15%. 

 
5).Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι με σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.).  
Είναι επιθυμητό να φέρει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο EBD 

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

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

Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον. 

Το χειρόφρενο θα πρέπει να επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. 
 
6).Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

 
7).Άξονες – αναρτήσεις. 

Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι 2 αξόνων.  
Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα πρέπει να είναι χαλύβδινες 

(ελατήρια, σούστες, σουστόφυλλα ή και συνδυασμό αυτών) ή με αερόσουστες (air 
suspension) ή και συνδυασμό αυτών.  

Η κίνηση θα πρέπει να μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2).  
Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτωσης 

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

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

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με το πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων οδηγού, συνοδηγού/ών, καυσίμων, εργαλείων, κατασκευή κιβώτιου – 
ΒΟΧ κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). 
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8).Καμπίνα οδήγησης. 

Η καμπίνα θα πρέπει να είναι ημι-προωθούμενου τύπου.  
Το όχημα θα πρέπει να είναι διπλής καμπίνας (double cab), με τρεις ή τέσσερις θύρες για 

την μεταφορά εργατών.  
Το κάθισμα θα πρέπει να φέρει ζώνη ασφάλειας τριών (3) σημείων. 
θα πρέπει να φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, 

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

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

Θα πρέπει να διαθέτει θερμαινόμενη καμπίνα καθώς και σύστημα κλιματισμού Α/C.  
Θα πρέπει να φέρει  βομβητή (beeper) για ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν καθώς 

και δύο (2) φάρους πορτοκαλί χρώματος ένα (1) εμπρός και ένα (1) πίσω. 
 
9).Χρωματισμός. 

Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα από σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 
ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες 
επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης και σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

 
10).Υπερκατασκευή - καρότσα. 

Η καρότσα θα πρέπει να είναι  καινούρια από μέταλλο ή και άλλα υλικά, εξαιρετικής 
ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας με ενισχυμένη οπίσθια πόρτα,  
προκειμένου να συνεργάζεται με το μηχάνημα αναρρόφησης φύλλων με την βάση του 
που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία καθαριότητας .  

Για το λόγω αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν απαραίτητα την κεντρική 
αποθήκη του Δήμου θέρμης προκειμένου να επιθεωρήσουν το παραπάνω μηχάνημα 
αναρρόφησης φύλλων  και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του και την 
απαιτούμενη βάση στήριξης του που πρέπει να τοποθετείται στο οπίσθιο τμήμα της 
καρότσας του οχήματος με ασφάλεια.  

Τα πλευρικά τοιχώματα και το δάπεδο της καρότσας θα πρέπει να είναι κατάλληλης αντοχής 
για τα φορτία που θα δέχονται, θα πρέπει να είναι υπερυψωμένα και να διαθέτουν τέντα 
στο επάνω μέρος τους που θα ανοίγει και θα κλείνει συρόμενα.   

Θα είναι κατασκευασμένο από ενιαία κομμάτια τα οποία θα αποτελούνται από υλικά υψηλής 
αντοχής και θα εγγυώνται την μακροζωία και την αξιοπιστία της κατασκευής τους.  

Η καρότσα με τα υπερυψωμένα πλαϊνά, την ανατροπή και την τέντα θα πρέπει να είναι 
καινούρια και τοποθετημένη με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής 
των βαρών. 

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

Το ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να είναι ανάλογο του οχήματος και του απόβαρου του.  
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Το  συνολικό πλάτος και μήκος της υπερκατασκευής της καρότσας  θα είναι ανάλογο του 
οχήματος - πλαισίου.   

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι σε ορατά σημεία και να 
μην ενοχλούν στην φόρτωση.  

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

θα πρέπει να φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο πλάι και στο 
οπίσθιο μέρος της καρότσας. 

 
11).Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών για την 
συμμόρφωση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων 
ανάδοχων.  

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

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των 
τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας 
σύμβασης για την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

 
12).Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ο προμηθευτής με την προσφορά  του οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω: 
Υπεύθυνη δήλωση ολικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για 

το πλήρες όχημα επί ποινή αποκλεισμού.   

Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα υλικά και τα εργατικά που απαιτούνται για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εφόσον η οποιαδήποτε 
βλάβη ή φθορά συμβεί δεν θα οφείλεται σε κακό χειρισμό ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη 
για την οποία κατασκευάστηκε. 
    
13).Παράδοση. 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο εργοτάξιο του Δήμου θέρμης με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή.  

Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, τις πιστοποιήσεις και 
με τις πινακίδες κυκλοφορίας του. 

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και τα άλλα διακριτικά 
σημεία που θα καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Δήμος  θέρμης. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19. 

Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 
παράδοσης. 
Με το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθούν και τα παρακάτω παρελκόμενα : 
- Ένας (1) εφεδρικός τροχός πλήρης. 
- Μία (1) σειρά συνήθων εργαλείων. 
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- Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
- Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
- Ένα (1) τρίγωνο βλαβών. 
- Αλυσίδες χιονιού. 

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

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

 
 

 

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

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

την έκδοση των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας του 

οχήματος. 

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της 

ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 

 

 

