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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2

Πόλη ΚΗΦΙΣΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 14562

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο 2132007105 - 185

Φαξ 2132007107

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimopoulos  @  kifissia  .  gr
kassi  @  kifissia  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kifissia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κηφισιάς  και ανήκει στη Γενική Διεύθυνση.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο: Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 β)    Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  Υλικών  Εξοπλισμού
Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 08:00 πμ έως και 15:30 μμ με τα
ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και συγκεκριμένα
με Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών προϋπολογίζεται

ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα ενός  χιλιάδων τετρακοσίων

ευρώ (  2.441.400,00 ευρώ  )  συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.  24%, θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους του

Δήμου  Κηφισιάς  υπό  Κ.Α.  20.6244.01  «LEASING εξοπλισμού  (μηχανήματα  έργου-απορριμματοφόρα

κ.λ.π.)» και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2020 – 2025, ως κάτωθι:

Δαπάνη 2020
με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 2021
με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 2022
με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 
2023

με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 
2024

με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 
2025

με ΦΠΑ (€)

Καταβολή ποσού

2025

Συνολική
δαπάνη (€)

Ομάδα Α
  18.806,57        225.678,80      225.678,80      225.678,80       225.678,80        206.872,23   6 1.128.400,00

Ομάδα Β     4.339,98          52.079,80        52.079,80        52.079,80         52.079,80          47.739,82   1 260.400,00

Ομάδα Γ
    3.306,65          39.679,80        39.679,80        39.679,80         39.679,80          36.373,15   1 198.400,00

Ομάδα Δ
    6.199,97          74.399,60        74.399,60        74.399,60         74.399,60          68.199,63   2 372.000,00

Ομάδα Ε
    5.786,65          69.439,80        69.439,80        69.439,80         69.439,80          63.653,15   1 347.200,00

Ομάδα ΣΤ
    2.249,98          26.999,80        26.999,80        26.999,80         26.999,80          24.749,82   1 135.000,00

Κ.Α.20.624.01

κοινός  για
όλες   τις
Ομάδες

40.689,80 488.277,60 488.277,60 488.277,60 488.277,60 447.587,80 12 2.441.400,00
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  προμήθεια των κάτωθι οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
διάρκειας  πέντε  (5)  ετών  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας   της  υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του
επιπέδου,  προς  τους  δημότες  καθώς  αυτή θα  προέλθει  από την  μερική  αντικατάσταση   παλαιότερων
οχημάτων  του  υφιστάμενου  στόλου  με  νέα  οχήματα  για  αποδοτικότερη  λειτουργία  του  έργου  της
Υπηρεσίας Καθαριότητας Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
      

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  περιστρεφόμενου  τυμπάνου
χωρητικότητας 16κ.μ. 2

Α.2 Απορριμματοφόρο  αυτοκίνητο  με  σύστημα  συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ. 1

Α.3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1

Α.4 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ 1

Α.5 Δορυφορικό  απορριμματοφόρο  όχημα   ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3 1

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων 1

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3τον 1

Δ.2 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τον 1

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό σάρωθρο 6κμ 1

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1

  
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) θα είναι απολύτως
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
 Όλα  τα  υπό προμήθεια  οχήματα  -  μηχανήματα  θα  διαθέτουν  σύστημα  τηλεμετρίας  εντοπισμού  και
μετάδοσης πληροφοριών ιδίων προδιαγραφών  με αυτό που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στα οχήματα του.
Ο ή οι  ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι με δικά τους έξοδα να εγκαταστήσουν το σύστημα (hardware &
software ) στα υπό παράδοση οχήματα. Το κόστος των τηλεπικοινωνιακών μόνο τελών  θα βαρύνουν το
Δήμο.

Σελίδα 6



Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν για όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης των πέντε (5) ετών
σύμφωνα και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της μελέτης:

1.Tα έξοδα ταξινόμησης, η έκδοση πινακίδων, τα τέλη κυκλοφορίας, τα έξοδα ΚΤΕΟ και έκδοσης κάθε
είδους πιστοποιητικού (ταχογράφων, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π..
2.Tα έξοδα επισκευής για κάθε βλάβη των οχημάτων που δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση.
3.Tα έξοδα συντήρησης των οχημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή(ων).
4.Tα έξοδα αλλαγής των ελαστικών ανά 20.000 χιλιόμετρα.
5.Τα έξοδα κάθε συμβολαιογραφικής δαπάνης που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατάρτιση των εγγράφων
για την χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και αυτών της παραχώρησης κυριότητας των οχημάτων στο τέλος
της χρονικής περιόδου που προβλέπεται  για την μίσθωση.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα ασφάλισης  θα καταβάλλονται από τον μισθωτή και θα περιλαμβάνουν:  
1. Την αποζημίωση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την χρήση του εξοπλισμού, την μετακίνηση, την
μεταφορά, και την λειτουργία.
2. Την  αποζημίωση σε πλήρη αξία αντικατάστασης του εξοπλισμού με δικαιούχο την εκμισθώτρια για
κάθε  κίνδυνο  (ενδεικτικά  από  κλοπή,  απώλεια,   διάρρηξη  θραύση  κρυστάλλων  πυρκαγιά  ,  φυσικές
καταστροφές  έκρηξη , σεισμό , πόλεμο, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατική ενέργεια, κακόβουλες ενέργειες
κ.λ.π.  

Ο ή  οι  ανάδοχοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  παράσχουν,  χωρίς  επιπλέον  επιβάρυνση,  εκπαίδευση για  το
χειρισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των οχημάτων - μηχανημάτων στο προσωπικό του Δήμου που
θα ορισθεί από την Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
66114000-2  «leasing εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριμματοφόρα)».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες κι έχει προϋπολογισθεί ως κάτωθι:

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€)
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα
τύπου  περιστρεφόμενου
τυμπάνου  χωρητικότητας
16κ.μ.

185.000,00 2 370.000,00 88.800,00 458.800,00

Α.2
Απορριμματοφόρο
αυτοκίνητο  με  σύστημα
συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 3κ.μ.

110.000,00 1 110.000,00 26.400,00 136.400,00

Α.3 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ

180.000,00 1 180.000,00 43.200,00 223.200,00

Α.4 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 12κμ

165.000,00 1 165.000,00 39.600,00 204.600,00
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Α.5 Δορυφορικό
απορριμματοφόρο  όχημα
ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

85.000,00 1 85.000,00 20.400,00 105.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 6 910.000,00 218.400,00 1.128.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο  κάδων  απορριμ-
μάτων χωρητικότητας 4.000
λίτρων 

210.000,00 1 210.000,00 50.400,00 260.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Β 1 210.000,00 50.400,00 260.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 160.000,00 1 160.000,00 38.400,00 198.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Γ 1 160.000,00 38.400,00 198.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
3τον 125.000,00 1 125.000,00 30.000,00 155.000,00

Δ.2 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
6τον 175.000,00 1 175.000,00 42.000,00 217.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ 2 300.000,00 72.000,00 372.000,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24%
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό  σάρωθρο
6κμ

280.000,00 1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Ε 1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 108.870,97 1 108.870,97 26.129,03 135.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 1 108.870,97 26.129,03 135.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 1.968.870,97 472.529,03 2.441.400,00
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Α
διάρκειας 5 ετών.

       15.166,59        15.166,59   

   
ΦΠΑ 24%

        3.639,98   

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

  18.806,57   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Β
διάρκειας 5 ετών.

        3.499,99           3.499,98   

   
ΦΠΑ 24%

           840,00  

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    4.339,98   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Γ
διάρκειας 5 ετών.

        2.666,65           2.666,65   

   
ΦΠΑ 24%

           640,00   

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    3.306,65   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Δ
διάρκειας 5 ετών.

        4.999,97           4.999,97   

   
ΦΠΑ 24%

        1.199,99   
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ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    6.199,96   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Ε
διάρκειας 5 ετών.

        4.666,65           4.666,65   

   ΦΠΑ 24% 1.120,00

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    5.786,65   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα μηχανολογικού εξοπλισμού ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ
διάρκειας 5 ετών. 1.814,52 1.814,50

   ΦΠΑ 24% 435,48

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    2.249,98   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 40.689,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:  488.277,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2.441.388,00

ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 12,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.441.400,00

Η αξία της προμήθειας θα καταβληθεί  σε 60 μηνιαία ισόποσα μισθώματα (40.690,00€ Χ 60 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις).
Προβλέπεται επίσης η καταβολή  εφ΄άπαξ  ποσού για την απόκτηση της κυριότητας του εξοπλισμού στο
τέλος της μίσθωσης έναντι  του συμβολικού τιμήματος  των δώδεκα ευρώ (12€)  ήτοι  1€/ όχημα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (έξι
συνολικά), υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε
ομάδας  καθώς  και  το  σύνολο  της  ποσότητας  κάθε  είδους.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η  προσφορά  θα
απορρίπτεται ως προς την ομάδα που υπάρχει σφάλμα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται έτσι να γίνει έως σε έξι  (το πολύ) αναδόχους, έναν για κάθε
Ομάδα ειδών ή να κατακυρωθούν περισσότερες της μίας (1) Ομάδας σε έναν προσφέροντα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  2.441.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.968.870,97  ΦΠΑ 24%: 472.529,03).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πέντε (5) χρόνια

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86, Ν. 4412/2016)

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1.4.2019) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016

του ν. 4608/2019 (Α΄ 66/25.4.2019) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016

του ν. 4609/2019 ( Α΄67/3.5.2019 ) στα άρθρα που τροποποιεί το Ν.4412/2016

του ν. 1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194)

του ν. 2367/1995 (Α΄ 251) περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες διατάξεις

του άρθρου 21 του ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122Α/09) «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης»

της  με  αρ.  Α2/40819/7167/91  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  955Β΄)  «Λεπτομέρειες  εφαρμογής  των  συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα»

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” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου  ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου  τομέα»,  της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
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‘’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 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 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

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

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

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.

την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τις σχετικές με τα είδη της
παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-προτύπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ.

την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61190/16191/5-8-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής περί έγκρισης προμήθειας οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για τις ομάδες Α΄ και
Δ΄,

τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ύψους 42.400,00 € (ποσό ύψους 40.689,80 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020) υπό Κ.Α.
20.6244.01 με τίτλο «LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου – απορριμματοφόρα κ.λ.π.».  

τους προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2021-2022-2023-2024 και 2025 στους οποίους θα εγγραφούν
σχετικές  πιστώσεις  ύψους  488.277,60€,  488.277,60€,  488.277,60€,  488.277,60€  και  447.587,80  €
αντίστοιχα καθώς και πίστωση ύψους 12€ στο έτος 2025 που θα αφορά στο συμβολικό τίμημα που θα
πληρώσει ο Δήμος για την απόκτηση της κυριότητας των συγκεκριμένων οχημάτων – μηχανημάτων.

την υπ΄ αριθμ. 6/2020 μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Απορ/των, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού &
Πολιτική Προστασίας

το  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  31354/18-9-2020  πρωτογενές  αίτημα  (ΑΔΑΜ:20REQ007378816)  περί  της
αναγκαιότητας πραγματοποίησης της δαπάνης που συνοδεύει την υπ΄ αριθμ. 6/2020 μελέτη 

την  υπ΄ αρ. 976/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007384337 και  ΑΔΑ:ΩΔΔΥΩΕΜ-
4ΟΤ)

την υπ΄ αριθμ. 607/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5Ν1ΩΕΜ-ΑΕΑ) σχετικά με τον
καθορισμό των όρων της διακήρυξης και τον ορισμό  της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
(Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο σύστημα)

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος,
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013) και στα άρθρα 36 & 37 του Ν.4412/2016. 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 6/10/2020 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αριθμός Προκήρυξης: EΕ/S: 2020/S197-476448

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/10/2020

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 100393

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL):www.kifissia.gr στη  διαδρομή:  E-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ► ΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ►
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους σύμφωνα με το
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε Ομάδας

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
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συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. EΕ/S: 2020/S197-476448 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC007460041), όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.  Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κηφισιάς  www  .  kifissia  .  gr  . Κι
επιπλέον η διακήρυξη και η περίληψή της θα αναρτηθούν και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με  γραμμάτιο  του Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ)  τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμό  που η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς  ΦΠΑ (άρθρο 72, Ν.4412/2016 όπως ισχύει),  σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΠΟΣΟΣΤΟ
2%)

1 ΟΜΑΔΑ Α΄ 910.000,00

18.200,00
(δεκαοχτώ

χιλιάδες
διακόσια ευρώ)

2 ΟΜΑΔΑ Β΄ 210.000,00

4.200,00
(τέσσερις
χιλιάδες

διακόσια ευρώ)

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄ 160.000,00
3.200,00 

(τρεις χιλιάδες
διακόσια ευρώ)

4 ΟΜΑΔΑ Δ΄ 300.000,00
6.000,00 

(έξι χιλιάδες
ευρώ)

5 ΟΜΑΔΑ Ε΄ 280.000,00
5.600,00 

(πέντε χιλιάδες
εξακόσια ευρώ)

6
ΟΜΑΔΑ

ΣΤ΄
108.870,97

2.177,42  
(δύο χιλιάδες

εκατόν
εβδομήντα

εφτά ευρώ και
σαράντα δύο

λεπτά)

ΣΥΝΟΛΟ 1.968.870,97

39.377,42
(τριάντα εννέα

χιλιάδες
τριακόσια
εβδομήντα

εφτά ευρώ και
σαράντα δύο

λεπτά)
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της/των  προσφερόμενης/ων
ομάδας/ομάδων.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8,  αποδειχθεί  ότι  δεν  καλύπτει  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
διακήρυξη,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα  δικαιολογητικά  ή  δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για τη νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
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τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω,  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή διοικητική απόφαση  με
τελεσίδικη  και  δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με  διατάξεις  της  χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος   ή  την
εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις  της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3  α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον
συντρέχουν  επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου  συμφέροντος  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος (άρθρο 73, παρ. 3 α, Ν.4412/2016)   
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το  ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του  όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (άρθρο 73, παρ. 3 β, Ν.4412/2016)   

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του ανταγωνισμού  από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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2.2.3.5. Αποκλείεται,  επίσης,  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της
παρούσας   σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α)  να έχουν ελάχιστο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών καθώς 
και ελάχιστο κύκλο εργασιών στο αντικείμενο που καλύπτεται από τη σύμβαση για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, ο οποίος θα πρέπει να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της κάθε Ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής 
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προσφοράς για παραπάνω από μία Ομάδα, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά την 
ανωτέρω απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια των Ομάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά
β) να μην υπήρξε αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων.
Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  για  χρονικό  διάστημα
μικρότερο  του  απαιτούμενου  για  την  έκδοση  τριών  ισολογισμών,  υποβάλλει  τους  ισολογισμούς  που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να ισχύουν για κάθε μέλος και
υποβάλλονται για κάθε ένα από τα μέλη της ξεχωριστά.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να δηλωθούν στο ΕΕΕΣ.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών, ίδιων ή 
παρόμοιων, οχημάτων- μηχανημάτων έργου, ανάλογες ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας  θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Οι παραδόσεις θα αποδεικνύονται: 
— εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, 
— εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα·

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

β)  να  διαθέτουν   ικανούς  ανθρώπινους  πόρους  και  τεχνική  ικανότητα  του  προσωπικού  το  οποίο  θα
επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης, να διαθέτουν
δηλαδή τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένους τεχνίτες, με κατάλληλους τίτλους σπουδών και 
επαγγελματικά προσόντα ήτοι με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανοτεχνίτες, μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή
ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί και λοιπές συναφείς ειδικότητες.
Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ τα ονοματεπώνυμα και οι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης 

γ)  να  διαθέτουν  συνεργείο  με  τον  κατάλληλο τεχνικό  εξοπλισμό  το  οποίο  θα  έχει  άδεια  λειτουργίας
εκδοθείσα από αρμόδιο φορέα, σε ισχύ και κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται
για  τα  οχήματα.  Το  ίδιο  ισχύει  και  στην  περίπτωση  που  ο  συμμετέχων  χρησιμοποιεί  συνεργαζόμενο
συνεργείο για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
Να διαθέτουν επίσης κινητό συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των μισθωμένων οχημάτων
για την αποκατάσταση των βλαβών. Το κινητό συνεργείο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
Δήμου όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
Στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ θα υποβληθεί περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού του κεντρικού
συνεργείου και των κινητών συνεργείων καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας τους.