 ΟΜΑΔΑ 6 - ΕΝΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ. 
 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, πρώτης 
χρήσης.  
θα πρέπει να είναι έτους  κατασκευής 2020 η νεώτερου  και ευρέως γνωστού εργοστασίου .  
Θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο (Diesel), υπερτροφοδοτούμενο, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομία στα καύσιμα καθώς 
και ικανοποιητική ισχύ και μεγάλη ροπή στρέψης.  
Θα φέρει διαστάσεις κατάλληλες για την εύκολη και ασφαλή λειτουργία του και ικανό για 
χρήση σε εργασίες όπου τα μεγάλα μηχανήματα δε μπορούν να λειτουργήσουν λόγο του όγκου 
τους.  
Ο προσφερόμενος  καινούριος μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλος για χρήση στον καθαρισμό τάφρων, ρείθρων και άλλων παρόμοιων εργασιών.  
Ο μικρός φορτωτής θα πρέπει να συνοδεύεται με γενική έγκριση τύπου.  
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Θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατασκευασμένος για χρήση έργου με γνώμονα 
την αποδοτικότητα σε εργασίες στενού  χώρου, την ασφάλεια , την εύκολη οδήγηση καθώς 
και την οικονομία των καύσιμων. 
Το μηχάνημα στην άκρη του κάδου θα πρέπει να φέρει μια αποσπώμενη λεπίδα / μαχαίρι 
κατασκευασμένη από ειδικό υλικό (hardox)  κατάλληλα κατασκευασμένο για αντοχή σε 
αντιστάσεις και τριβές ενώ στις ίδιες οπές που προσαρμόζεται η αποσπώμενη λεπίδα θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και νύχια εκσκαφής.   
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δέχεται  αναμικτήρα 
μπετό, σάρωθρο καθώς και αποξέστη ασφάλτου . 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει υδραυλική παροχή καθώς και χειριστήριο για  μελλοντική 
χρήση επιπλέον εξαρτημάτων που πιθανόν να χρειαστούν, όπως σάρωθρο, κάδο αρπάγη , 
μίξερ μπετόν, καταστροφέα κλπ.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να προσφέρει ευκολία στην συντήρηση και  την επισκευή του και να 
συνοδεύετε από την  τεχνική υποστήριξη  και τα απαραίτητα ανταλλακτικά.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να τηρεί όλα τα τεχνικά στοιχεία της περιγραφής του 
διαγωνισμού και θα πρέπει να είναι κατασκευής τουλάχιστο έτους 2020 ή και νεώτερου και 
θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο . 
 
Γενικά, τύπος, μέγεθος. 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρο, θα πρέπει να είναι 
καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού εργοστασίου και ευρείας κυκλοφορίας.  
Θα πρέπει να φέρει τέσσερις (4) τροχούς με ελαστικά τύπου πλάγιας ολίσθησης.  
 

Τύπος και μέγεθος. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου και εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά. 

Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή θα πρέπει να είναι υδραυλική.  

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι περίπου 2.500 κιλά και όχι 
μεγαλύτερο των 3.500 κιλών ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά και η ανύψωσή του από τον 
υδραυλικό γερανό του φορτηγού οχήματος που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Θέρμης.  

Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι μικρότερες των διαστάσεων της αμάξης του φορτηγού 
στο οποίο θα φορτωθεί δηλαδή μήκος 4.480mm x πλάτος 2.500mm x ύψος 400mm.  

Θα πρέπει να έχει μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο από 1.150mm για να είναι ευέλικτο στους 
στενούς δρόμους. 

Θα πρέπει να δοθεί με την προσφορά το ακριβές μοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από 
το έδαφος, οι διαστάσεις, το μεταξόνιο κλπ. 

Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι μονοκόμματο και όχι αρθρωτό, χωματουργικού τύπου με 
τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή με τον κάδο φόρτωσης.  

Μέσω ταχυσυνδέσμου στην θέση του κάδου φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα 
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας όπως το σάρωθρο, η καδοαρπάγη, το μίξερ 
μπετού, ο καταστροφέας, οι πηρούνες  κλπ. 
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Κινητήρας. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (diesel), τετράχρονος, τεσσάρων (4) 
κυλίνδρων, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον φάσης V. EU, EC, 
ονομαστικής ισχύος άνω των 45 Kw και ροπής μεγαλύτερης των 140 Nm.  

Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να αυξομειώνονται απαραίτητα με χειρόγκαζο για 
σταθερό αριθμό στροφών του κινητήρα .  

Ο κινητήρας και οι υδραυλικές αντλίες θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε 
παράλληλη διάταξη με τον κινητήρα για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους 
χωρίς απώλειες σε όλο το εύρος στροφών.  

Η δεξαμενή του καυσίμου θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 90 λίτρων για 
μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας.  

Η αλλαγή των λαδιών και του φίλτρου του κινητήρα θα γίνεται εύκολα χωρίς την ανάγκη 
ράμπας ή ανύψωσης  του φορτωτή.  

Η μπαταρία του θα πρέπει να είναι σε προσιτό σημείο ελέγχου έτσι ώστε η αντικατάσταση 
της να γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα χωρίς την ανάγκη ανύψωσης της μπούμας.  

Όλα τα σημεία ελέγχου - στάθμες θα πρέπει να είναι σε εύκολα και προσιτά σημεία για τον 
καθημερινό έλεγχο. 

 

Υδραυλικό σύστημα. 

Η υδραυλική αντλία θα πρέπει να είναι γραναζωτού τύπου παροχής άνω των 90 
λίτρων/λεπτό ώστε να λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας μεγάλης υδραυλικής 
ισχύος.  

Η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 205Bar. 

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 

Η μετάδοση κίνησης θα πρέπει να είναι υδροστατική δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μέσω 
υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων.  

Θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να 
επιτυγχάνεται η επί τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360°.   

Η τελική μετάδοση της κίνησης από τους υδραυλικούς κινητήρες σε όλους τους τροχούς 
(4Χ4) θα γίνεται μέσω αλυσίδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός δεξαμενής ελαίου.  

Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς την υδραυλική αντλία και τις αντλίες κίνησης θα 
πρέπει να γίνεται μέσω ενισχυμένου οδοντωτού ιμάντα με αυτόματο ραγουλατόρο τάνυσης 
ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση αποκατάσταση του σε περίπτωση ανάγκης επισκευής.  

Η ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος εμπρός / πίσω θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 χλμ 
/ ώρα και θα πρέπει να διαθέτει και δεύτερη ταχύτητα.  

 

Ελαστικά. 
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Τα ελαστικά των τροχών θα πρέπει να είναι τρακτερωτού τύπου με διαστάσεις (10x16.5) και  
τουλάχιστον 10 λινών βαρέως τύπου.   

 

Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή. 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή, 
υδραυλικής λειτουργίας και υψηλών απαιτήσεων.  

Η μπούμα του φορτωτή θα πρέπει να έχει δύο (2) βραχίονες (μπράτσα) ανύψωσης του 
κάδου,  κάθετης ανύψωσης.   

Επίσης η ανατροπή του κάδου θα πρέπει να γίνεται με δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους. 

Ο φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου 
φόρτωσης (ταχυσύνδεσμος) με τα εξαρτήματα εργασίας. 

Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένες. 

Ο κάδος του φορτωτή θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης και χωρητικότητας τουλάχιστον  
0,35 m3.  

Στην άκρη του κάδου θα πρέπει να υπάρχει - φέρει αποσπώμενη λεπίδα/μαχαίρι από υλικό 
κατάλληλης αντοχής (Hardox) για μεγαλύτερη αντίσταση στην τριβή. 

Στις ίδιες οπές που θα προσαρμόζεται η αποσπώμενη λεπίδα θα πρέπει να προσαρμόζονται 
και τα «νύχια» εκσκαφής. 

Το φορτίο λειτουργίας (ωφέλιμο φορτίο) του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 
900  κιλά. 

Η Γωνία ανατροπής του κάδου στο μέγιστο ύψος  θα πρέπει να είναι ~ 40°. 

Το ύψος μέχρι τους πείρους ανατροπής του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 3 μέτρα . 

Το φορτίο ανατροπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.800 κιλά. 

Το σύστημα φόρτωσης θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε σύστημα ανάρτησης του κάδου όπως 
και σύστημα πλεύσης του κάδου (FLOAT). 

Επίσης θα πρέπει να φέρει και σύστημα οριζοντίωσης του κάδου. 

Στο σύστημα φόρτωσης θα πρέπει να υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένη υδραυλική 
γραμμή η οποία και θα ενεργοποιείτε από διακόπτη στους λεβιέδες χειρισμού με δύο 
προοδευτικές κινήσεις για την λειτουργία της αρίδας ή των περονών ή  των άλλων  
εξαρτημάτων. 

Όλα τα εξαρτήματα εργασίας θα προσαρμόζονται μέσω ταχυσυνδέσμων στους βραχίονες του 
φορτωτή στη θέση του κάδου φόρτωσης.  

Θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά προσπέκτους. 

Η σύνδεση των εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται με ταχυσυνδέσμους χωρίς εργαλεία 
εύκολα γρήγορα και χωρίς την απαίτηση εκτόνωσης του υδραυλικού κυκλώματος. 

Δεν θα είναι αποδεκτές λύσεις εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

 

Σύστημα ελέγχου – χειριστήρια. 
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Ο έλεγχος των κινήσεων του συστήματος φόρτωσης αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του 
μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω χειριστηρίων τύπου Joystick. 

 

Σύστημα πέδησης – στάθμευσης. 

Η βασική πέδηση θα πρέπει γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος.  

Η στάθμευση (parking brake) θα γίνεται μέσω δίσκων που θα ενεργοποιούνται κατά 
προτίμηση με ηλεκτρικό τρόπο. 

Η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφαλείας χειρισμού θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με όμοιο 
τρόπο. 

 

Καμπίνα χειρισμού κλπ. 

Η καμπίνα του χειριστή θα πρέπει να είναι ασφαλείας προδιαγραφών ROPS και FOPS Level 
1, κλειστού τύπου με πλευρικά παράθυρα τα οποία θα είναι συρόμενα και θα προστατεύονται 
από μεταλλικά πλέγματα στο εμπρόσθιο μέρος της καμπίνας θα υπάρχει πόρτα  εισόδου και 
θα υπάρχει επίσης σύστημα θέρμανσης  και ψύξης .  

Ο πίνακας ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών για όλα τα βασικά συγκροτήματα και ειδικότερα για τα 
παρακάτω:   

Μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, 
προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως, λαδιού κινητήρα, αμπερόμετρο κλπ.   

Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης βομβητές για χαμηλή πίεση λαδιού κινητήρα, μπούκωμα του 
φίλτρου υδραυλικού, αέρα κλπ.  

Το σύστημα φωτισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστο δύο (2) εμπρός φώτα εργασίας και δύο 
(2) πίσω, έναν (1) αναλαμπών φάρο πορτοκαλί χρώματος καθώς και φωτιζόμενη θέση 
τοποθέτησης του αριθμού κυκλοφορίας του μηχανήματος.  

Όταν το μηχάνημα θα εκτελεί οπισθοπορεία θα πρέπει απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο 
σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται γύρω από 
το μηχάνημα.  

Για την ασφαλή οδήγηση του μηχανήματος κατά την πορεία θα πρέπει να υπάρχει επιλογή 
μέσω ηλεκτρικού διακόπτη για να διακόπτεται η υδραυλική λειτουργία του φορτωτή.  

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διακοπής λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση 
σοβαρής βλάβης για την αποφυγή περαιτέρω σοβαρότερων βλαβών σε αυτόν. 

 

Παρελκόμενα. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με τα παρελκόμενα του δηλαδή μαζί με το μίξερ 
μπετού και με τις πιρούνες.  

Η χωρητικότητα του αναμικτήρα (μίξερ μπετού) θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 250 λίτρα, 
θα πρέπει να φέρει κοχλία για την ανάμιξη του υλικού ο οποίος θα κινείται από υδραυλικό 
κινητήρα και θα πρέπει να φέρει αντιτριβικά υλικά στα τοιχώματα και στον κοχλία . 
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Στο κάτω μέρος του θα υπάρχει οπή για το άδειασμα του υλικού η οποία θα ανοίγει 
υδραυλικά χωρίς την μεσολάβηση καλωδίων.  

Ο αναμικτήρας θα φέρει επίσης εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστο 200 mm 
έτσι ώστε να μπορεί να αδειάζει το υλικό σε δύσκολα σημεία. 

Η εμπλοκή και απεμπλοκή στο μηχάνημα θα πρέπει να γίνεται μέσω ταχυσύνδεσμου και 
χωρίς την χρήση εξτρά εργαλείων . 

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι του ίδιου του κατασκευαστή με το προσφερόμενο 
μηχάνημα έτσι ώστε να υπάρχει η απόλυτη συμβατότητα του μηχανήματος και των 
εξαρτημάτων. 

Το  μηχάνημα και τα παρελκόμενα του θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω: 

-Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντήρησης τους στην Ελληνική γλώσσα.  

-Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και 
προστασίας και θα πρέπει να φέρει σήμα και πιστοποιητικό CE. 

 

Επιπρόσθετα το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

-Ένα (1) φαρμακείο.   