δ)  εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη
ειδοποίησή τους οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει  να  μπορούν να επιδείξουν δείγμα της  προσφερόμενης
υπερκατασκευής  με  ίδιο  ή  παρόμοιο  πλαίσιο  σε  τόπο  που  θα  τους  υποδείξουν  προκειμένου  να
διαπιστωθούν  και  να  αξιολογηθούν  πληρέστερα  όλα  τα  λειτουργικά  και  τεχνικά  στοιχεία  κάθε
προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμα αυτών όπως αυτά αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 6/2020
μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορ/των, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού & Πολιτικής Προστασίας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.1 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

1 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint   (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν  τα  σχετικά  ζητήματα  ορολογίας  που  υπήρχαν  στο  αρχικό  επίσημο  ελληνικό   κείμενο  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού,  Μπορείτε  να  δείτε  το  σχετικό  Διορθωτικό  στην  ακόλουθη  διαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.2

2 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.23 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. 

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς  φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

3 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  το οποίο να έχει  εκδοθεί  έως τριάντα (30)
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,  καθώς  και  αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του κράτους  της έδρας,  από το
οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές είναι  ονομαστικές,  αναλυτική κατάσταση μετόχων,  με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές,  υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί
κατάσταση  κατά  τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού  ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Επισημαίνεται  ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της παραγράφου 2.2.5 ο/οι
προσωρινός/οί ανάδοχος/οι προσκομίζουν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον  ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών καθώς και τον κύκλο
εργασιών  στο  αντικείμενο  που  καλύπτεται  από  τη  σύμβαση  για  τις  τρεις  (3)  τελευταίες  οικονομικές
χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του           και 
β) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  των  ισολογισμών  της  επιχείρησης  (εάν  δεν  υπάρχουν  προσκομίζονται
ισοδύναμα  έγγραφα)  των  τριών  (3)  τελευταίων  οικονομικών  χρήσεων. Εάν  ο  οικονομικός  φορέας
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο του απαιτούμενου για
την έκδοση τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι 
προσκομίζουν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α) παραδόσεις προμηθειών, ίδιων ή παρόμοιων, οχημάτων- μηχανημάτων έργου, ανάλογες ποσοτικά και 
ποιοτικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Οι παραδόσεις 
θα αποδεικνύονται: 
— εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, 
— εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα·

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

β) κατάλογο του προσωπικού που απασχολείται στο ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο συνεργείο (αφορά και το 
κινητό συνεργείο) με επιθυμητή την αναγραφή των τεχνικών γνώσεων ή της τεχνικής εμπειρίας του 
προσωπικού που θα εξυπηρετεί την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

γ) πίνακα με τα ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα συνεργεία για τις επισκευές και συντηρήσεις που
απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των προμηθευόμενων ειδών.

δ)  υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τις 
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται για τα οχήματα

ε)  άδεια λειτουργίας σταθερού συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ -ή αντίστοιχο έγγραφο- η 
οποία θα είναι κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής 
υποστήριξης των οχημάτων.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων
εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της
άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις
εργασίες αυτές. 

στ) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κινητού συνεργείου
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ζ) προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους, οι διαγωνιζόμενοι να μπορούν να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης 
υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο σε τόπο που θα τους υποδείξουν

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7  ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι προσκομίζουν σα
δικαιολογητικά κατακύρωσης αντίγραφα των πιστοποιήσεων που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 6/2020
μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορ/των, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού & Πολιτικής Προστασίας.
Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  εν  ισχύ.  Σε  περίπτωση  που  η  ισχύς  των
πιστοποιητικών έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής (πχ  γενικό  πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα, και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους   που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
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Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας

16κ.μ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

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
Τύμπανο-  χοάνη τροφοδοσίας  -  υλικά
και  τρόπος  κατασκευής  –οπίσθιο
έδρανο – οπίσθια πόρτα

100-120 10,00

9 Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  –
χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 

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
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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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Aπορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου

τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

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
Τύμπανο-  χοάνη τροφοδοσίας  -  υλικά
και  τρόπος  κατασκευής  –  οπίσθιο
έδρανο – οπίσθια πόρτα

100-120 10,00

9 Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  –
χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 

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
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής

100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100-120 10,00

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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
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ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής

100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

15

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

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικότητας 4m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής

100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00
11 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
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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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

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
Χωρητικότητα  δεξαμενών  καθαρού
νερού & ακαθάρτων- υλικά και τρόπος
κατασκευής

100-120 10,00

9 Σύστημα θέρμανσης-χαρακτηριστικά 100-120 6,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Αντλία υψηλής πίεσης- Αντλία 
ακαθάρτων - Χαρακτηριστικά 

100-120 10,00

12 Κεφαλή  πλύσης  κάδων-
χαρακτηριστικά

100-120 8,00

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
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Καλαθοφόρου οχήματος 20μ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   

1 Ωφέλιμο  φορτίο  πλαισίου,  υλικό,
κατασκευή κλπ 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 Σύστημα βραχίονα (έδραση, υλικό κλπ) 100-120 10,00

9 Καλάθι  εργασίας  (υλικό,  περιστροφή,
ύψος εργασίας κλπ) 100-120 10,00

10  Υδραυλικό  σύστημα  –   χειριστήρια  -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00

11  Ασφαλιστικές διατάξεις 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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ανατρεπόμενου φορτηγού 3τν

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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

Σελίδα 34



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

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία -  χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία -  χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00
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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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5-6κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ  
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8
Κάδος  απορριμμάτων  -  υλικά  και
τρόπος κατασκευής

100-120 6,00

9 Αναρροφητικό σύστημα 100-120 10,00

 10  Σύστημα σάρωσης 100-120 14,00

11
Υδραυλικό  σύστημα,   ηλεκτρικό
σύστημα

100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 

14
 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
- αντισκωριακή προστασία 

100-120 13,00

15

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

100-120 11,00

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Φορτωτής εκσκαφέας
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1  Πλαίσιο 100-120 6,00
2 Καμπίνα επιβατών 100-120 6,00
3 Σύστημα φόρτωσης – εκσκαφής 100-120 13,00
4 Κινητήρας 100-120 7,00
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00
8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00
9 Συστήματα πέδησης 100-120 6,00

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00
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

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (τύπος 1)

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2)

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

λ = Ο.Π.
     U

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών
πιστοποίησης,  ο οποίος περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης  που προβλέπεται  στην απόφαση
2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.
56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται  ότι,  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να  υπογράφουν  τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικοποιούν  με  οποιονδήποτε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα
προέλευσής  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση   προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
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(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο  άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα  στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Κηφισιάς,  σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 11
παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του  άρθρου  1  παρ.  2  του   ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι,  ενδεικτικά,  η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  επί  ποινή  αποκλεισμού:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως
προβλέπεται  στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και  τα άρθρα   2.1.5  και  2.2.2  αντίστοιχα της  παρούσας
διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών στην πλατφόρμα του συστήματος αφού συμπληρωθεί από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  .
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  επί  ποινή  αποκλεισμού όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις
προδιαγραφές  που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στα  Παραρτήματα  της  Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως
άνω Παραρτήματα.  Επίσης  η  προσφορά θα  περιλαμβάνει  και  τα  Φύλλα Συμμόρφωσης  των Τεχνικών
Προδιαγραφών τα οποία θα συμπληρωθούν  επί ποινή αποκλεισμού, θα υπογραφούν ψηφιακά και θα
υποβληθούν στο σύστημα.

Επίσης επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν:

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της 6/2020
μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι
αποδέχονται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού)

- Η ομάδα ή οι ομάδες των οχημάτων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Σ  τ  α         π  ε  ρ      ι  ε  χ  όμ  ε      ν      α         της         τε  χν      ι  κ      ής         π  ρ      ο  σ  φ      ο      ρ  ά      ς         δ  ε      ν         π      ρέ  π  ε      ι         σ      ε         κ  αμία         π      ερί  π  τ  ωση         ν  α         ε  μ      φα  ν      ί  ζ  ο      ντ  α      ι
ο  ικ  ο      ν  ομ  ι  κ  ά         σ  τ  ο  ι  χ  ε      ί  α.         Τ  υ  χ  όν         εμφ  ά      ν  ι      ση         ο  ικ  ο      ν  ο  μ      ι  κ  ών         σ  τ  ο  ι  χε  ί      ων            α      πο  τε  λ      εί     λ  όγο     α      π  ό  ρ      ριψ  η  ς     τ      η      ς
π  ρ      ο  σ  φ  ο      ράς.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
καθορίστηκε παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ  της διακήρυξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
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Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Επίσης στη τιμή περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας καθώς και τα έξοδα ταξινόμησης για την έκδοση
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι  εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή,  αν επιτρέπεται,  δεν πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

      Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 27/11/2020  και ώρα  09:00 π.μ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και
τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο  ,μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,   στους  προσφέροντες,  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς η  αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα όλων  των  σταδίων,  ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»),  και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση και σε έντυπη μορφή
σε  σφραγισμένο  φάκελο στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Κηφισιάς,  με  διαβιβαστικό  στο  οποίο  θα
αναφέρονται  αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή/και  στοιχεία,  εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την  ημερομηνία  υποβολής  τους,  κατά τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α’  94).  Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει
να έχει  συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται  με
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,
παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά της απόφασης  της Α.Ε.Π.Π.  και  σε
περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της  παραγράφου 4  του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται               και
γ)  κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται,  έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς  μεταβολές  κατά την έννοια του άρθρου 104 και  μόνον  στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία  συντάσσει  πρακτικό  που  συνοδεύει  τη
σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται  η ίδια, ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’  εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
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Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται  αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την  προσφυγή και  δεν  μπορεί  να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση  της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις  ή παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο  της διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ και με χρόνο ισχύος εξήντα δύο (62) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (2 μήνες πλέον
της  λήξης  της  σύμβασης).  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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 κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα,  τα στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους των υπεργολάβων  του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
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προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.4.4. Στην περίπτωση που ανάδοχος ανακηρυχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής
μίσθωσης, επιτρέπεται - κατά την φάση της ταξινόμησης των οχημάτων στην αρμόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Μεταφορών – να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την ανάδοχη
προμηθεύτρια εταιρεία προς την Αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης προς την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση
- από την τελευταία προς την Αναθέτουσα αρχή- των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση
της σύμβασης παραστατικών (μισθώματα).

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί με  την  έκδοση  των  αντίστοιχων  μισθωμάτων
αμέσως  μετά  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  και  υποβολής  των
αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση. 

Στην περίπτωση που ανάδοχος ανακηρυχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης,
επιτρέπεται - κατά την φάση της ταξινόμησης των οχημάτων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου
Μεταφορών – να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την ανάδοχη προμηθεύτρια
εταιρεία προς την Αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από εταιρεία χρηματοδοτικής
μίσθωσης προς την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση - από την
τελευταία προς την Αναθέτουσα αρχή- των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση της
σύμβασης παραστατικών (μισθώματα).

Η αξία της προμήθειας θα καταβληθεί σε 60 μηνιαία ισόποσα μισθώματα.

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. 

5.1.2. 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 του Δημοσίου, 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  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών 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) .

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.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από κάθε  δικαίωμα  που
απορρέει  από αυτήν,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  το
απαιτούμενο ποσό.

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,  άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα – μηχανήματα έργου όπως ορίζεται στην υπ΄
αριθμ.  6/2020 μελέτη  της Δ/νσης Διαχείρισης Απορ/των,  Ανακύκλωσης,  Ηλεκροφωτισμού & Πολιτικής
Προστασίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή οχημάτων – μηχανημάτων έργου - Χρόνος και τρόπος παραλαβής 

6.2.1. H  παραλαβή  των  ειδών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Κατά την παραλαβή το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την υπ΄ αριθμ. 6/2020 μελέτη της
Δ/νσης  Διαχείρισης  Απορ/των,  Ανακύκλωσης,  Ηλεκροφωτισμού  &  Πολιτικής  Προστασίας  δοκιμές
παραλαβής 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 6/2020 μελέτη.

Αν η παραλαβή των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,  σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται.

6.4 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινόμενου  οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

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

6.6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  υπ΄  αριθμ.  6/2020  μελέτη της  Δ/νσης  Διαχείρισης  Απορ/των,
Ανακύκλωσης, Ηλεκροφωτισμού & Πολιτικής Προστασίας.
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι  παρέχει  όλες τις  απαιτούμενες,  από την σχετική
μελέτη, εγγυήσεις για τα προσφερόμενα είδη. 

Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
των ειδών.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

Η  τιμή  μονάδος  της  προσφοράς  θα  παραμείνει  σταθερή  και  αμετάβλητη  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης, δεν θα υπόκειται δε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση για κανένα λόγο.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει  μονομερώς τη σύμβαση και  να αναζητήσει  τυχόν αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει  να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

6.9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

6.9.1 Δικαιώματα Μισθωτή (Δήμου) κατά τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Ο μισθωτής (Δήμος) δικαιούται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της χρηματοδοτικής
μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στον εκμισθωτή ότι θα αγοράσει τα οχήματα – μηχανήματα έργου
καταβάλλοντας το τίμημα εξαγοράς το οποίο ορίζεται έναντι του συμβολικού ποσού του 1€ ανά τεμάχιο. 
Μετά την εξαγορά ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην πλήρη κυριότητα του Δήμου.

6.9.2 Δικαίωμα Εξαγοράς του εξοπλισμού πριν τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Ο μισθωτής (Δήμος) έχει το δικαίωμα πριν λήξει η χρηματοδοτική μίσθωση να προβεί στην αγορά όλων ή
μερικών από τα μίσθια (οχήματα μηχανήματα έργου). Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα εξαγοράς πριν από
την λήξη ορίζεται ίσο με το σύνολο των υπολειπομένων μισθωμάτων που αφορούν την αξία κτήσεως των 
μισθίων, δηλαδή των μισθωμάτων που οφείλονται από την ημερομηνία πρόωρης εξαγοράς μέχρι την λήξη
της μίσθωσης που αντιστοιχούν στα μίσθια εκείνα για τα οποία ασκείται το δικαίωμα του παρόντος 
άρθρου πλέον του αντιστοίχου τιμήματος εξαγοράς κατά την λήξη.

6.9.3 Καλή χρήση του εξοπλισμού
Ο μισθωτής (Δήμος) υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού (οχημάτων-
μηχανημάτων έργου), συμμορφούμενος απολύτως με όλους τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην κατοχή, χρήση και λειτουργία τους και τυχόν μεταφορά τους και 
οφείλει να αναγγείλει στην εκμισθώτρια εταιρία κάθε απώλεια, καταστροφή ή βλάβη τους.
Ο μισθωτής (Δήμος) υποχρεούται να διατηρεί τον εξοπλισμό (οχήματα) σε καλή κατάσταση και
λειτουργία σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης.
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6.9.4 Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού (οχήματα), ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, αρχίζει δε από την 
ημερομηνία παραλαβής του κάθε οχήματος και λήγει με την παρέλευση πέντε ετών από αυτήν.

6.9.5 Τόπος παράδοσης – Υποχρεώσεις και ευθύνες του Εκμισθωτή
Τα οχήματα θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος με ευθύνη και δαπάνη του
Εκμισθωτή (αναδόχου).
Επίσης οφείλει να παραδώσει στον μισθωτή (Δήμο) την άδεια κυκλοφορίας του κάθε οχήματος, τα
έγγραφα εκτελωνισμού, τις πινακίδες κυκλοφορίας και γενικά κάθε έγγραφο που επιτρέπει την
νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία των μισθίων (οχημάτων) για την χρήση την οποία
προορίζονται.

6.9.6 Επιστροφή Εξοπλισμού
Μετά την λήξη της διάρκειας της μίσθωσης ο μισθωτής (Δήμος) εάν δεν ασκήσει τα οριζόμενα στις
παραγράφους 6.9.1 & 6.9.2 της παρούσας δικαιώματα για την αγορά του εξοπλισμού (οχημάτων-
μηχανημάτων έργου), είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να τον επιστρέψει και να τον παραδώσει στον 
εκμισθωτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ  &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Βιλτανιώτη 29, Κηφισιά 145 64
Πληρ.: Ν.Νικολόπουλος, Ι.Πλίατσικας
ΤΗΛ.: 210-6206677 εσ.207

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών

Α.Μ.: 06/2020
CPV: 66114000-2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 24%: 2.441.400€

Περιεχόμενα

- Τεχνική έκθεση……………2

- Προϋπολογισμός………….7
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
διάρκειας πέντε (5) ετών

Αριθμός Μελέτης: 06/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της της
υπηρεσίας  Καθαριότητας  του  Δήμου,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  ουσιαστικά  οι  παρεχόμενες
υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου,  προς τους δημότες  καθώς αυτή θα προέλθει  από  την μερική
αντικατάσταση   παλαιότερων  οχημάτων  του  υφιστάμενου  στόλου  με  νέα  οχήματα  για
αποδοτικότερη  λειτουργία  του  έργου  της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  Πολιτικής  Προστασίας  και
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
Η  χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  σήμερα  αποτελεί  έναν  εναλλακτικό  και  ευέλικτο  τρόπο
χρηματοδότησης  των  Δήμων  έναντι  των  παραδοσιακών  μεσομακροπρόθεσμων  τραπεζικών
δανείων.  Συνεπώς,  είναι  ένας  μηχανισμός  που  παρέχει  τη  δυνατότητα  σε  έναν  Δήμο  να
συμπληρώσει, να ανανεώσει,  να εκσυγχρονίσει  ή να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του
χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.

H   χρηματοδοτική μίσθωση (  leasing  ) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 Είναι εργαλείο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά
τη  λήξη  της  μισθωτικής  περιόδου,  ο  Δήμος  αποκτά  την  κυριότητα  του  εξοπλισμού,  έναντι
προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος.

 Διατήρηση ρευστότητας. Με εργαλείο  χρηματοδοτήσεως  το  Leasing,  ο  Δήμος  αποφεύγει  τη
δέσμευση κεφαλαίων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και διατηρεί τη ρευστότητά του, η
οποία αποτελεί και το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

 Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α. Ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν εκταμιεύεται άμεσα από τον Δήμο, όπως
στην  περίπτωση  επενδύσεως  μέσω  τραπεζικού  δανείου  ή  αυτοχρηματοδοτήσεως,  αλλά
σταδιακά, κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, μέσω των μισθωμάτων. 

 Προγραμματισμός  δαπανών.  Η  διάρκεια  της  μισθώσεως  και  το  ύψος  του  μισθώματος
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) του Δήμου
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 Αποφυγή υπέρμετρου δανεισμού και άμεσης καταβολής υψηλών ποσών για την απόκτηση  του
αναγκαίου εξοπλισμού

 Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού
 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού του Δήμου και της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, επειδή

η  υποχρέωση  καταβολής  μισθωμάτων  δεν  εμφανίζεται  στα  στοιχεία  παθητικού  (μόνο  σε
λογαριασμούς τάξεως).

 Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες
 Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού του Δήμου
 Ο  Δήμος  επιτυγχάνει  καλύτερους  όρους  προμήθειας  του  εξοπλισμού,  καθώς  η  αξία  τους

εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς, χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει ιδία κεφάλαια από το ταμείο
του. 

Από την άλλη πλευρά: Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει:

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης  
 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία.
 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης.
 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου
 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων 
 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM
 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου  
 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης.
 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.
  Έλλειψη συστημάτων ασφαλείας 
 Χαμηλή ποιότητα εργασίας.
Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επιβεβλημένη και αναγκαία
για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  την  τήρηση  των  Ευρωπαϊκών
Κανονισμών.

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη:

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  περιστρεφόμενου  τυμπάνου
χωρητικότητας 16κ.μ.

2

Α.2 Απορριμματοφόρο  αυτοκίνητο  με  σύστημα  συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ.

1

Α.3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1

Α.4 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ 1

Α.5 Δορυφορικό  απορριμματοφόρο  όχημα   ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

1

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων 1
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ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3τον 1

Δ.2 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τον 1

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό σάρωθρο 6κμ 1

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1

Ειδικότερα,  στην  παρούσα  μελέτη  παρατίθενται  αναλυτικά  οι  επί  μέρους  ειδικές  συγγραφές
υποχρεώσεων  (Τεχνικές  Προδιαγραφές)  -  τα  Φύλλα  Συμμόρφωσης,  καθώς  και  τα  κριτήρια
Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  της  εν  λόγω  προμήθειας,  ανέρχεται  στο  ποσό  των
2.441.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4497/2017 (Α’ 171)», άρθρο 107 «τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

Τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194)

Τις  διατάξεις  του  Ν.2367/1995  ΦΕΚ Α΄261  περί  νέων χρηματοπιστωτικών  θεσμών  και  άλλες
διατάξεις

Του άρθρου 21 του Ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122Α/09)«Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης »

Η  με  αρ.  Α2/40819/7167/91  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  955Β΄)«Λεπτομέρειες  εφαρμογής  των  συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα»

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “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”  και  του ν.
3614/2007 (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση
των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις  διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου  τομέα»2,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με

το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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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.

την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τις σχετικές με τα
είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τους προϋπολογισμούς  των οικονομικών ετών 2020-2025 και  τον
ΚΑ 20.6244.01 με τίτλο «LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου – απορριμματοφόρα κλπ)» με
ποσό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
Η  Εγκριτική  Απόφαση  Αγοράς  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  για  την  προμήθεια  έχει
αρ. πρωτ. 61190/16191-5/8/2020 όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.
           Η αξία της προμήθειας θα καταβληθεί σε 60 μηνιαία ισόποσα μισθώματα (40.690,00€ Χ 60
ισόποσες μηνιαίες δόσεις).

Προβλέπεται επίσης η καταβολή  εφ΄άπαξ  ποσού για την απόκτηση της κυριότητας του
εξοπλισμού στο τέλος της μίσθωσης έναντι  του συμβολικού τιμήματος  των δώδεκα ευρώ (12  €)
ήτοι  1  €/   όχημα.

Η πολυετής ανά Ομάδα δαπάνη που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσας, διαμορφώνεται στον κοινό Κ.Α. 20.6244.01 του προϋπολογισμού ως
εξής: 
Δαπάνη 2020

με ΦΠΑ (€)
Δαπάνη 2021

με ΦΠΑ (€)
Δαπάνη 2022

με ΦΠΑ (€)
Δαπάνη 

2023
με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 
2024

με ΦΠΑ (€)

Δαπάνη 
2025

με ΦΠΑ (€)

Καταβολή ποσού

2025

Συνολική δαπάνη
(€)

Ομάδα Α
  18.806,57   

     225.678,8
0      225.678,80    225.678,80     225.678,80

     206.872,2
3   

6
1.128.400,00

Ομάδα Β
    4.339,98   

       52.079,8
0        52.079,80      52.079,80       52.079,80

       47.739,8
2   

1
260.400,00

Ομάδα Γ
    3.306,65   

       39.679,8
0        39.679,80      39.679,80       39.679,80

       36.373,1
5   

1
198.400,00

Ομάδα Δ
    6.199,97   

       74.399,6
0        74.399,60      74.399,60       74.399,60

       68.199,6
3   

2
372.000,00

Ομάδα Ε
    5.786,65   

       69.439,8
0        69.439,80      69.439,80       69.439,80

       63.653,1
5   

1
347.200,00

Ομάδα ΣΤ
    2.249,98   

       26.999,8
0        26.999,80      26.999,80       26.999,80

       24.749,8
2   

1
135.000,00

Κ.Α. 
20.6244.01
κοινός για 
όλες τις 
Ομάδες

40.689,80 488.277,60 488.277,60 488.277,60 488.277,60 447.587,80 12 2.441.400,00

Αξιολόγηση προσφορών

Η κατακύρωση της προμήθειας κάθε ομάδας θα γίνει  στον ανάδοχο με την χαμηλότερη
συνολική βαθμολογία λ ανά ομάδα, εφόσον η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά του είναι
σύμφωνη με όσα ορίζει η παρούσα Μελέτη. Επειδή η βαθμολογία προκύπτει ανά όχημα και όχι ανά
ομάδα, σε ομάδες με περισσότερα του ενός οχήματα (άρα και βαθμολογίες) κριτήριο αξιολόγησης
θα είναι το χαμηλότερο άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών λ (λ είναι το πηλίκο της Οικονομικής
Προσφοράς Ο.Π. προς την βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του κάθε οχήματος).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν για όποια ή όποιες ομάδες επιθυμούν
και δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή για το σύνολο των ομάδων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Η  δαπάνη  της  προμήθειας  έχει  προϋπολογισθεί  ενδεικτικά  σε  2.441.400,00€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό για την «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών». Στον
ενδεικτικό  προϋπολογισμό  έχει  ενσωματωθεί  και  το  χρηματοδοτικό  κόστος  του  Leasing στην
5ετία.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι:

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€)
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα
τύπου  περιστρεφόμενου
τυμπάνου  χωρητικότητας
16κ.μ.

185.000,00 2 370.000,00 88.800,00 458.800,00

Α.2
Απορριμματοφόρο
αυτοκίνητο  με  σύστημα
συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 3κ.μ.

110.000,00 1 110.000,00 26.400,00 136.400,00

Α.3 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ

180.000,00 1 180.000,00 43.200,00 223.200,00

Α.4 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 12κμ

165.000,00 1 165.000,00 39.600,00 204.600,00

Α.5 Δορυφορικό
απορριμματοφόρο  όχημα
ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

85.000,00 1 85.000,00 20.400,00 105.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 6 910.000,00 218.400,00 1.128.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο  κάδων  απορριμ-
μάτων χωρητικότητας 4.000
λίτρων 

210.000,00 1 210.000,00 50.400,00 260.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Β 1 210.000,00 50.400,00 260.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 160.000,00 1 160.000,00 38.400,00 198.400,00
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ΣΥΝΟΛΟ Γ 1 160.000,00 38.400,00 198.400,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24%
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
3τον 

125.000,00 1 125.000,00 30.000,00 155.000,00

Δ.2 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
6τον 

175.000,00 1 175.000,00 42.000,00 217.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ 2 300.000,00 72.000,00 372.000,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό  σάρωθρο
6κμ 280.000,00 1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Ε 1 280.000,00 67.200,00 347.200,00

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24%
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 108.870,97 1 108.870,97 26.129,03 135.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 1 108.870,97 26.129,03 135.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 1.968.870,97 472.529,03 2.441.400,00

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Α
διάρκειας 5 ετών.

       15.166,59        15.166,59   

   
ΦΠΑ 24%

        3.639,98   

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

  18.806,57   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Β
διάρκειας 5 ετών.

        3.499,99           3.499,98   

   
ΦΠΑ 24%

           840,00  

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    4.339,98   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Γ
διάρκειας 5 ετών.

        2.666,65           2.666,65   

   
ΦΠΑ 24%

           640,00   

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    3.306,65   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Δ
διάρκειας 5 ετών.

        4.999,97           4.999,97   

   
ΦΠΑ 24%

        1.199,99   

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    6.199,96   
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα  μηχανολογικού  εξοπλισμού  ΟΜΑΔΑΣ  Ε
διάρκειας 5 ετών.

        4.666,65           4.666,65   

   ΦΠΑ 24% 1.120,00

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    5.786,65   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
(€)

ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (€)

Μίσθωμα μηχανολογικού εξοπλισμού ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ
διάρκειας 5 ετών.

1.814,52 1.814,50

   ΦΠΑ 24% 435,48

ΣΥΝ/ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣθΩΜΑ (€)

    2.249,98   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 40.689,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ:  488.277,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2.441.388,00

ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 12,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.441.400,00
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ποιο συγκεκριμένα στην
προμήθεια:

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  περιστρεφόμενου  τυμπάνου
χωρητικότητας 16κ.μ.

2

Α.2 Απορριμματοφόρο  αυτοκίνητο  με  σύστημα  συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ.

1

Α.3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1

Α.4 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ 1

Α.5 Δορυφορικό  απορριμματοφόρο  όχημα   ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

1

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων 1

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3τον 1

Δ.2 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τον 1

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό σάρωθρο 6κμ 1

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1

Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. 

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



11

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  περιστρεφόμενου  τυμπάνου
χωρητικότητας 16κ.μ.

2

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  για  την
προμήθεια  απορριμματοφόρου οχήματος  με  συμπιεστή  απορριμμάτων  τύπου περιστρεφόμενου
τύμπανου16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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

2) Πλαίσιο οχήματος 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται  από αυτοκίνητο πλαίσιο  κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 , προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης.

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

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

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 8tn.
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,
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του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με
το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

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

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο  του  απαιτούμενου,  για  την  μεταφορά  συμπιεσμένων  απορριμμάτων  ειδ.  Βάρους
500kgr/m3.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  θα  είναι
εφοδιασμένο  με  τους  προβλεπόμενους  καθρέπτες,  φωτιστικά  ηχητικά  σήματα  ως  και  ηχητικό
σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό,  Ευφυή Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014).

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6  ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής,
DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και
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άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  290Hp
και ροπής 1.200Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη
αέρα  υπερπλήρωσης  (Intercooler).  Ο  κυβισμός  του  κινητήρα  θα  είναι  τουλάχιστον7.500cc.   Σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της  ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισμοί
ή οδηγίες, νόμοι κτλ.) σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής ρύπων και θορύβου, τότε ο Προμηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει οχήματα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από
αυτές. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση

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

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο  κινητήρας  με  τον  οποίο  θα  εξοπλίζεται  το  προσφερόμενο  πλαίσιο  θα  διαθέτει  δευτερεύον
σύστημα  πέδησης  «μηχανόφρενο»  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστημα  πέδησης  του
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.

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

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

4) Σύστημα μετάδοσης

Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι  μηχανικό  και  θα  διαθέτει  6  ταχύτητες  εμπροσθοπορείας  και  1
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων .

Θα προτιμηθεί και θα εκτιμηθεί, με μεγαλύτερη βαθμολογία η προσφορά που θα προσφέρει όχημα
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε περίπτωση μηχανικού κιβωτίου, ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του
δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο.

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

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

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

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

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

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς  σε  περίπτωση  μειωμένης  πρόσφυσης  καθώς  και  σύστημα  υπομείωσης  στροφών  στις
πλήμνες  των  τροχών  για  καλύτερη  και  αμεσότερη  απόκριση  των  τροχών  κατά  τις  συνεχείς
εκκινήσεις  με  συνέπεια  την  μειωμένη  κατανάλωση  του  καυσίμου  και  την  άμεση  μετάδοση  της
μέγιστης ροπής στους τροχούς.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού
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Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

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

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.
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10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
10.1 Γενικά:
Η υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου οχήματος, θα είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου

(μύλος), χωρητικότητας ≥16m³. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από:

Τύμπανο: θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα πάχους
≥5 mm,  συνδεδεμένα  μεταξύ  τους  με  ηλεκτροσυγκόλληση,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη
στεγανότητα  του.  Στην  εξωτερική  του  επιφάνεια  περιφερειακά  θα  στερεώνεται  επίσης  με
ηλεκτροσυγκόλληση ο δακτύλιος κύλισης του τυμπάνου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από
συμπαγή  χαλυβδοδοκό  και  θα  περιστρέφεται  πάνω  σε  σύστημα  ραούλων.  Η  περιστροφή  του
τυμπάνου θα γίνεται διαμέσου καδένας κυλίσεως. δεν γίνονται δεκτά συστήματα με περιφερειακό
ρουλεμάν και περιφερειακό γραναζοτροχό λόγω υψηλού κόστους συντήρησης. 

Εσωτερικά θα φέρει ελικώσεις από χαλυβδολάμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα απορρίμματα κατά
την περιστροφή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά τη συμπίεση, με
συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του οχήματος. 

Κατά  την  φόρτωση  η  πόρτα  θα  είναι  υδατοστεγώς  κλειστή  και  το  τύμπανο  θα  περιστρέφεται
παρασύροντας τα απορρίμματα από την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό του τυμπάνου, με τη
βοήθεια  των  ελικώσεων.  Έτσι  θα  ανακατεύονται  και  θα  συνθλίβονται  συνεχώς,  ενώ  θα
μεταφέρονται στο μπροστινό τμήμα του τυμπάνου όπου και θα συμπιέζονται. Με τη συνεχή αυτή
θρυμμάτιση θα γίνεται δυνατή η ανάμιξη υγρών και στερεών, δημιουργώντας μία πολτώδη μάζα
που θα αποτρέπει την διαρροή υγρών. Με την διαδικασία αυτή θα επιτυγχάνεται υψηλή συμπίεση
και συνεπώς μεγάλη χωρητικότητα φορτίου.

Η διαδικασία εκφόρτωσης θα γίνεται εύκολα, αντιστρέφοντας τη φορά περιστροφής του τυμπάνου.

Εμπρόσθιο έδρανο: στο οποίο θα προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του τυμπάνου, στην
κορυφή του εμπρόσθιου καβαλέτου.

Οπίσθιο έδρανο: όπου πάνω σε αυτό θα περιστρέφεται το τύμπανο μέσω της στεφάνης κυλίσεως
διαμέσω 3 ραούλων στο κάτω μέρος και 4 ραούλων στο πάνω μέρος.

Οπίσθια πόρτα: η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους και θα
κλείνει  το  τύμπανο  υδατοστεγώς.  Το  άνοιγμα  και  κλείσιμο  της  θα  γίνεται  μέσω  υδραυλικού
κυκλώματος με τη βοήθεια χειριστηρίου.

Ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), με συμμόρφωση με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο    ΕΝ 1501 ≥1m

Χοάνη  τροφοδοσίας  /στόμιο  φόρτωσης που  έρχεται  σε  επαφή  με  απορρίμματα  θα  είναι
κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους
και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή
ανθεκτικότερα. Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις
ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων (παραστατικά αγοράς).
Επαρκής χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων ≥ 1,6 m3

Να αναφερθεί ο τρόπος που η χοάνη υποδοχής   των απορριμμάτων θα προστατεύει τους χειριστές
από εκτοξευόμενα θραύσματα απορριμμάτων, γυαλιών κ.λπ.
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Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

Η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνησης
με δυναμολήπτη (P.T.O.). Έπ’ αυτού θα τοποθετείται υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδοτεί με
υδραυλικό  λάδι  υδραυλικό  κινητήρα  μέσω  χειριστηρίου  ο  οποίος  θα  κινεί  το  τύμπανο  με
γραναζοτροχό, επί της καδένας. 

Ο υδραυλικός κινητήρας είναι  τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα ικανή να μη
δέχεται παραμορφώσεις.

Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα θα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από την
θέση του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη θα γίνεται και από χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της
υπερκατασκευής.

Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του τυμπάνου θα γίνεται από την θέση του οδηγού και
μόνο όταν η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή.

Ηλεκτρική εγκατάσταση: για τη λειτουργία των φανών πορείας στοπ, φλάς, φανών για την νυχτερινή
αποκομιδή απορριμμάτων, που τοποθετούνται στην πίσω πόρτα.

Αντανακλαστικά  ασφαλείας: τοποθετούνται  στην  πίσω  πόρτα,  για  προστασία  των  εργαζομένων
κατά την νυχτερινή εργασία.

Βαθμός συμπίεσης. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου σε απορρίμματα, ο
βαθμός συμπίεσης θα είναι της τάξεως του ≥5:1.

Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 80-1.300  lit  . Ο ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται
στη  παρούσα  προμήθεια,  θα  προσαρμόζεται  στο  όχημα  με  κοχλιωτούς  συνδέσμους  ταχείας
αποσυνδέσεως, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση και επανατοποθέτησή
του.

Θα  είναι  κατάλληλος  για  την  ανύψωση  πλαστικών  και  μεταλλικών  κάδων  απορριμμάτων
χωρητικότητας  80-1.300  lt και  θα  ενσωματώνει  κάθε  απαραίτητη  διάταξη  ασφαλείας  για  την
προστασία του προσωπικού.

Η  παλινδρομική  κίνηση  -  ανύψωση  -  ανατροπής  –  επιστροφής  των  κάδων,  θα  εκτελείται  από
υδραυλικούς κινητήρες που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο.

Η εκκένωση των κάδων θα πραγματοποιείται με κατάλληλο μηχανισμό παγίδευσης, ο οποίος θα
ανοίγει τα καπάκια των κάδων στη φάση την ανατροπής τους, ώστε να αδειάζουν αυτόματα στο
απορριμματοφόρο.  Για  κάδους  που  δεν  συνεργάζονται  με  τον  μηχανισμό  αυτό,  το  αυτόματο
άνοιγμα  θα  εξασφαλίζεται  μέσω  διαμήκους  μεταλλικής  συνδέσεως,  ώστε  κατά  την  κίνηση  του
μηχανισμού ανατροπής να ενεργεί ως αρπάγη ανοίγοντας τα.

Οι  κάδοι  θα  παραλαμβάνονται  από  βραχίονες  περιστροφής  μέσω  της  ’’κτένας’’,  που  θα  είναι
προσαρμοσμένη στο σύστημα ανύψωσης.

Η Ανυψωτική ικανότητα  του μηχανισμού ανύψωσης θα είναι  ≥780 kg,

Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία μέσω
χειριστηρίου  θα  δέχεται  εντολές.  Θα  είναι  απολύτως  σύμφωνο  με  τους  κανόνες  ασφάλειας
εργασίας και θα φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι κάδοι, θα ασφαλίζουν
έτσι που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με
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σύστημα  αντεπιστροφής,  ώστε  αν  ο  μοχλός  χειρισμού  αφεθεί  ελεύθερος  να  επανέρχεται  σε
ουδέτερη θέση.

Τα πλευρικά τοιχώματα του πλαισίου θα έχουν πλαστικά προστατευτικά, ώστε να μην φθείρονται οι
κάδοι. Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος,
σε  περίπτωση  διακοπής  της  παροχής  της  υδραυλικής  αντλίας  από  σβήσιμο  του  κινητήρα  ή
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται καλά οι
εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως που θα ασφαλίζουν
το σύστημα όταν χρειάζεται.

Χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων < 2 min ,  

11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των  πολιτών
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω
μέρος  του  οχήματος  για  την  ασφαλή  μεταφορά  δύο  εργατών  σε  κατάλληλες  προστατευόμενες
θέσεις  όρθιων  (με  χειρολαβές  συγκράτησης  σε  κατάλληλα  σημεία,  φτερά  και  λασπωτήρες  στο
όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.  

Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το
οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από
πλήκτρο στο χειριστήριο. 

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

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης  να απασφαλίζεται  και  θα ανοίγει  πλήρως η οπίσθια  θύρα.  Το
κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του
οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.

Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  των  ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη
ταχύτητας  του  οχήματος  πέραν  των  30km/h  (ή  της  μέγιστης  ταχύτητας  που  ορίζεται  από  την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία)  ενώ απαγορεύεται  και  η  οπισθοπορεία  του οχήματος όταν  οι
εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει
σήμερα  στην  πιο  πρόσφατη  έκδοση  του)  το  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  να  δίνει
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κατάλληλες  εντολές  δια  των  οποίων  το  όχημα  να  σταματά.  Η  απενεργοποίηση  του  παραπάνω
κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός
της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης
όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

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

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

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

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

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

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

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2)  τουλάχιστον πυροσβεστήρες  σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του  οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για  τον  κινητήρα,  το  πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  στην
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(Χωρίς εφαρμογή λόγω leasing).

  Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον ≥5 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β)θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

13) Δείγμα
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά
στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του  προς  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,  πρέπει,  εφόσον  απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός  ευλόγου  χρονικού
διαστήματος  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  της
προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο  σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να
υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

14) Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο  προμηθευτής  οφείλει  να  καταθέσει  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  των  εργατών,  χειριστών  του
αγοραστή για το χειρισμό  και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό
πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  προσωπικού,  αριθμός  εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
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15  )   Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί  με όλες τις  απαραίτητες εγκρίσεις,  πιστοποιήσεις  για την
έκδοση των πινακίδων.

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  προμηθευτής  θα  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  το
πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών στους οποίους έχει υποβληθεί το όχημα για την πιστοποίησή του.

Η  κατάθεση  των  εμπορικών  διαφημιστικών  φυλλαδίων  (prospectus)  είναι  υποχρεωτική,  με  τις
διαστάσεις (οχήματος, καμπίνας, κλπ) και αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους
και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου.

Στην προσφορά θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των τροχών και ο τύπος ελαστικών, το
έτος παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει πιστοποιητικό (ISO 9001 ή αντίστοιχο) ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  διαθέτει  Σύστημα  Διοίκησης  Ποιότητας  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα δοκιμές παραλαβής.

Στη περίπτωση προμήθειας  πολλών οχημάτων,  θα παραδοθεί  πρώτα ένα,  λογιζόμενο  ως το  #1
τεμάχιο από το σύνολο των προς παράδοση, πλήρες ως δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί από
την Επιτροπή της Υπηρεσίας η συμμόρφωσή του με την παρούσα προδιαγραφή και να υποβληθεί
στις δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των υπολοίπων θα ακολουθήσει.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  του  δείγματος  ως  προς  τα
διαλαμβανόμενα της προδιαγραφής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή, προκειμένου
να τις απαλείψει, τόσο στο δείγμα (#1 τεμ.), όσο και στα λοιπά παραδοτέα.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη μη συμμόρφωση τόσο του δείγματος όσο και
των  παραδοτέων  μετά  την  ανωτέρω  παράγραφο  συνεπάγεται  αυτομάτως  υλοποίηση  των
αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της κατασκευής των οχημάτων. Τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής,
θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.
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Μακροσκοπικός έλεγχος

Επιθεώρηση  από την  Επιτροπή Παραλαβών  για  την  επιμελημένη  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα
παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με μέριμνα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή στην
οδήγηση του εν λόγω οχήματος επί πενήντα (50)  Km, πλήρως εξοπλισμένο,  με ή χωρίς  πλήρες
φορτίο,  σε  διαφορετικά  οδοστρώματα  κάθε  μορφής,  σκληρότητας  και  κλίσεων  (ανωφέρειες,
κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώμαλο και εκτός δρόμου έδαφος (εντός των προδιαγραφόμενων
ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος πορείας, καλής λειτουργίας του κινητήρα, συστήματος
μετάδοσης, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού, ευστάθειας, συναρμογών (παράθυρα,
θύρες  κλπ)  ή  όπως η  Επιτροπή Παραλαβών  κρίνει  απαραίτητο.  Γίνεται  έλεγχος  εξωτερικός  του
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού συστήματος για εντοπισμό
διαρροών.

Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης .

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.

Έλεγχος αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.

Έλεγχος  λειτουργίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  της  επιμελημένης  κατασκευής  και  του
εξοπλισμού της θέσης οδήγησης.

Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίμηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα
εκτελείται  βάσει  οδηγιών  και  με  την  επίβλεψη  του  προμηθευτή,  παρουσία  της  Επιτροπής
Παραλαβής, για διαπίστωση της κανονικής, αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, άνευ
φορτίου και υπό πλήρες φορτίο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).

Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεώτερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται
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Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας

16κ.μ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

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
Τύμπανο-  χοάνη τροφοδοσίας  -  υλικά
και  τρόπος  κατασκευής  –οπίσθιο
έδρανο – οπίσθια πόρτα

100-120 10,00

9 Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  –
χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 

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

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16κ.μ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Σκοπός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης:

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Εμπρόσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Οπίσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Οπίσθια πόρτα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Χοάνη τροφοδοσίας /στόμιο φόρτωσης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ 

17. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
18. Ηλεκτρική εγκατάσταση

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

19. Αντανακλαστικά ασφαλείας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

20. Βαθμός συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

21. Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

22. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

23. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

24. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

25. Δείγμα
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

26. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

27. Παράδοση Οχημάτων
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

28. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.2 Απορριμματοφόρο  αυτοκίνητο  με  σύστημα  συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ. 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  για  την
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 3 κυβικών μέτρων με
σύστημα ανύψωσης κάδων. 

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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

2) Πλαίσιο οχήματος
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται  από αυτοκίνητο πλαίσιο  κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2, προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι  7,5tn περίπου. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης
κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.

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

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 1,5tn.
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
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οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου,
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με
το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

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

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 500kgr/m3.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές.
3) Κινητήρας

Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6  ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής,,
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DIESEL,  4/χρονος,  4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος  από  τους  πλέον  εξελιγμένους  τύπους  και  άριστης
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 170Hp και ροπής
400Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων  (Turbo)  με  ψύξη  αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.900cc.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της   ισχύσουν νέες διατάξεις  (π.χ.  κοινοτικοί  κανονισμοί ή
οδηγίες,  νόμοι  κτλ.)  σχετικά  με  τα  επίπεδα  εκπομπής  ρύπων  και  θορύβου,  τότε  ο  Προμηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει οχήματα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Να
δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με
τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

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

4) Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας
(1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων  στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

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

5) Σύστημα πέδησης
Το  σύστημα  πέδησης  θα  είναι  διπλού  κυκλώματος,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  διαθέτει  σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο,
στον πίσω άξονα. 