-Ένα (1) τρίγωνο. 

-Ένα (1) πυροσβεστήρα. 

-Αλυσίδες χιονιού. 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης. 

Η παράδοση του ανωτέρω μηχανήματος θα γίνει εντός τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19.  

Ο τόπος παράδοσης θα είναι οι εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα το 
εργοτάξιο του Δήμου. 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 

Το κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον εικοσιτέσσερις 
(24) μήνες εγγύηση (ή τουλάχιστο 2.000 ώρες λειτουργίας) κατασκευαστή από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του.  

 

Συμμορφώσεις. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος έτοιμου προς θέση σε 
κυκλοφορία και με τις πινακίδες κυκλοφορίας του καθώς και με την έγκριση τύπου στην 
Ελλάδα, αναλαμβάνοντας όλο το σύνολο των διαδικασιών (κόστος και ενέργειες) μέχρι την 
παράδοση του.  

Ο Δήμος Θέρμης θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την 
προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο του Δήμου, 
βάρη κλπ).  
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Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερομένου 
πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου µε τις προδιαγραφές, το 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού του κατασκευαστή, πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου ≤94 dB(A) και σύμφωνα πάντα µε 
την οδηγία 2000/14/EC. 

 

Εκπαίδευση. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και την περιοδική συντήρηση του μηχανήματος (τουλάχιστον 2+2 
άτομα). 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία. 

 Οδήγηση του μηχανήματος. 

 Χειρισμός του μηχανήματος.  

 Χειρισμός του μηχανήματος  με τα παρελκόμενα του. 

 Καθημερινός έλεγχος του μηχανήματος. 

 Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος. 

 Συνιστώμενα λιπαντικά για την συντήρηση του μηχανήματος. 

 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι το κατ' ελάχιστο μια (1) ημέρα και θα 
συνοδεύεται από τουλάχιστο ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και 
σε ψηφιακή μορφή.   

 

Τεχνική Υποστήριξη. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη (διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό κλπ) για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. 

 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης θα είναι οι 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

 

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. 

Με την προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα πιστοποιητικών για την συμμόρφωση με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναμο), το Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) των υποψήφιων ανάδοχων.  
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Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

Με την προσφορά να κατατεθεί ο μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3) 
προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης για 
την εν λόγο ομάδα χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστο δύο (2) έτη ολική 
εγγύηση καλής λειτουργίας επί ποινή αποκλεισμού και ανεξαρτήτως των ωρών λειτουργίας 
του.   
Θα πρέπει να κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του μηχανήματος. 

 

Χρόνος παράδοσης. 

Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19. 

Θα πρέπει να κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 
του μηχανήματος.  
 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το ανωτέρω μηχάνημα θα πρέπει να είναι τα παρακάτω: 
‐Βιβλίο οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική  γλώσσα. 
-Βιβλίο ανταλλακτικών μηχανήματος. 
-Μία (1) σειρά με τα απαραίτητα εργαλεία.  
‐Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα κοκ. 
-Ένα (1) τρίγωνο Βλαβών. 
-Ένα (1) Φαρμακείο σύμφωνα με τον ισχύοντα κ.ο.κ. 
-Αλυσίδες χιονιού. 
 
Χρωματισμός.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί στα χρώματα του εργοστάσιου κατασκευής του.  
Εξωτερικά και στις δυο (2) πλευρές του θα φέρει σημάνσεις και επιγραφές τις οποίες θα 
υποδείξει ο Δήμος Θέρμης. 
 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο 
τουλάχιστο τα πέντε (5) έτη. 
 
 
Θα πρέπει να κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο δέσμευσης της προμήθειας 
των ανταλλακτικών. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών καθώς 

και των πινακίδων κυκλοφορίας. 

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της 

ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη χρήσης, κλπ. 

 
 
 ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΝΑ (1) METAΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ. 
 
Το προσφερόμενο ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα θα πρέπει να είναι μεταχειρισμένο 
άριστης κατάστασης και ευρέως γνωστού εργοστασίου .  
Θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο (Diesel), νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομία στα καύσιμα καθώς και ικανοποιητική 
ισχύ και μεγάλη ροπή στρέψης.  
Θα φέρει διαστάσεις κατάλληλες για την εύκολη και ασφαλή λειτουργία του και ικανό για 
χρήση σε εργασίες όπου τα μεγάλα μηχανήματα δε μπορούν να λειτουργήσουν λόγο του όγκου 
τους.  
Το προσφερόμενο μεταχειρισμένο ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) θα πρέπει να 
είναι κατάλληλο για χρήση ανύψωσης παλετών και άλλων παρόμοιων εργασιών.  
Το clark θα πρέπει να συνοδεύεται με γενική έγκριση τύπου.  
Θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένο για χρήση έργου με γνώμονα την 
αποδοτικότητα σε εργασίες στενού  χώρου, την ασφάλεια , την εύκολη οδήγηση καθώς και 
την οικονομία των καύσιμων. 
Το προσφερόμενο ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να δέχεται  κλωβό ανύψωσης προσωπικού (φορητό) αποσπώμενο. 
Το μηχάνημα θα πρέπει να προσφέρει ευκολία στην συντήρηση και  την επισκευή του και να 
συνοδεύετε από την  τεχνική υποστήριξη  και τα απαραίτητα ανταλλακτικά.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να τηρεί όλα τα τεχνικά στοιχεία της περιγραφής του 
διαγωνισμού. 
 
Γενικά, τύπος, μέγεθος. 
Το προς προμήθεια περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) θα πρέπει να είναι 
ελαστικοφόρο, θα πρέπει να είναι μεταχειρισμένο γνωστού εργοστασίου και ευρείας 
κυκλοφορίας.  
Θα πρέπει να φέρει τέσσερις (4) τροχούς με συμπαγή ή με πνευστά ελαστικά.  
 

Τύπος και μέγεθος. 
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Το προς προμήθεια περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (clark) θα πρέπει να είναι 
μεταχειρισμένο γνωστού και εύφημου εργοστασίου και εκ των πλέον εξελιγμένων 
τεχνολογικά. 

Θα πρέπει να είναι διαστάσεων περίπου μήκος 2.600mm, πλάτος 1.150mm και ύψος 
2.400mm. 