To φορτηγό  πλαίσιο  θα  διαθέτει  στους  εμπρόσθιους  και  οπίσθιους  τροχούς,  δισκόφρενα,  ή
ταμπούρα,  ή  συνδυασμό  αυτών  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του .
Το  χειρόφρενο  θα  λειτουργεί  με  ελατηριωτό  κύλινδρο  φορτίου  και  θα  επενεργεί  στους  πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα
ακινητοποιείται.  Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει  αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον.
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6) Σύστημα διεύθυνσης
Το  τιμόνι  να  βρίσκεται  στο  αριστερό  μέρος  του  οχήματος  και  θα  έχει  υδραυλική  υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή.

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 

Το όχημα θα φέρει μπλόκε διαφορικό.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
10.1 Γενικά:
Η υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου οχήματος, θα είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου
(μύλος), χωρητικότητας 3m³. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από:

Τύμπανο: θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα πάχους
≥5 mm, συνδεδεμένα  μεταξύ  τους  με  ηλεκτροσυγκόλληση,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη
στεγανότητα  του.  Στην  εξωτερική  του  επιφάνεια  περιφερειακά  θα  στερεώνεται  επίσης  με
ηλεκτροσυγκόλληση ο δακτύλιος κύλισης του τυμπάνου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από
συμπαγή  χαλυβδοδοκό  και  θα  περιστρέφεται  πάνω  σε  σύστημα  ραούλων.  Η  περιστροφή  του
τυμπάνου θα γίνεται διαμέσου καδένας κυλίσεως. δεν γίνονται δεκτά συστήματα με περιφερειακό
ρουλεμάν και περιφερειακό γραναζοτροχό λόγω υψηλού κόστους συντήρησης. 

Εσωτερικά θα φέρει ελικώσεις από χαλυβδολάμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα απορρίμματα κατά
την περιστροφή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά τη συμπίεση, με
συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του οχήματος. 

Κατά  την  φόρτωση  η  πόρτα  θα  είναι  υδατοστεγώς  κλειστή  και  το  τύμπανο  θα  περιστρέφεται
παρασύροντας τα απορρίμματα από την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό του τυμπάνου, με τη
βοήθεια  των  ελικώσεων.  Έτσι  θα  ανακατεύονται  και  θα  συνθλίβονται  συνεχώς,  ενώ  θα
μεταφέρονται στο μπροστινό τμήμα του τυμπάνου όπου και θα συμπιέζονται. Με τη συνεχή αυτή
θρυμμάτιση θα γίνεται δυνατή η ανάμιξη υγρών και στερεών, δημιουργώντας μία πολτώδη μάζα
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που θα αποτρέπει την διαρροή υγρών. Με την διαδικασία αυτή θα επιτυγχάνεται υψηλή συμπίεση
και συνεπώς μεγάλη χωρητικότητα φορτίου.

Η διαδικασία εκφόρτωσης θα γίνεται εύκολα, αντιστρέφοντας τη φορά περιστροφής του τυμπάνου.

Εμπρόσθιο έδρανο: στο οποίο θα προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του τυμπάνου, στην
κορυφή του εμπρόσθιου καβαλέτου.

Οπίσθιο έδρανο: όπου πάνω σε αυτό θα περιστρέφεται το τύμπανο μέσω της στεφάνης κυλίσεως
διαμέσω 3 ραούλων στο κάτω μέρος και 4 ραούλων στο πάνω μέρος.

Οπίσθια πόρτα: η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους και θα
κλείνει  το  τύμπανο  υδατοστεγώς.  Το  άνοιγμα  και  κλείσιμο  της  θα  γίνεται  μέσω  υδραυλικού
κυκλώματος με τη βοήθεια χειριστηρίου.

Χοάνη  τροφοδοσίας  /στόμιο  φόρτωσης που  έρχεται  σε  επαφή  με  απορρίμματα  θα  είναι
κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους
και  υψηλής  ανθεκτικότητας  στη  φθορά  και  στη  διάβρωση  χαλυβδοελάσματα  τύπου HARDOX ή
ανθεκτικότερα. Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα,
τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων (παραστατικά αγοράς).

Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

Η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνησης
με δυναμολήπτη (P.T.O.). Έπ’ αυτού θα τοποθετείται υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδοτεί με
υδραυλικό  λάδι  υδραυλικό  κινητήρα  μέσω  χειριστηρίου  ο  οποίος  θα  κινεί  το  τύμπανο  με
γραναζοτροχό, επί της καδένας. 

Ο υδραυλικός κινητήρας είναι  τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα ικανή να μη
δέχεται παραμορφώσεις.

Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα θα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από την
θέση του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη θα γίνεται και από χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της
υπερκατασκευής.

Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του τυμπάνου θα γίνεται από την θέση του οδηγού και
μόνο όταν η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή.

Ηλεκτρική εγκατάσταση: για τη λειτουργία των φανών πορείας στοπ, φλάς, φανών για την νυχτερινή
αποκομιδή απορριμμάτων, που τοποθετούνται στην πίσω πόρτα.

Αντανακλαστικά  ασφαλείας: τοποθετούνται  στην  πίσω  πόρτα,  για  προστασία  των  εργαζομένων
κατά την νυχτερινή εργασία.

Βαθμός συμπίεσης. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου σε απορρίμματα, ο
βαθμός συμπίεσης θα είναι της τάξεως του 5:1.

Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 80-240  lit  . Ο ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στη
παρούσα  προμήθεια,  θα  προσαρμόζεται  στο  όχημα  με  κοχλιωτούς  συνδέσμους  ταχείας
αποσυνδέσεως, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση και επανατοποθέτησή
του.
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Θα  είναι  κατάλληλος  για  την  ανύψωση  πλαστικών  και  μεταλλικών  κάδων  απορριμμάτων
χωρητικότητας  80-240  lt και  θα  ενσωματώνει  κάθε  απαραίτητη  διάταξη  ασφαλείας  για  την
προστασία του προσωπικού.

Η  παλινδρομική  κίνηση  -  ανύψωση  -  ανατροπής  –  επιστροφής  των  κάδων,  θα  εκτελείται  από
υδραυλικούς κινητήρες που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο.

Η εκκένωση των κάδων θα πραγματοποιείται με κατάλληλο μηχανισμό παγίδευσης, ο οποίος θα
ανοίγει τα καπάκια των κάδων στη φάση την ανατροπής τους, ώστε να αδειάζουν αυτόματα στο
απορριμματοφόρο.  Για  κάδους  που  δεν  συνεργάζονται  με  τον  μηχανισμό  αυτό,  το  αυτόματο
άνοιγμα  θα  εξασφαλίζεται  μέσω  διαμήκους  μεταλλικής  συνδέσεως,  ώστε  κατά  την  κίνηση  του
μηχανισμού ανατροπής να ενεργεί ως αρπάγη ανοίγοντας τα.

Οι  κάδοι  θα  παραλαμβάνονται  από  βραχίονες  περιστροφής  μέσω  της  ’’κτένας’’,  που  θα  είναι
προσαρμοσμένη στο σύστημα ανύψωσης.

Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία μέσω
χειριστηρίου  θα  δέχεται  εντολές.  Θα  είναι  απολύτως  σύμφωνο  με  τους  κανόνες  ασφάλειας
εργασίας και θα φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι κάδοι, θα ασφαλίζουν
έτσι που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με
σύστημα  αντεπιστροφής,  ώστε  αν  ο  μοχλός  χειρισμού  αφεθεί  ελεύθερος  να  επανέρχεται  σε
ουδέτερη θέση.

Τα πλευρικά τοιχώματα του πλαισίου θα έχουν πλαστικά προστατευτικά, ώστε να μην φθείρονται οι
κάδοι. Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος,
σε  περίπτωση  διακοπής  της  παροχής  της  υδραυλικής  αντλίας  από  σβήσιμο  του  κινητήρα  ή
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται καλά οι
εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως που θα ασφαλίζουν
το σύστημα όταν χρειάζεται.

Η Ανυψωτική ικανότητα  του μηχανισμού ανύψωσης θα είναι  ≥780 kg,

Χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων < 2 min ,  

11)Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των  πολιτών
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Να  υποβληθεί  σχετική  δήλωση  στο  ΕΕEΣ και  να  κατατεθεί  ως  αποδεικτικό  μέσο  στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης
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Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω
μέρος  του  οχήματος  για  την  ασφαλή  μεταφορά  δύο  εργατών  σε  κατάλληλες  προστατευόμενες
θέσεις  όρθιων  (με  χειρολαβές  συγκράτησης  σε  κατάλληλα  σημεία,  φτερά  και  λασπωτήρες  στο
όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.  

Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το
οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από
πλήκτρο στο χειριστήριο. 

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

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης  να απασφαλίζεται  και  θα ανοίγει  πλήρως η οπίσθια  θύρα.  Το
κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του
οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.

Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  των  ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη
ταχύτητας  του  οχήματος  πέραν  των  30km/h  (ή  της  μέγιστης  ταχύτητας  που  ορίζεται  από  την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία)  ενώ απαγορεύεται  και  η  οπισθοπορεία  του οχήματος όταν  οι
εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει
σήμερα  στην  πιο  πρόσφατη  έκδοση  του)  το  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  να  δίνει
κατάλληλες  εντολές  δια  των  οποίων  το  όχημα  να  σταματά.  Η  απενεργοποίηση  του  παραπάνω
κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός
της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης
όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

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

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

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

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
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Το όχημα θα παραδοθεί  τα ακόλουθα παρελκόμενα:
 Πλήρης  εφεδρικός  τροχός,  όμοιος  με  τους  βασικά  περιλαμβανόμενους,  τοποθετημένος  σε

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

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2)  τουλάχιστον πυροσβεστήρες  σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του  οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για  τον  κινητήρα,  το  πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  στην
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
χωρίς εφαρμογή λόγω leasing.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον ≥5 έτη.  

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για  10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
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γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

 Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  προμηθευτής  θα  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  το
πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών στους οποίους έχει υποβληθεί το όχημα για την πιστοποίησή του.

Η  κατάθεση  των  εμπορικών  διαφημιστικών  φυλλαδίων  (prospectus)  είναι  υποχρεωτική,  με  τις
διαστάσεις (οχήματος, καμπίνας, κλπ) και αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους
και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου.

Στην προσφορά θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των τροχών και ο τύπος ελαστικών, το
έτος παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει πιστοποιητικό (ISO 9001 ή αντίστοιχο) ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  διαθέτει  Σύστημα  Διοίκησης  Ποιότητας  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 



39

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα δοκιμές παραλαβής.

Στη περίπτωση προμήθειας  πολλών οχημάτων,  θα παραδοθεί  πρώτα ένα,  λογιζόμενο  ως το  #1
τεμάχιο από το σύνολο των προς παράδοση, πλήρες ως δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί από
την Επιτροπή της Υπηρεσίας η συμμόρφωσή του με την παρούσα προδιαγραφή και να υποβληθεί
στις δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των υπολοίπων θα ακολουθήσει.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  του  δείγματος  ως  προς  τα
διαλαμβανόμενα της προδιαγραφής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή, προκειμένου
να τις απαλείψει, τόσο στο δείγμα (#1 τεμ.), όσο και στα λοιπά παραδοτέα.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη μη συμμόρφωση τόσο του δείγματος όσο και
των  παραδοτέων  μετά  την  ανωτέρω  παράγραφο  συνεπάγεται  αυτομάτως  υλοποίηση  των
αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της κατασκευής των οχημάτων. Τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής,
θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.

Μακροσκοπικός έλεγχος

Επιθεώρηση  από την  Επιτροπή Παραλαβών  για  την  επιμελημένη  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα
παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με μέριμνα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή στην
οδήγηση του εν λόγω οχήματος επί πενήντα (50)  Km, πλήρως εξοπλισμένο,  με ή χωρίς  πλήρες
φορτίο,  σε  διαφορετικά  οδοστρώματα  κάθε  μορφής,  σκληρότητας  και  κλίσεων  (ανωφέρειες,
κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώμαλο και εκτός δρόμου έδαφος (εντός των προδιαγραφόμενων
ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος πορείας, καλής λειτουργίας του κινητήρα, συστήματος
μετάδοσης, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού, ευστάθειας, συναρμογών (παράθυρα,
θύρες  κλπ)  ή  όπως η  Επιτροπή Παραλαβών  κρίνει  απαραίτητο.  Γίνεται  έλεγχος  εξωτερικός  του
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού συστήματος για εντοπισμό
διαρροών.

Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης .

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.

Έλεγχος αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.

Έλεγχος  λειτουργίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  της  επιμελημένης  κατασκευής  και  του
εξοπλισμού της θέσης οδήγησης.

Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίμηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα
εκτελείται  βάσει  οδηγιών  και  με  την  επίβλεψη  του  προμηθευτή,  παρουσία  της  Επιτροπής
Παραλαβής, για διαπίστωση της κανονικής, αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, άνευ
φορτίου και υπό πλήρες φορτίο.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).

Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
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προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Aπορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου

τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

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
Τύμπανο-  χοάνη τροφοδοσίας  -  υλικά
και  τρόπος  κατασκευής  –  οπίσθιο
έδρανο – οπίσθια πόρτα

100-120 10,00

9 Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  –
χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 

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: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)
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όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2)

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Aπορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου

χωρητικότητας 3κ.μ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Σκοπός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης 

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης:

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Εμπρόσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Οπίσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Οπίσθια πόρτα
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
16. Χοάνη τροφοδοσίας /στόμιο φόρτωσης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

18. Ηλεκτρική εγκατάσταση
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

19. Αντανακλαστικά ασφαλείας
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

20. Βαθμός συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

21. Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

22. Λειτουργικότητα,  Αποδοτικότητα  και  Ασφάλεια
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

23. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

24. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

25. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

26. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

27. Παράδοση Οχημάτων
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

28. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  για  την
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας  16 κυβικών
μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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

2) Πλαίσιο οχήματος       
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται  από αυτοκίνητο πλαίσιο  κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 , προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης.

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

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

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι  τουλάχιστον 8tn.
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,
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του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με
το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).   

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

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 500kgr/m3.
Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  υποβληθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους  αναλυτική  μελέτη  κατανομής
φορτίων.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6  ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής,
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DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και
άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  290Hp
και ροπής 1.200Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη
αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον7.500cc.  
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της   ισχύσουν νέες διατάξεις  (π.χ.  κοινοτικοί  κανονισμοί ή
οδηγίες,  νόμοι  κτλ.)  σχετικά  με  τα  επίπεδα  εκπομπής  ρύπων  και  θορύβου,  τότε  ο  Προμηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει οχήματα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Να
δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση

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

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο  κινητήρας  με  τον  οποίο  θα  εξοπλίζεται  το  προσφερόμενο  πλαίσιο  θα  διαθέτει  δευτερεύον
σύστημα  πέδησης  «μηχανόφρενο»  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστημα  πέδησης  του
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.

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

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

4) Σύστημα μετάδοσης

Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι  μηχανικό  και  θα  διαθέτει  6  ταχύτητες  εμπροσθοπορείας  και  1
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων .

Θα προτιμηθεί και θα εκτιμηθεί, με μεγαλύτερη βαθμολογία η προσφορά που θα προσφέρει όχημα
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε περίπτωση μηχανικού κιβωτίου, ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του
δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο.

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

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

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

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

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

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς  σε  περίπτωση  μειωμένης  πρόσφυσης  επιθυμητή  η  ύπαρξη  συστήματος  υπομείωσης
στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών και την άμεση
μετάδοση της μέγιστης ροπής στους τροχούς.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
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κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού
Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
10.1) Γενικά:
 Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε
συμπιεσμένα  απορρίμματα  θα  είναι  τουλάχιστον 16m3.  θα  είναι  κατάλληλη  για  φόρτωση
απορριμμάτων  συσκευασμένων  σε  πλαστικούς  σάκους,  σε  χαρτοκιβώτια  ή  ξυλοκιβώτια  και  για
απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για
την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 2 min. Να αναφερθεί ο
χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από
οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m.
Το  Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος),  θα είναι σε
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.  

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η
υπερκατασκευή  θα  τοποθετηθεί  /  βιδωθεί  με  ασφάλεια  πάνω  στο  σασί  με  εξασφάλιση  της
κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι.

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

Να  δοθεί  το  βάρος  της  υπερκατασκευής.  Η  κατανομή  βαρών  να  είναι  σύμφωνα  με  τα
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

10.2)   Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:
Το σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους
και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.

 Ειδικότερα,  για  τα  τμήματα  που  δέχονται  αυξημένες  πιέσεις,  τριβές  και  γενικότερα  μηχανικές
καταπονήσεις  (  όπως  η  χοάνη  τροφοδοσίας  και  το  εσωτερικό  δάπεδο  του  σώματος),   ο
χρησιμοποιούμενος  χάλυβας  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικού  αντιτριβικού  τύπου  HARDOX  450  ή
ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 5mm, το δε πάχος του
κατώτερου  τμήματος  της  χοάνης  θα  είναι  τουλάχιστον  5mm  ενώ  αυτό  των  κάτω  πλευρικών
τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 5mm. 

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6m3.
Να  υποβληθεί  σχέδιο  της  χοάνης  φόρτωσης  με  διαστάσεις  καθώς  και  υπολογισμός  της
χωρητικότητάς της.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και
περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα
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στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα.
Η λεκάνη αυτή θα είναι  συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής  των απορριμμάτων μέσω ειδικού
στομίου και  σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται  σε αυτή.  Η εκκένωσή της θα
γίνεται  με  την ανατροπή της οπίσθιας  θύρας  κατά την φάση της εκφόρτωσης.  Τα ανωτέρω θα
αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας
διάταξης.  

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι
χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. 

Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και
το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς).

Όλες οι  συγκολλήσεις  επί  της  υπερκατασκευής  πρέπει  να  αποτελούνται  από πλήρεις  ραφές  σε
ολόκληρο το μήκος  των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει  αυξημένη αντοχή και  καλή
εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. 

Η  πίσω  θύρα/πόρτα  εκφόρτωσης  στο  πίσω  μέρος  που  θα  ανοιγοκλείνει  με  δύο  πλευρικούς
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας θα
μπορεί να γίνεται  από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να
είναι  ορατό  το  πεδίο  του  κλεισίματος  της  θύρας.  Τα  έμβολα  να  βρίσκονται  στις  πλευρές  του
σώματος  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  πλήρης  στεγανότητα  με  την  τοποθέτηση  ελαστικού
παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

10.3) Σύστημα συμπίεσης:
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα
υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να
επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και
συμπίεσης  να φέρει  ειδικές  ενισχύσεις.  Η  πλάκα απόρριψης  να είναι  ενισχυμένη  με  αυτοτελές
προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή .

Η  χοάνη  φόρτωσης  να  είναι  κατασκευασμένη  από  χαλυβδοελάσματα  τύπου  HARDOX  450  ή
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι
τουλάχιστον  1,6  m3.  Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης
και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον
5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι HARDOX 450 ή
ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι
τουλάχιστον  500  kg/m3 και  η  συνολική  σχέση  όγκου  συμπιεσμένων  απορριμμάτων  προς
ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1. 

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

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να
είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος
και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων. 

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και
την  φύση των απορριμμάτων.  Θα υπάρχουν κατάλληλες  υποδοχές,  ώστε με  τη χρήση φορητού
μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα.

10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η  χοάνη  υποδοχής  των  απορριμμάτων  θα  δέχεται  μεταλλικούς  και  πλαστικούς  κάδους
χωρητικότητας από 80  lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ
840),  μέσω  υδραυλικού  συστήματος  ανύψωσης  και  εκκένωσης  κάδων  τύπου  βραχιόνων  ή/και
xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 780 kg.

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη
η  οποία  με  την  χρήση  υδραυλικής  ενέργειας  θα  ενεργοποιείται  αυτόματα  και  θα  κλειδώνει-
ασφαλίζει  όλους  τους  κάδους  εκείνους  τους  οποίους  θα  ανυψώνει  με  το  σύστημα  της  χτένας.
Ειδικότερα  η  διάταξη  αυτή  θα  ασφαλίζει  όλους  τους  κάδους  που  θα  παραλαμβάνονται  με  το
σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι  τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης  απόρριψης των
απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του.
Η απενεργοποίηση  του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει  να γίνεται  σε
ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του
από τους χειριστές. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από
προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά
κατά  προτίμηση.  Κατά  την  κάθοδο  του  κάδου  και  πριν  ο  κάδος  ακουμπήσει  στο  έδαφος,  θα
μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η
δυνατότητα  ανύψωσης  δύο  κάδων  80-360  lt  ταυτόχρονα.  Να  αναφερθούν  τα  στοιχεία  των
υδραυλικών κυλίνδρων

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O)
και μέσω κατάλληλης παροχής αντλίας ελαίου επιθυμητή είναι  η χρήση αντλίας μεταβλητής ροής η
συνδυασμού  αντλιών    (όπου  θα  κινεί  την  πρέσα,  θα  ανοίγει  τη  θύρα,  θα  ανυψώνει  και  θα
εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης
του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση). Να δοθεί
ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας-ων (παροχή
κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.) 
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11)Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των  πολιτών
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω
μέρος  του  οχήματος  για  την  ασφαλή  μεταφορά  δύο  εργατών  σε  κατάλληλες  προστατευόμενες
θέσεις  όρθιων  (με  χειρολαβές  συγκράτησης  σε  κατάλληλα  σημεία,  φτερά  και  λασπωτήρες  στο
όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.  

Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το
οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από
πλήκτρο στο χειριστήριο. 

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

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης  να απασφαλίζεται  και  θα ανοίγει  πλήρως η οπίσθια  θύρα.  Το
κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του
οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.

Το  όχημα  θα  φέρει  ηλεκτρονικό  σύστημα  παρακολούθησης  και  επιτήρησης  των  λειτουργιών  -
παραμέτρων του υδραυλικού  κυκλώματος.  Το σύστημα αυτό  θα  αποτελείται  από μόνιτορ  στην
καμπίνα  οδηγού  διαστάσεων  τουλάχιστον  7  ιντσών  με  έγχρωμη  οθόνη  αφής  τύπου  υγρών
κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο προϊστάμενος υπηρεσίας),
θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος
της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. 

Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  των  ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη
ταχύτητας  του  οχήματος  πέραν  των  30km/h  (ή  της  μέγιστης  ταχύτητας  που  ορίζεται  από  την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία)  ενώ απαγορεύεται  και  η  οπισθοπορεία  του οχήματος όταν  οι
εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει
σήμερα  στην  πιο  πρόσφατη  έκδοση  του)  το  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  να  δίνει
κατάλληλες  εντολές  δια  των  οποίων  το  όχημα  να  σταματά.  Η  απενεργοποίηση  του  παραπάνω
κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός
της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης
όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.
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Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα
με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.K.  και  να  είναι  εφοδιασμένο  με  τους  απαραίτητους  προβολείς  (και  για
οπισθοπορεία),  φώτα πορείας,  σταθμεύσεως,  ομίχλης και  ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος.
Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος
του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.  Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το
πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες).  Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων
ενεργειών από τους εργαζόμενους.

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

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

Θα  υπάρχει  μηχανισμός  ασφάλειας  (να  αναφερθεί)  που  δεν  θα  επιτρέπει  υπερφόρτωση  του
οχήματος,  ούτε  τη  δημιουργία  υπέρβασης  της  ανώτατης  επιτρεπόμενης  συμπίεσης  των
απορριμμάτων.

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

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

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

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2)  τουλάχιστον πυροσβεστήρες  σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του  οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για  τον  κινητήρα,  το  πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  στην
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
Χωρίς εφαρμογή λόγω leasing.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 5έτη. 

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

15  )   Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί  με όλες τις  απαραίτητες εγκρίσεις,  πιστοποιήσεις  για την
έκδοση των πινακίδων.
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Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  προμηθευτής  θα  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  το
πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών στους οποίους έχει υποβληθεί το όχημα για την πιστοποίησή του.

Η  κατάθεση  των  εμπορικών  διαφημιστικών  φυλλαδίων  (prospectus)  είναι  υποχρεωτική,  με  τις
διαστάσεις (οχήματος, καμπίνας, κλπ) και αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους
και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου.

Στην προσφορά θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των τροχών και ο τύπος ελαστικών, το
έτος παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει πιστοποιητικό (ISO 9001 ή αντίστοιχο) ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  διαθέτει  Σύστημα  Διοίκησης  Ποιότητας  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα δοκιμές παραλαβής.

Στη περίπτωση προμήθειας  πολλών οχημάτων,  θα παραδοθεί  πρώτα ένα,  λογιζόμενο  ως το  #1
τεμάχιο από το σύνολο των προς παράδοση, πλήρες ως δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί από
την Επιτροπή της Υπηρεσίας η συμμόρφωσή του με την παρούσα προδιαγραφή και να υποβληθεί
στις δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των υπολοίπων θα ακολουθήσει.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  του  δείγματος  ως  προς  τα
διαλαμβανόμενα της προδιαγραφής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή, προκειμένου
να τις απαλείψει, τόσο στο δείγμα (#1 τεμ.), όσο και στα λοιπά παραδοτέα.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη μη συμμόρφωση τόσο του δείγματος όσο και
των  παραδοτέων  μετά  την  ανωτέρω  παράγραφο  συνεπάγεται  αυτομάτως  υλοποίηση  των
αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της κατασκευής των οχημάτων. Τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής,
θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.

Μακροσκοπικός έλεγχος

Επιθεώρηση  από την  Επιτροπή Παραλαβών  για  την  επιμελημένη  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα
παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με μέριμνα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή στην
οδήγηση του εν λόγω οχήματος επί πενήντα (50)  Km, πλήρως εξοπλισμένο,  με ή χωρίς  πλήρες
φορτίο,  σε  διαφορετικά  οδοστρώματα  κάθε  μορφής,  σκληρότητας  και  κλίσεων  (ανωφέρειες,
κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώμαλο και εκτός δρόμου έδαφος (εντός των προδιαγραφόμενων
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ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος πορείας, καλής λειτουργίας του κινητήρα, συστήματος
μετάδοσης, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού, ευστάθειας, συναρμογών (παράθυρα,
θύρες  κλπ)  ή  όπως η  Επιτροπή Παραλαβών  κρίνει  απαραίτητο.  Γίνεται  έλεγχος  εξωτερικός  του
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού συστήματος για εντοπισμό
διαρροών.

Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.

Έλεγχος αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.

Έλεγχος  λειτουργίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  της  επιμελημένης  κατασκευής  και  του
εξοπλισμού της θέσης οδήγησης.

Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίμηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα
εκτελείται  βάσει  οδηγιών  και  με  την  επίβλεψη  του  προμηθευτή,  παρουσία  της  Επιτροπής
Παραλαβής, για διαπίστωση της κανονικής, αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, άνευ
φορτίου και υπό πλήρες φορτίο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).

Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
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Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο
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ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

15

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

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Σύστημα συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Σύστημα ανύψωσης κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Δυναμολήπτης (P.T.O.)
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης:

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
17. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

18. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

19. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

20. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

21. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

22. Παράδοση Οχημάτων
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

23. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.4 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  για  την
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας  12 κυβικών
μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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

2) Πλαίσιο οχήματος       
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται  από αυτοκίνητο πλαίσιο  κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον   16tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους, όπως και
το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το
μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.

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

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι  τουλάχιστον 6tn.
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό
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επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται  η καμπίνα
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου,
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με
το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

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

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 500kgr/m3.
Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  υποβληθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους  αναλυτική  μελέτη  κατανομής
φορτίων. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.



67

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6  ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής,,
DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και
άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι  τουλάχιστον 240Hp
(≥14HP/tn)  και  ροπής  ≥900Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων
(Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον
5.000cc.

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

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο  κινητήρας  με  τον  οποίο  θα  εξοπλίζεται  το  προσφερόμενο  πλαίσιο  θα  διαθέτει  δευτερεύον
σύστημα  πέδησης  «μηχανόφρενο»  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστημα  πέδησης  του
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.

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

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

4) Σύστημα μετάδοσης
Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι  μηχανικό  και  θα  διαθέτει  τουλάχιστον  έξι  (6)  ταχύτητες
εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

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

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

5) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών  (Α.Β.S.),  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο
στον  πίσω  άξονα  ή  σύστημα  αντίστοιχου  τύπου  καθώς  και  σύστημα  ηλεκτρονικού  ελέγχου
σταθεροποίησης (ElectronicStabilitySystem – ESP). 

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

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

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  κατά  προτίμηση  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά
στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
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ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
10.1) Γενικά:
 Η υπερκατασκευή θα είναι  με συμπιεστή  απορριμμάτων τύπου πρέσας.  Ο ωφέλιμος  όγκος σε
συμπιεσμένα  απορρίμματα  θα  είναι  τουλάχιστον  12m3.  θα  είναι  κατάλληλη  για  φόρτωση
απορριμμάτων  συσκευασμένων  σε  πλαστικούς  σάκους,  σε  χαρτοκιβώτια  ή  ξυλοκιβώτια  και  για
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απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για
την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 2min. Να αναφερθεί ο
χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από
οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m.
Το  Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος),  θα είναι σε
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η
υπερκατασκευή  θα  τοποθετηθεί  /  βιδωθεί  με  ασφάλεια  πάνω  στο  σασί  με  εξασφάλιση  της
κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι.

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

Να  δοθεί  το  βάρος  της  υπερκατασκευής.  Η  κατανομή  βαρών  να  είναι  σύμφωνα  με  τα
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

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

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

 Ειδικότερα,  για  τα  τμήματα  που  δέχονται  αυξημένες  πιέσεις,  τριβές  και  γενικότερα  μηχανικές
καταπονήσεις  (  όπως  η  χοάνη  τροφοδοσίας  και  το  εσωτερικό  δάπεδο  του  σώματος),   ο
χρησιμοποιούμενος  χάλυβας  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικού  αντιτριβικού  τύπου  HARDOX  450  ή
ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 5mm, το δε πάχος του
κατώτερου  τμήματος  της  χοάνης  θα  είναι  τουλάχιστον  5mm  ενώ  αυτό  των  κάτω  πλευρικών
τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 5mm. 

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

Να  υποβληθεί  σχέδιο  της  χοάνης  φόρτωσης  με  διαστάσεις  καθώς  και  υπολογισμός  της
χωρητικότητάς της.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και
περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα
στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα.
Η λεκάνη αυτή θα είναι  συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής  των απορριμμάτων μέσω ειδικού
στομίου και  σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται  σε αυτή.  Η εκκένωσή της θα
γίνεται  με  την ανατροπή της οπίσθιας  θύρας  κατά την φάση της εκφόρτωσης.  Τα ανωτέρω θα
αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας
διάταξης.  

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι
χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. 
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Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και
το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς).