Η λειτουργία της ανύψωσης του clark θα πρέπει να είναι υδραυλική.  

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι περίπου 2.500 κιλά. 

 

Κινητήρας. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (diesel), τετράχρονος, τεσσάρων (4) 
κυλίνδρων, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας euro II ή και νεότερος, ονομαστικής 
ισχύος άνω των 45 ps. 

Η δεξαμενή του καυσίμου θα πρέπει να έχει χωρητικότητα περίπου 30 λίτρα για μεγαλύτερη 
αυτονομία λειτουργίας.  

Η αλλαγή των λαδιών και του φίλτρου του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς την 
ανάγκη ράμπας ή ανύψωσης  του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.  

Η μπαταρία του θα πρέπει να είναι σε προσιτό σημείο ελέγχου έτσι ώστε η αντικατάσταση 
της να γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. 

Όλα τα σημεία ελέγχου - στάθμες θα πρέπει να είναι σε εύκολα και σε προσιτά σημεία για 
τον καθημερινό έλεγχο. 

 

Υδραυλικό σύστημα. 

Το προς προμήθεια περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει ειδικό 
ανυψωτικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο (2) μπουκάλες και τριπλό ιστό ελεύθερης 
ανύψωσης και απεριόριστης και απρόσκοπτης ορατότητας. 

 

Ελαστικά. 

Τα ελαστικά των τροχών θα πρέπει να είναι τρακτερωτού τύπου με διαστάσεις (10x16.5) και  
τουλάχιστον 10 λινών βαρέως τύπου ή και συμπαγή.  

 

Σύστημα ανύψωσης - φορτωτή. 

θα πρέπει να διαθέτει ειδικό ανυψωτικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο (2) μπουκάλες 
και τριπλό ιστό ελεύθερης ανύψωσης και απεριόριστης και απρόσκοπτης ορατότητας. 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετημένες δύο (2) 
περόνες μήκους τουλάχιστο 1.100mm.  

Η μπούμα του φορτωτή θα πρέπει να έχει δύο (2) βραχίονες (μπράτσα) ανύψωσης του 
κάδου,  κάθετης ανύψωσης.   

Ο φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα  σύνδεσης / αποσύνδεσης του κλωβού 
ανύψωσης του προσωπικού. 
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Οι υδραυλικές σωληνώσεις του φορτωτή θα πρέπει να είναι προστατευμένες. 

Το φορτίο λειτουργίας (ωφέλιμο φορτίο) του μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 
2.000  κιλά. 

Το μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 4,5 μέτρα. 

Θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά προσπέκτους. 

 

Σύστημα ελέγχου – χειριστήρια. 

Ο έλεγχος των κινήσεων του συστήματος φόρτωσης αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του 
μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω χειριστηρίου τύπου Joystick (εμπρός - πίσω). 

 

Σύστημα πέδησης – στάθμευσης. 

Η βασική πέδηση θα πρέπει γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος.  

 

Καμπίνα χειρισμού κλπ. 

Η καμπίνα του χειριστή θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου ή και ανοικτού τύπου με πλευρικά 
παράθυρα ή και ανοίγματα. 

Ο πίνακας ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών δηλαδή μετρητές ή προειδοποιητικές λυχνίες   
θερμοκρασίας, στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, λαδιού κινητήρα κλπ.   

Το σύστημα φωτισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστο δύο (2) εμπρός φώτα εργασίας, έναν (1) 
αναλαμπών φάρο πορτοκαλί χρώματος καθώς και θέση τοποθέτησης του αριθμού 
κυκλοφορίας του μηχανήματος.  

Όταν το μηχάνημα θα εκτελεί οπισθοπορεία θα πρέπει απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο 
σήμα (beeper) ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται 
γύρω από το μηχάνημα.  

 

Παρελκόμενα. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με τα παρελκόμενα του δηλαδή μαζί με τον 
κλωβό προστασίας – ανύψωσης προσωπικού.  

Οι διαστάσεις του κλωβού θα πρέπει να είναι περίπου 1.200mm Χ 1.200mm. 

To βάρος του κλωβού θα πρέπει να είναι περίπου 110 κιλά με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 
περίπου τα 500 κιλά. 

Η εμπλοκή και απεμπλοκή του κλωβού προστασίας – ανύψωσης προσωπικού στα πηρούνια 
του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται χωρίς την χρήση εξτρά εργαλείων . 

Ο κλωβός προστασίας – ανύψωσης του προσωπικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
ασφαλείας. 

Το  μηχάνημα και τα παρελκόμενα του θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω: 

-Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα.  
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-Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και 
προστασίας και θα πρέπει να φέρει σήμα και πιστοποιητικό CE. 

 

Επιπρόσθετα το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

-Ένα (1) φαρμακείο.   

-Ένα (1) τρίγωνο. 

-Ένα (1) πυροσβεστήρα. 

 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης. 

Η παράδοση του ανωτέρω μηχανήματος θα γίνει εντός τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης λόγω συνθηκών covid - 19.  

Ο τόπος παράδοσης θα είναι οι εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα το 
εργοτάξιο του Δήμου. 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 

Το κάθε προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον  έξι (6) μήνες 
εγγύηση κατασκευαστή από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του.  

 

Συμμορφώσεις. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του οχήματος έτοιμου προς θέση σε 
κυκλοφορία και με τις πινακίδες κυκλοφορίας του καθώς και με την έγκριση τύπου στην 
Ελλάδα αναλαμβάνοντας όλο το σύνολο των διαδικασιών (κόστος και ενέργειες) μέχρι την 
παράδοση του.  

Ο Δήμος Θέρμης θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την 
προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο του Δήμου, 
βάρη κλπ).  

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του προσφερομένου 
πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου µε τις προδιαγραφές, το 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού του κατασκευαστή. 

 

Εκπαίδευση. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και την περιοδική συντήρηση του μηχανήματος (τουλάχιστον 1+1  
άτομα). 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία. 

 Οδήγηση του μηχανήματος. 
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 Χειρισμός του μηχανήματος.  

 Χειρισμός του μηχανήματος  με τα παρελκόμενα του. 

 Καθημερινό έλεγχο μηχανήματος. 

 Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος. 

 Συνιστώμενα λιπαντικά για την συντήρηση του. 

 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι το κατ' ελάχιστο μια (1) ημέρα και θα 
συνοδεύεται από τουλάχιστο ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και 
σε ψηφιακή μορφή.   

 

Τεχνική Υποστήριξη. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη (διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό κλπ) για τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. 

 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης θα πρέπει να 
είναι οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

 

Χρωματισμός.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί στα χρώματα του εργοστάσιου κατασκευής του.  
Εξωτερικά και στις δυο (2) πλευρές του θα φέρει σημάνσεις και επιγραφές τις οποίες θα 
υποδείξει ο Δήμος Θέρμης. 
 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο 
τουλάχιστο τα πέντε (5) έτη. 
 
 
Θα πρέπει να κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο δέσμευσης της προμήθειας 
των ανταλλακτικών. 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση των σχετικών αδειών καθώς 

και των πινακίδων κυκλοφορίας. 

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της 

ταξινόμησης, των πινακίδων κυκλοφορίας, τα τέλη χρήσης, κλπ. 
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 ΟΜΑΔΑ 8 - ΔΥΟ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Γενικά.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια δύο (2) αλατοδιανομέων, που θα τοπο-
θετηθούν σε δύο (2) οχήματα 4Χ4 της πολιτικής προστασίας του Δήμου για τις ανάγκες των 
χειμερινών μηνών στην ρίψη άλατος στους δρόμους της επικράτειας του Δήμου Θέρμης.  
Οι δύο (2) αλατοδιανομείς θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για να τοποθετηθούν σε ημιφορτη-
γά όχηματα 4Χ4 που ήδη βρίσκονται στην κυριότητα του Δήμου Θέρμης και θα πρέπει να 
ασφαλίζονται με ειδικές ενισχυμένες διατάξεις.  
Η προσαρμογή του εξοπλισμού στο όχημα του Δήμου θα γίνει από τον προμηθευτή.  
Η μεταφορά του οχήματος στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή όπου θα γίνει η εγκατάσταση 
του εξοπλισμού, θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εκτός και εάν είναι δυνατή η 
τοποθέτηση των αλατοδιανομέων στον χώρο του Δήμου Θέρμης. 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, κατάλογο ανταλλακτικών και 
από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστο ένα (1) έτος.  
Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται η παροχή των ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
έτη.  
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω:  
α) Πιστοποιητικό CE του εξοπλισμού.  
β) Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και του τρόπου λειτουργίας του. 
γ) Πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα. 
δ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή.  
ε) Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του προμηθευτή ή ισοδύναμα 
αυτών. 
 Όλα τα παρακάτω στοιχεία, οι περιγραφές, οι διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά κτλ που συ-
ντελούν τις τεχνικές προδιαγραφές των αλατοδιανομέων αποτελούν ουσιώδη χαρακτηριστι-
κά και η απόκλιση από αυτά θα επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς του υποψηφίου. 
 
Οι δύο (2) αλατοδιανομείς θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Κάδος.  
Ο κάδος του κάθε αλατοδιανομέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο 
ώστε να μην οξειδώνεται ούτε και να φθείρεται.  
Η εσωτερική επιφάνεια του κάδου θα πρέπει να είναι λεία και με κατάλληλη κλίση καθώς και 
με στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να διευκολύνει την εύκολη ροή του αλατιού ή άλλου υλικού 
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(π.χ. άμμο).  
Η χωρητικότητα του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 lit χωρίς υπερπλήρωση.  
Το συνολικό βάρος του αλατοδιανομέα δεν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ξεπερνάει 
τα 150 kg. 
 
Κοχλίας. 
Η τροφοδοσία του υλικού διανομής θα πρέπει να γίνεται από ανοξείδωτο κοχλία διαμέτρου 
τουλάχιστο 60 mm ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του πατώματος του κάδου για να πα-
ρέχει άριστη ροή των υλικών .  
 
Δίσκος Διασκορπισμού. 
Ο δίσκος διασκορπισμού θα πρέπει να έχει διάμετρο περίπου 30 εκατοστά.  
Το πλάτος της διανομής θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται τουλάχιστον  από 2μ. έως και 
8μ.  
Η ροή του άλατος επίσης θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη.  
 
Σύστημα Δόνησης.  
Ο αλατοδιανομέας θα πρέπει να διαθέτει σύστημα δόνησης για την ευκολότερη ροή του υλι-
κού το οποίο θα ενεργοποιείται από το ασύρματο χειριστήριο που θα βρίσκεται εντός της 
καμπίνας οδήγησης του οχήματος που θα είναι τοποθετημένος καθώς και για την αποφυγή 
επικόλλησης αλατιού στα τοιχώματα. . 
 
Χειριστήριο.  

Το χειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα εντός της καμπίνας οδήγησης του οχήμα-
τος και θα πρέπει να είναι ασύρματο και πολύ φιλικό στην χρήση . 

Θα πρέπει να υπάρχει  ρύθμιση για την ποσότητα και το εύρος της διανομής του άλατος. 

Μέσω του χειριστηρίου θα πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ο αλατοδιανο-
μέας.  

Θα πρέπει να διαθέτει κομβίο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος 
δόνησης και κομβίο προσωρινής διακοπής (παύσης) του διασκορπισμού. 

Λειτουργία.  

Το σύστημα θα πρέπει να τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος.  
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Η μετάδοση της κίνησης στον αλατοδιανομέα θα πρέπει να γίνεται από το ηλεκτρικό σύστημα 
του οχήματος και θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα/ες ο οποίος θα είναι 
τοποθετημένος σε καλυμμένο σημείο προκειμένου να είναι προστατευμένος.  

Θα πρέπει να φέρει κατάλληλα σημεία ανάρτησης για την μεταφορά του καθώς και κατάλληλα 
σημεία για τη στερέωση του επί του οχήματος. 

 

 
Εκπαίδευση. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και την περιοδική συντήρηση του μηχανήματος (τουλάχιστον 2+2 
άτομα). 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα. 

 Χειρισμός του μηχανήματος.  

 Καθημερινό έλεγχο μηχανήματος. 

 Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος. 

 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι το κατ' ελάχιστο μια (1) ημέρα και θα 
συνοδεύεται από τουλάχιστο ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και 
σε ψηφιακή μορφή.   

 

Τεχνική Υποστήριξη. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη  (κατάλληλα 
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό κλπ) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος. 

 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης θα πρέπει να 
είναι οι δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

 

Χρωματισμός.  
Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί στα χρώματα του εργοστάσιου κατασκευής του.  
Εξωτερικά και στις δυο (2) πλευρές του θα φέρει σημάνσεις και επιγραφές τις οποίες θα 
υποδείξει ο Δήμος Θέρμης. 
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Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με ελάχιστο χρόνο 
τουλάχιστο τα δέκα (10) έτη. 
 
Θα πρέπει να κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση με τον χρόνο δέσμευσης της προμήθειας 
των ανταλλακτικών. 
 
Χρόνος και τόπος παράδοσης. 
 
Ο τόπος παράδοσης θα είναι οι εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα  το 
κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης λόγο συνθηκών του covid - 19.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του εξοπλισμού εγκατεστημένου και 
πλήρως λειτουργικού στο ημιφορτηγό όχημα του Δήμου Θέρμης.  
Επιπλέον θα πρέπει να αναλάβει να παραδώσει στο Δήμο όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
από μέρους του καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την νόμιμη κυ-
κλοφορία του οχήματος με τον αποσπώμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
15504/1127 / 16-06-2010 «Περί κυκλοφορίας φορτηγών με λεπίδες αποχιονισμού και 
μηχανισμούς διανομής άλατος» αναλαμβάνοντας και όλα τα έξοδα για την έκδοση της συ-
μπληρωματικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.  
 
Ο Δήμος Θέρμης θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση απαιτηθεί.  

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε έκδοση όλων των σχετικών αδειών 
για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματας με την αλατιέρα. 

 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 1 
Για το ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα υπογείων κάδων, δύο (2) έτη 
τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 2 
Για τα τέσσερα (4) καινούργια επιβατικά οχήματα, έξι (6) έτη τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 3 
Για τον ένα (1) μεταχειρισμένο μικρό οδοστρωτήρα ασφάλτου, έξι (6) μήνες τουλάχιστο. 
ΟΜΑΔΑ 4 
Για τα δύο (2) μεταχειρισμένα οχήματα τύπου VAN, έξι (6) μήνες τουλάχιστο. 
ΟΜΑΔΑ 5 



Σελίδα 68 από 73 

Για το ένα (1) μεταχειρισμένο όχημα με διπλή καμπίνα με ανοικτή καρότσα με ψιλά παραπέτα, 
τέντα και ανατροπή, έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 
ΟΜΑΔΑ 6 
Για τον ένα (1) καινούργιο μικρό Ελαστικοφόρο φορτωτή με τα παρελκόμενα του, δύο (2) έτη 
τουλάχιστο. 
ΟΜΑΔΑ 7 
Για το ένα (1) μεταχειρισμένο μικρό ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (κλάρκ) με τα 
παρελκόμενα του, έξι (6) μήνες τουλάχιστο. 
ΟΜΑΔΑ 8 
Για τις δύο (2) καινούριες φορητές αλατιέρες με τα παρελκόμενα τους, ένα (1) έτος 
τουλάχιστο. 
 
 
 
 
 
 
 
       Θέ ρμ η ,  0 2 /08 /202 1                                                          Ε ΛΕΓ ΘΗ ΚΕ  & Θ Ε ΩΡ ΗΘ ΗΚ Ε  
                                                                                                  Θέ ρμ η ,  02 / 08 /2 021  
           Ο  Συν τάξ ας .                                                               Η  ΠΡΟΪ ΣΤΑΜ ΕΝΗ ΤΗ Σ Δ /Ν ΣΗΣ  
                                                                                       Κ ΑΘΑΡΙΟΤ ΗΤΑ Σ &  Α ΝΑ ΚΥΚ ΛΩ Σ ΗΣ  
.  
    ΛΑ Μ ΠΟΥ Ρ ΑΣ  ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ                    
ΜΗΧΑΝΙΚ ΟΣ  ΟΧΗΜ ΑΤΩ Ν Τ . Ε .   
 
                                                                                              ΝΑ ΣΙΟ ΠΟ ΥΛΟΥ ΧΡ ΙΣΤ ΙΝΑ  
                                                                                            ΠΟ ΛΙΤ Ι ΚΟΣ  Μ ΗΧΑ ΝΙΚΟΣ  Τ . Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
&ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

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

Αρ. Μελέτης: 01/2021 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ.  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 

 ΟΜΑΔΑ 1:    
1 Καινούργιο Απορριμματοφόρο Όχημα 

υπογείων κάδων με γερανό. 
Τεμάχιο. 1 

 ΟΜΑΔΑ 2:    
2 Καινούργια Επιβατικά Οχήματα. Τεμάχιο. 4 

 ΟΜΑΔΑ 3:    
3 Μεταχειρισμένο μικρό οδοστρωτήρα 

ασφάλτου. 
Τεμάχιο. 1 

 ΟΜΑΔΑ 4:    
4 Μεταχειρισμένα οχήματα τύπου VAN. Τεμάχιο. 2 

 ΟΜΑΔΑ 5:    
5 Μεταχειρισμένο όχημα με διπλή καμπίνα με 

ανοικτή καρότσα με ψιλά παραπέτα, τέντα και 
ανατροπή. 

Τεμάχιο. 1 

 ΟΜΑΔΑ 6:   
6 Καινούργιος μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής 

με τα παρελκόμενα του.  
Τεμάχιο. 1 

 ΟΜΑΔΑ 7:   
7 Μεταχειρισμένο μικρό ανυψωτικό 

περονοφόρο μηχάνημα (κλάρκ) με τα 
παρελκόμενα του. 