Όλες οι  συγκολλήσεις  επί  της  υπερκατασκευής  πρέπει  να  αποτελούνται  από πλήρεις  ραφές  σε
ολόκληρο το μήκος  των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει  αυξημένη αντοχή και  καλή
εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. 

Η  πίσω  θύρα/πόρτα  εκφόρτωσης  στο  πίσω  μέρος  που  θα  ανοιγοκλείνει  με  δύο  πλευρικούς
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας θα
μπορεί να γίνεται  από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να
είναι  ορατό  το  πεδίο  του  κλεισίματος  της  θύρας.  Τα  έμβολα  να  βρίσκονται  στις  πλευρές  του
σώματος  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  πλήρης  στεγανότητα  με  την  τοποθέτηση  ελαστικού
παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

10.3) Σύστημα συμπίεσης:
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα
υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να
επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και
συμπίεσης  να φέρει  ειδικές  ενισχύσεις.  Η  πλάκα απόρριψης  να είναι  ενισχυμένη  με  αυτοτελές
προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή .

Η  χοάνη  φόρτωσης  να  είναι  κατασκευασμένη  από  χαλυβδοελάσματα  τύπου  HARDOX  450  ή
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι
τουλάχιστον  1,6  m3.  Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης
και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον
5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι HARDOX 450 ή
ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι
τουλάχιστον  500  kg/m3 και  η  συνολική  σχέση  όγκου  συμπιεσμένων  απορριμμάτων  προς
ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1. 

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

Το  υδραυλικό  σύστημα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  ασφαλιστικά  και  μηχανισμούς
ανακουφίσεως  για  την  αποφυγή  υπερφορτώσεων  του  οχήματος.  Να  αναφερθούν  οι
αναπτυσσόμενες  δυνάμεις  στην  πλάκα  συμπίεσης  και  να  υποβληθεί  αναλυτικός  υπολογισμός
αυτών. 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να
είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος
και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων. 
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Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και
την  φύση των απορριμμάτων.  Θα υπάρχουν κατάλληλες  υποδοχές,  ώστε με  τη χρήση φορητού
μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα.

10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η  χοάνη  υποδοχής  των  απορριμμάτων  θα  δέχεται  μεταλλικούς  και  πλαστικούς  κάδους
χωρητικότητας από 80  lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ
840),  μέσω  υδραυλικού  συστήματος  ανύψωσης  και  εκκένωσης  κάδων  τύπου  βραχιόνων  ή/και
xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 780 kg.

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη
η  οποία  με  την  χρήση  υδραυλικής  ενέργειας  θα  ενεργοποιείται  αυτόματα  και  θα  κλειδώνει-
ασφαλίζει  όλους  τους  κάδους  εκείνους  τους  οποίους  θα  ανυψώνει  με  το  σύστημα  της  χτένας.
Ειδικότερα  η  διάταξη  αυτή  θα  ασφαλίζει  όλους  τους  κάδους  που  θα  παραλαμβάνονται  με  το
σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι  τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης  απόρριψης των
απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του.
Η απενεργοποίηση  του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει  να γίνεται  σε
ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του
από τους χειριστές. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από
προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά
κατά  προτίμηση.  Κατά  την  κάθοδο  του  κάδου  και  πριν  ο  κάδος  ακουμπήσει  στο  έδαφος,  θα
μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η
δυνατότητα  ανύψωσης  δύο  κάδων  80-360  lt  ταυτόχρονα.  Να  αναφερθούν  τα  στοιχεία  των
υδραυλικών κυλίνδρων

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O)
και μέσω αντλίας  ελαίου μεταβλητής ροής  η συνδυασμού αντλιών με κατάλληλη παροχή  (όπου θα
κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό
ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται
η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση). Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις
διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας – ων (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων).  Θα
υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.) 

11)Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των  πολιτών
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω
μέρος  του  οχήματος  για  την  ασφαλή  μεταφορά  δύο  εργατών  σε  κατάλληλες  προστατευόμενες
θέσεις  όρθιων  (με  χειρολαβές  συγκράτησης  σε  κατάλληλα  σημεία,  φτερά  και  λασπωτήρες  στο
όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.  

Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το
οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από
πλήκτρο στο χειριστήριο. 

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

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης  να απασφαλίζεται  και  θα ανοίγει  πλήρως η οπίσθια  θύρα.  Το
κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του
οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.

Το  όχημα  θα  φέρει  ηλεκτρονικό  σύστημα  παρακολούθησης  και  επιτήρησης  των  λειτουργιών  -
παραμέτρων του υδραυλικού  κυκλώματος.  Το σύστημα αυτό  θα  αποτελείται  από μόνιτορ  στην
καμπίνα  οδηγού  διαστάσεων  τουλάχιστον  7  ιντσών  με  έγχρωμη  οθόνη  αφής  τύπου  υγρών
κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο προϊστάμενος υπηρεσίας),
θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος
της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. 

Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  των  ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη
ταχύτητας  του  οχήματος  πέραν  των  30km/h  (ή  της  μέγιστης  ταχύτητας  που  ορίζεται  από  την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία)  ενώ απαγορεύεται  και  η  οπισθοπορεία  του οχήματος όταν  οι
εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει
σήμερα  στην  πιο  πρόσφατη  έκδοση  του)  το  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  να  δίνει
κατάλληλες  εντολές  δια  των  οποίων  το  όχημα  να  σταματά.  Η  απενεργοποίηση  του  παραπάνω
κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός
της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης
όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα
με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.K.  και  να  είναι  εφοδιασμένο  με  τους  απαραίτητους  προβολείς  (και  για
οπισθοπορεία),  φώτα πορείας,  σταθμεύσεως,  ομίχλης και  ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος.
Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος
του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.  Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το
πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες).  Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων
ενεργειών από τους εργαζόμενους.
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Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  θα  είναι  πλήρης  και  αξιόπιστος  στη  χρήση,  τα  δε
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

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

Θα  υπάρχει  μηχανισμός  ασφάλειας  (να  αναφερθεί)  που  δεν  θα  επιτρέπει  υπερφόρτωση  του
οχήματος,  ούτε  τη  δημιουργία  υπέρβασης  της  ανώτατης  επιτρεπόμενης  συμπίεσης  των
απορριμμάτων.

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

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

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

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2)  τουλάχιστον πυροσβεστήρες  σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του  οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για  τον  κινητήρα,  το  πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  στην
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
Χωρίς εφαρμογή λόγω leasing.
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 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 5 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
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Ο  προμηθευτής  θα  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  το
πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών στους οποίους έχει υποβληθεί το όχημα για την πιστοποίησή του.

Η  κατάθεση  των  εμπορικών  διαφημιστικών  φυλλαδίων  (prospectus)  είναι  υποχρεωτική,  με  τις
διαστάσεις (οχήματος, καμπίνας, κλπ) και αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους
και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου.

Στην προσφορά θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των τροχών και ο τύπος ελαστικών, το
έτος παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει πιστοποιητικό (ISO 9001 ή αντίστοιχο) ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  διαθέτει  Σύστημα  Διοίκησης  Ποιότητας  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα δοκιμές παραλαβής.

Στη περίπτωση προμήθειας  πολλών οχημάτων,  θα παραδοθεί  πρώτα ένα,  λογιζόμενο  ως το  #1
τεμάχιο από το σύνολο των προς παράδοση, πλήρες ως δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί από
την Επιτροπή της Υπηρεσίας η συμμόρφωσή του με την παρούσα προδιαγραφή και να υποβληθεί
στις δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των υπολοίπων θα ακολουθήσει.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  του  δείγματος  ως  προς  τα
διαλαμβανόμενα της προδιαγραφής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή, προκειμένου
να τις απαλείψει, τόσο στο δείγμα (#1 τεμ.), όσο και στα λοιπά παραδοτέα.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη μη συμμόρφωση τόσο του δείγματος όσο και
των  παραδοτέων  μετά  την  ανωτέρω  παράγραφο  συνεπάγεται  αυτομάτως  υλοποίηση  των
αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της κατασκευής των οχημάτων. Τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής,
θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.

Μακροσκοπικός έλεγχος

Επιθεώρηση  από την  Επιτροπή Παραλαβών  για  την  επιμελημένη  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα
παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με μέριμνα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή στην
οδήγηση του εν λόγω οχήματος επί πενήντα (50)  Km, πλήρως εξοπλισμένο,  με ή χωρίς  πλήρες
φορτίο,  σε  διαφορετικά  οδοστρώματα  κάθε  μορφής,  σκληρότητας  και  κλίσεων  (ανωφέρειες,
κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώμαλο και εκτός δρόμου έδαφος (εντός των προδιαγραφόμενων
ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος πορείας, καλής λειτουργίας του κινητήρα, συστήματος
μετάδοσης, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού, ευστάθειας, συναρμογών (παράθυρα,
θύρες  κλπ)  ή  όπως η  Επιτροπή Παραλαβών  κρίνει  απαραίτητο.  Γίνεται  έλεγχος  εξωτερικός  του
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού συστήματος για εντοπισμό
διαρροών.
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Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.

Έλεγχος αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.

Έλεγχος  λειτουργίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  της  επιμελημένης  κατασκευής  και  του
εξοπλισμού της θέσης οδήγησης.

Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίμηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα
εκτελείται  βάσει  οδηγιών  και  με  την  επίβλεψη  του  προμηθευτή,  παρουσία  της  Επιτροπής
Παραλαβής, για διαπίστωση της κανονικής, αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, άνευ
φορτίου και υπό πλήρες φορτίο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).

Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».
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EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεώτερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)
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16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

15

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

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
24. Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

25. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

26. Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

27. Κινητήρας
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

28. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

29. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

30. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

31. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

32. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

33. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

34. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

35. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

36. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

37. Σύστημα συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

38. Σύστημα ανύψωσης κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

39. Δυναμολήπτης (P.T.O.)
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης:

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
40. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

41. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

42. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

43. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

44. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

45. Παράδοση Οχημάτων
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

46. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.5 Δορυφορικό  απορριμματοφόρο  όχημα   ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  για  την
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου 4κμ με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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

Πλαίσιο οχήματος 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται  από αυτοκίνητο πλαίσιο  κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι  περίπου  6tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης
κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.

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

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι περίπου 1.500kg.
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,
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του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με
το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

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

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή και νεώτερη τροποποίηση αυτής,
DIESEL,  4/χρονος,  4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος  από  τους  πλέον  εξελιγμένους  τύπους  και  άριστης
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 150Hp και ροπής
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350Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων  (Turbo)  με  ψύξη  αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 2.900cc.

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

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

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

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

Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας
(1) οπισθοπορείας τουλάχιστον,συγχρονισμένων  στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

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

Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών  (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα  με το φορτίο,
στον πίσω άξονα. 

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

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

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
Η  κιβωτάμαξα  πρέπει  να  είναι  μεταλλική  εξ’  ολοκλήρου  από  χάλυβα  εξαιρετικής  ποιότητας
ανοικτού τύπου με δύο πλευρικές ανοιγόμενες θυρίδες, χωρητικότητας 4κμ.

Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα πάχους 1-2 mm, κατάλληλα διαμορφωμένα με
κολλήσεις συνεχούς ραφής, ώστε να διασφαλίζουν στεγανότητα και στιβαρότητα κατασκευής. Τα
πλευρικά τοιχώματα θα είναι κυρτής μορφής.

 Για  την  χειρονακτική  περισυλλογή  κλαδεμάτων  ογκωδών  οικιακών  και  εμπορικών  ή
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα φέρει συμμετρικά, πλευρικές ανοιγόμενες θυρίδες φόρτωσης
(μια σε κάθε κατά μήκος πλευρά), σε εργονομικό από το έδαφος ύψος που δεν θα υπερβαίνει τα
1.500 mm, για την ευχερή εναπόθεση εντός της, των περισυλλεγομένων απορριμμάτων. 

Για  λόγους  προστασίας,  η  κιβωτάμαξα  θα  διαθέτει  εξωτερικά  ενσωματωμένη,  μία  χαλύβδινη
ενίσχυση σε σχήμα αμβλείας γωνίας, που θα καλύπτει τόσο τον πυθμένα, όσο και την επικλινή πίσω
πλευρά  της.  Θα  είναι  κατασκευασμένη  από  κοιλοδοκό  διαστάσεων  50x30x3  mm  με  δοκίδες
παράλληλης  διάταξης  και  ενδιάμεσες  γέφυρες  με  τρόπο  που  να  την  προστατεύει  από  τυχόν
υπερφορτώσεις.

Η ανοικτού τύπου απορριμματοφόρα κιβωτάμαξα θα είναι  τοποθετημένη πάνω σε ειδική βάση
πλαισίου,  διαστάσεων,  κατασκευασμένη από κοιλοδοκό διαστάσεων χαλυβδόφυλλα και δοκίδες
παράλληλης διάταξης με ενδιάμεσες γέφυρες, συνδεδεμένες μεταξύ τους με κολλήσεις συνεχούς
τόξου.

Η  ειδική  βάση  πλαισίου  υπερκατασκευής  θα  φέρει  συμμετρικά  δύο  (2)  ισχυρούς,  υπό  γωνία,
πυλώνες στήριξης κιβωτάμαξας, τοποθετημένους στο πίσω της μέρος.
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Το επάνω τμήμα τους θα είναι συνδεδεμένο με την χαλύβδινη ενίσχυση της κιβωτάμαξας και από
εκεί  θα  στηρίζεται  και  θα  ανατρέπεται  αυτή,  διαμέσου  δύο  ισχυρών,  λυπαινόμενων  τριβέων,
κατασκευασμένων από ατσάλινους πείρους.

Το ύψος της ανατροπής θα συντελείται  υπό γωνία 90ο και από ύψος 1.400 mm τουλάχιστον από το
έδαφος, ώστε να εκκενώνει σε μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα, δυνατότητα που θα προσδίδει
στο όχημα τον χαρακτηρισμό του «δορυφορικού».

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα διαθέτει:
α. Υδραυλικά έμβολα σταθεροποίησης οχήματος στο έδαφος.
Στις δύο πίσω γωνίες του ειδικού ενδιάμεσου πλαισίου του οχήματος θα είναι ενσωματωμένα δύο
(2) υδραυλικά κυλινδρικά έμβολα διπλής ενέργειας, που καταλήγουν σε πέλματα (σταθεροποιητές
εδάφους), τα οποία θα ενεργοποιούνται υδραυλικά μέσω χειριστηρίου αποτελούμενο από βαλβίδα
κατεύθυνσης τριών θέσεων. Τα πέλματα αυτά θα αδρανοποιούν τις πίσω αναρτήσεις του οχήματος,
διασφαλίζοντας, σταθερότητα και ασφάλεια του οχήματος στο έδαφος, τόσο κατά την ανατροπή,
όσο και κατά την επαναφορά της κιβωτάμαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως.

β. Υδραυλικό τηλεσκοπικό έμβολο ανατροπής κιβωτάμαξας.
Μεταξύ  των  δύο  πυλώνων  στήριξης  της  κιβωτάμαξας  θα  είναι  ενσωματωμένο  ένα  υδραυλικό
τηλεσκοπικό έμβολο μονής ενέργειας,  το οποίο θα ενεργοποιείται υδραυλικά μέσω χειριστηρίου
αποτελούμενο από βαλβίδα κατεύθυνσης τριών θέσεων. Το έμβολο αυτό θα συνδέεται πλευρικά,
με την χαλύβδινη ενίσχυση της κιβωτάμαξας και η ενεργοποίησή του θα προκαλεί την ανατροπή και
την επαναφορά της κιβωτάμαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την απαιτούμενη σταθερότητα και αντοχή στην όλη λειτουργία.