Τεμάχιο. 1 

 ΟΜΑΔΑ 8:    
8 Καινούριες φορητές αλατιέρες με τα 

παρελκόμενά τους. 
Τεμάχιο. 2 

 
 
 
 
                     Θ έ ρμ η ,  0 2 /0 8 /2 0 2 1  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

                Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε ΩΡ Η Θ Η Κ Ε  
                       Θ έ ρμ η ,  0 2 /0 8 / 2 0 2 1  
              Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
           Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

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

 
 
 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

Αρ. Μελέτης:  01/2021 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:      
1 Καινούργιο Απορριμματοφόρο Όχημα 

υπογείων κάδων με γερανό. 
Τεμάχιο. 1 185.000,00 185.000,00 € 

 KA: 02.20.7132.012                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    185.000,00 € 

 Cpv :34144512-0  Φ.Π.Α. 24%:     44.400,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:    229.400,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 2:      

2 Καινούργια Επιβατικά Οχήματα. Τεμάχιο. 4 11.100,00  11.100,00  € 

 KA: 02.30.7132.016  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:     44.400,00 € 
 Cpv :34110000-1  Φ.Π.Α. 24%:     10.656,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:      55.056,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 3:      

3 Μεταχειρισμένο μικρό οδοστρωτήρα 
ασφάλτου. 

Τεμάχιο. 1 18.000,00  18.000,00 € 

 KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:     18.000,00 € 
 CPV:43240000-7  Φ.Π.Α. 24%:      4.320,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3:     22.320,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 4:      
4 Μεταχειρισμένα οχήματα τύπου VAN. Τεμάχιο. 2  25.350,00       25.350,00 € 

 KA : 02.30.7132.025  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:     50.700,00 € 

 Cpv :34131000-4  Φ.Π.Α. 24%:     12.168,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4:     62.868,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 5:      
5 Μεταχειρισμένο όχημα με διπλή καμπίνα με 

ανοικτή καρότσα με ψιλά παραπέτα, τέντα και 
ανατροπή. 

Τεμάχιο. 1 27.300,00      27.300,00 € 

 KA: 02.20.7132.005  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:     27.300,00 € 
 CPV :34131000-4  Φ.Π.Α. 24%:      6.000,00 €   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5:     33.852,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 6:     

6 Καινούργιος μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής 
με τα παρελκόμενα του.                                                                                

Τεμάχιο.      1 51.000,00     51.000,00 € 
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 KA:02.35.7132.018  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    51.000,00 € 

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%:    12.240,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6:    63.240,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 7:      
7 Μεταχειρισμένο μικρό ανυψωτικό 

περονοφόρο μηχάνημα (κλάρκ) με τα 
παρελκόμενα του.  

Τεμάχιο. 1 17.000,00    17.000,00 € 

 KA:02.30.7131.023  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    17.000,00 € 
 CPV:42418000-9  Φ.Π.Α. 24%:     4.080,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7:    21.080,00 € 
 ΟΜΑΔΑ 8:      
8 Καινούριες φορητές αλατιέρες με τα 

παρελκόμενά τους. 
Τεμάχιο. 2   7.500,00     7.500,00 € 

 KA:02.30.7132.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:    15.000,00 € 
 CPV:34144420-8  Φ.Π.Α. 24%:     3.600,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9:    18.600,00 € 
    
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-8: 408.400,00 € 
 Φ.Π.Α. 24%:  98.016,40 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-8 ΜΕ Φ.Π.Α: 506.416,00 € 

 
 
 
 
                    
                  Θέρμη, 14/10/2021 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Θέρμη, 14/10/2021 

 
 

Ο Συντάξας. 
 
 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος      
                   Δνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών.  
 
                        Τσαπικούνης Θεοφάνης  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

Αρ. Μελέτης: 01/2021 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

ΠΟΣΟ 
-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:      
1 Καινούργιο Απορριμματοφόρο Όχημα 

υπογείων κάδων με γερανό. 
Τεμάχιο. 1   

 KA: 02.20.7132.012                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 Cpv :34144512-0  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:  

 ΟΜΑΔΑ 2:      
2 Καινούργιο Επιβατικό Όχημα. Τεμάχιο. 4   

 KA: 02.30.7132.016  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  
 Cpv :34110000-1  Φ.Π.Α. 24%:  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:  

 ΟΜΑΔΑ 3:      

3 Μεταχειρισμένο μικρό οδοστρωτήρα 
ασφάλτου. 

Τεμάχιο. 1   

 KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 CPV:43240000-7  Φ.Π.Α. 24%:  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3:  

 ΟΜΑΔΑ 4:      
4 Μεταχειρισμένα οχήματα τύπου VAN. Τεμάχιο. 2   

 KA : 02.30.7132.025  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  
 Cpv :34131000-4  Φ.Π.Α. 24%:  
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4:  

 ΟΜΑΔΑ 5:      
5 Μεταχειρισμένο όχημα με διπλή καμπίνα με 

ανοικτή καρότσα με ψηλά παραπέτα τέντα και 
ανατροπή. 

Τεμάχιο. 1   

 KA: 02.20.7132.005  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 CPV : 34131000-4  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5:  

 ΟΜΑΔΑ 6:     
6 Καινούργιος μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής 

με τα παρελκόμενα του.                                                                                
τεμάχιο      1   

 KA:02.35.7132.018  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 CPV:43200000-5  Φ.Π.Α. 24%:  
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  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6:  

 ΟΜΑΔΑ 7:      
7 Μεταχειρισμένο περονοφόρο ανυψωτικό 

μηχάνημα (κλάρκ) με τα παρελκόμενα του.  
Τεμάχιο. 1   

 KA: 02.30.7131.023  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 CPV:42418000-9  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7:  

 ΟΜΑΔΑ 8:      
8 Καινούριες φορητές αλατιέρες με τα 

παρελκόμενα τους. 
Τεμάχιο. 1   

 KA:02.30.7132.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 CPV:34144420-8  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8:  

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-8:  
 Φ.Π.Α. 24%:  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1-8:  

 
 
 
                    
                  Θέρμη, 14/10/2021 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Θέρμη, 14/10/2021 

 
 

Ο Συντάξας. 
 
 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
 
 
                                                  Ο Προσφέρων 
                                                 Θέρμη …./…/… 
 
 
                                            Υπογραφή/ Σφραγίδα 

 
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος      
                   Δνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών.  
 
                        Τσαπικούνης Θεοφάνης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Υπάλληλος του Δήμου 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 
 

 


		2021-11-17T11:05:13+0200
	ATHANASIOS KOLOKYTHAS