γ. Υδραυλική αντλία και δεξαμενή υδραυλικού ελαίου.
Θα φέρει γραναζωτή υδραυλική αντλία παροχής περίπου 4 λίτρων στις 1.000 στροφές ανά λεπτό και
θα  παίρνει  κίνηση  δια  μέσου  ηλεκτρομαγνητικού  κόμπλερ,  από  τον  στροφαλοφόρο  άξονα  του
οχήματος και θα συνδέεται με δεξαμενή υδραυλικού ελαίου χωρητικότητας 10λίτρων περίπου.

δ. Υδραυλικής παροχής εξοπλισμό (εγκατάσταση) – Χειριστήριο.
Η υδραυλική παροχή θα διοχετεύεται διαμέσου κυκλώματος επιψευδαργυρωμένων σωληνώσεων,
προς τις μονάδες χειριστηρίου. 
Με κατάλληλο χειρισμό θα ενεργοποιούνται τα κατά περίπτωση υδραυλικά κυλινδρικά έμβολα, τα
οποία με την σειρά τους θα αδρανοποιούν τις πίσω αναρτήσεις του οχήματος ή θα προκαλούν την
ανατροπή και την επαναφορά της κιβωτάμαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως.
Τα χειριστήρια θα φέρουν βαλβίδα κατεύθυνσης τριών θέσεων.

ε. Διατάξεις ασφαλείας.

Θα υπάρχει:
Ηλεκτρικός  διακόπτης,  με  εμφανές  κομβίο  (μπουτόν),  πάνω  στο  ειδικό  ενδιάμεσο  πλαίσιο  και
πλησίον των υδραυλικών χειριστηρίων, για την κατά περίπτωση λειτουργία:
 Των υδραυλικών σταθεροποιητών του οχήματος στο έδαφος (υδραυλικά πέλματα) προκειμένου

να αδρανοποιηθούν οι πίσω αναρτήσεις του οχήματος από το έδαφος.
 Της ανατροπής (αδειάσματος) της κιβωτάμαξας.
 Της ανύψωσης και ανατροπής των κάδων απορριμμάτων.



90

Ο ηλεκτρικός διακόπτης θα ενεργοποιεί ηλεκτρικά ή αναστέλλει κάθε λειτουργία ολόκληρου του
υδραυλικού συστήματος του οχήματος.

1. Βομβητής, ρυθμικά διακοπτόμενου ήχου, ο οποίος θα ενεργοποιείται αυτόματα, με την έναρξη
καθόδου των δύο πίσω υδραυλικών σταθεροποιητών προς το έδαφος και μέχρι της επιστροφής
στην αρχική τους θέση.

2. Φωτεινή ένδειξη (φλάς),  ρυθμικά διακοπτόμενης δέσμης φωτός στον θάλαμο οδήγησης του
οχήματος, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας των δύο
πίσω υδραυλικών σταθεροποιητών εδάφους και μέχρι της επαναφοράς στην αρχική τους θέση.

3. Αναβολέας  σε  όλα  τα  υδραυλικά  χειριστήρια,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  εργονομίας  και
ασφάλειας.

Εν γένει το δορυφορικό απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες ασφάλειας
των εργαζόμενων και θα φέρει σήμα CE. 

Η  θέση  των  φλας  και  της  πινακίδας  κυκλοφορίας  πρέπει  να  είναι  τέτοια  ώστε  να  μην
καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν.

Όλες οι  ελαστικές  σωληνώσεις  πιέσεως,  τα ρακόρ, οι  μεταλλικοί  σωλήνες και  οι  σύνδεσμοι  του
υδραυλικού συστήματος  συμπιέσεως των απορριμμάτων πρέπει  να  είναι  απόλυτα στεγανοί  και
μεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήματος. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος για την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών,
συσκευών, φώτων, φλας και ηχητικών σημάτων κ.λ.π., πρέπει να προστατεύονται και να μην είναι
εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάσταση τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών επί της κιβωτάμαξας.

 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Στο  πίσω  μέρος  του  οχήματος  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένος  ο  υδραυλικός  ανυψωτικός
μηχανισμός ανατροπής κάδων ο οποίος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ανύψωσης κάδων 660-
1.100 λίτρα μέσω μηχανισμού βραχιόνων και  των κάδων 120 – 360 λίτρα (και  ανά δυο),  μέσω
μηχανισμού χτένας.

Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αποτελείται:
α. Από το πλαίσιο του μηχανισμού.
β. Από το σύστημα ανύψωσης.
γ. Το χειριστήριο.

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

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των  πολιτών
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
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μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα
με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.K.  και  να  είναι  εφοδιασμένο  με  τους  απαραίτητους  προβολείς  (και  για
οπισθοπορεία),  φώτα πορείας,  σταθμεύσεως,  ομίχλης και  ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος.
Ένα  (1)  περιστρεφόμενο  φάρο  πορτοκαλί  χρώματος,  Προβολείς  εργασίας  λειτουργίας  (πλήρη
ηλεκτρική  εγκατάσταση)  και  για  νυχτερινή  αποκομιδή  απορριμμάτων.  Ειδικές  αντανακλαστικές
φωσφορίζουσες  ταινίες  σε  όλο  το  πίσω  και  εμπρόσθιο  μέρος  του  οχήματος  (ζέβρες).  Ύπαρξη
σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.

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

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

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

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

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

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2)  τουλάχιστον πυροσβεστήρες  σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του  οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για  τον  κινητήρα,  το  πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  στην
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)

Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

βάσει  των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας  2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε  με τον
κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  214/2014,  που  θα  εκδοθεί  από  την  αρμόδια  Δ/νση  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΔΙΚΤΥΩΝ  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  ταξινόμηση  του
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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 Δήλωση  συμμόρφωσης  ΕΚ  (CE)  για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί  με όλες τις  απαραίτητες εγκρίσεις,  πιστοποιήσεις  για την
έκδοση των πινακίδων.
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Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  προμηθευτής  θα  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  το
πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών στους οποίους έχει υποβληθεί το όχημα για την πιστοποίησή του.

Η  κατάθεση  των  εμπορικών  διαφημιστικών  φυλλαδίων  (prospectus)  είναι  υποχρεωτική,  με  τις
διαστάσεις (οχήματος, καμπίνας, κλπ) και αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους
και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου.

Στην προσφορά θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι διαστάσεις των τροχών και ο τύπος ελαστικών, το
έτος παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής.

Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής θα καταθέσει πιστοποιητικό (ISO 9001 ή αντίστοιχο) ώστε να
διασφαλίζεται  ότι  διαθέτει  Σύστημα  Διοίκησης  Ποιότητας  προκειμένου  να  ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το όχημα θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα δοκιμές παραλαβής.

Στη περίπτωση προμήθειας  πολλών οχημάτων,  θα παραδοθεί  πρώτα ένα,  λογιζόμενο  ως το  #1
τεμάχιο από το σύνολο των προς παράδοση, πλήρες ως δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί από
την Επιτροπή της Υπηρεσίας η συμμόρφωσή του με την παρούσα προδιαγραφή και να υποβληθεί
στις δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των υπολοίπων θα ακολουθήσει.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  του  δείγματος  ως  προς  τα
διαλαμβανόμενα της προδιαγραφής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή, προκειμένου
να τις απαλείψει, τόσο στο δείγμα (#1 τεμ.), όσο και στα λοιπά παραδοτέα.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη μη συμμόρφωση τόσο του δείγματος όσο και
των  παραδοτέων  μετά  την  ανωτέρω  παράγραφο  συνεπάγεται  αυτομάτως  υλοποίηση  των
αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωπικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της κατασκευής των οχημάτων. Τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις της εν λόγω Επιτροπής,
θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.

Μακροσκοπικός έλεγχος

Επιθεώρηση  από την  Επιτροπή Παραλαβών  για  την  επιμελημένη  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα
παρελκόμενα και γενικά την μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με μέριμνα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή στην
οδήγηση του εν λόγω οχήματος επί πενήντα (50)  Km, πλήρως εξοπλισμένο,  με ή χωρίς  πλήρες
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φορτίο,  σε  διαφορετικά  οδοστρώματα  κάθε  μορφής,  σκληρότητας  και  κλίσεων  (ανωφέρειες,
κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις), ανώμαλο και εκτός δρόμου έδαφος (εντός των προδιαγραφόμενων
ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος πορείας, καλής λειτουργίας του κινητήρα, συστήματος
μετάδοσης, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού, ευστάθειας, συναρμογών (παράθυρα,
θύρες  κλπ)  ή  όπως η  Επιτροπή Παραλαβών  κρίνει  απαραίτητο.  Γίνεται  έλεγχος  εξωτερικός  του
κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και του υδραυλικού συστήματος για εντοπισμό
διαρροών.

Υποχρεωτικά θα εκτελεσθούν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.

Έλεγχος αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.

Έλεγχος  λειτουργίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού,  της  επιμελημένης  κατασκευής  και  του
εξοπλισμού της θέσης οδήγησης.

Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίμηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα
εκτελείται  βάσει  οδηγιών  και  με  την  επίβλεψη  του  προμηθευτή,  παρουσία  της  Επιτροπής
Παραλαβής, για διαπίστωση της κανονικής, αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, άνευ
φορτίου και υπό πλήρες φορτίο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).
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Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα
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Κμ                         m3

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικότητας 4m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και
τρόπος κατασκευής 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00
11 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: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2)
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικότητας 4m3

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Εισαγωγή 

Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή –
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Λειτουργικότητα,  Αποδοτικότητα  και
Ασφάλεια 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
15. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 

Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Δείγμα
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

18. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

19. Παράδοση Οχημάτων
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

20. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων 1

ΣΚΟΠΟΣ
Το  υπό  προμήθεια  πλυντήριο  κάδων  απορριμμάτων  προορίζεται  για  την  κάλυψη  αναγκών  του
Δήμου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες πλύσης των κάδων.

Το  όχημα  θα  αποτελείται  από αυτοκίνητο  πλαίσιο  και  υπερκατασκευή  χωρητικότητας  καθαρού
νερού 4.000 λίτρων. Θα είναι τελείως καινούργιο με πλαίσιο τελείως προωθημένης οδήγησης και
υπερκατασκευή με πλυντήριο κάδων κατάλληλο για να πλένει όλους τους τυποποιημένους κάδους
πλαστικούς ή μεταλλικούς με προδιαγραφές DIN, χωρητικότητας από 120lt έως 1.100lt.

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

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

Το  συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 15tn.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ., Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014),  θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας
Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία
αυτού πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και να μπορεί
να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους
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ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α) ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλυντήριο κάδων θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή πλυντηρίου.

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2 προωθημένης ή πλήρους προωθημένης οδήγησης.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 15tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής ή υπεύθυνη περιγραφή του
κατασκευαστή της.

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

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.

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές, το μεταξόνιο
θα είναι το μικρότερο δυνατόν.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
Ταχογράφο (ΕΕ 165 / 2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:
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 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου 
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 6 ή νεότερης τροποποίησης αυτής
DIESEL,  4/χρονος,  4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος  από  τους  πλέον  εξελιγμένους  τύπους  και  άριστης
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 200Hp και ροπής
700Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων  (Turbo)  με  ψύξη  αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4.000cc.

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

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

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

4) Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας
(1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων  στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Η  μετάδοση  της  κίνησης  από  τον  κινητήρα  στους  οπίσθιους  κινητήριους  τροχούς  να  γίνεται
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.
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5) Σύστημα πέδησης
Το  σύστημα  πέδησης  θα  είναι  διπλού  κυκλώματος,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  διαθέτει  σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών  (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα  με το φορτίο,
στον πίσω άξονα. 

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

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

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)
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8) Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και μονταρισμένη, επί του πλαισίου
που περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες:

- Αυτόματο πλύσιμο με υψηλή πίεση με περιστρεφόμενη κεφαλή των κάδων απορριμμάτων
προδιαγραφών DIN, μεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 120lt μέχρι και 1.100 lt μέσα σε
κλειστό στεγανό θάλαμο, με κρύο ή ζεστό νερό κατ’ επιλογήν του χειριστή.

- Αυτόματο ψεκασμό εσωτερικά του κάδου αμέσως μετά το πλύσιμο με υγρό απολυμαντικό
ελεγχόμενης ροής. 

- Πλύση πεζοδρομίων, άλλων αντικειμένων ή οχημάτων υπό πίεση.
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Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει να έχει η
υπερκατασκευή.

1. Δεξαμενή καθαρού νερού

Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι είναι χωρητικότητας 4.000lt κατασκευασμένη κατά προτίμηση
από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον 2mm. 
Σε περίπτωση που η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από άλλο υλικό αυτό θα είναι αποδεδειγμένα
υψηλής  αντοχής  και  υψηλής  αντιδιαβρωτικής  προστασίας.  Η  δεξαμενή  θα  συνοδεύεται  από
ξεχωριστή  εγγύηση  απρόσκοπτης  και  καλής  λειτουργίας  (μη  ύπαρξης  διαρροών  ή  εμφάνισης
παραμόρφωσης  ή  διάβρωσης)  για  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  δέκα  πέντε  (15)  ετών  εντός  του
οποίου  ότι  εκ  των  προαναφερομένων  συμβεί  ο  ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  σε
αντικατάσταση.
Για το λόγο αυτό θα υπάρχει και ανάλογη εγγύηση του κατασκευαστή.    

 θα διαθέτει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στο θάλαμο
του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας.

Τέλος πρέπει να διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει  εκτός λειτουργίας το συγκρότημα
ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος πλύσεως.

2. Δεξαμενή ακαθάρτου νερού
Πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας με την δεξαμενή καθαρού νερού, κατασκευασμένη  κατά
προτίμηση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον
2mm. 
Σε περίπτωση που η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από άλλο υλικό αυτό θα είναι αποδεδειγμένα
υψηλής  αντοχής  και  υψηλής  αντιδιαβρωτικής  προστασίας.  Η  δεξαμενή  θα  συνοδεύεται  από
ξεχωριστή  εγγύηση  απρόσκοπτης  και  καλής  λειτουργίας  (μη  ύπαρξης  διαρροών  ή  εμφάνισης
παραμόρφωσης  ή  διάβρωσης)  για  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  δέκα  πέντε  (15)  ετών  εντός  του
οποίου  ότι  εκ  των  προαναφερομένων  συμβεί  ο  ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  σε
αντικατάσταση.
Για το λόγο αυτό θα υπάρχει και ανάλογη εγγύηση του κατασκευαστή.    

3. Θάλαμος πλύσης κάδων
Ο θάλαμος πλύσεως κάδων πρέπει να είναι κλειστός κατάλληλα διαμορφωμένος, για να δέχεται τον
κάδο αυτόματα για πλύση στεγανή, που να αποκλείει την διαρροή νερού στο δρόμο.

Πρέπει  να  έχει  εσωτερική  επένδυση  από  ανοξείδωτο  χαλυβδοέλασμα  υψηλής  ποιότητας  ή
αλουμίνιο, πάχους τουλάχιστον 1 χιλ, ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική προστασία. 

Στο θάλαμο πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικό πλύσιμο
των κάδων εσωτερικά και  εξωτερικά καθώς και  για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη
δεξαμενή των ακαθάρτων νερών.

Επίσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων νερών ώστε
μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδική
λεκάνη αποστράγγισης.
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4. Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου πλύσης, σύστημα
ανύψωσης  και  καταβίβασης  των  κάδων  το  οποίο  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο
χάλυβα.

Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης πρέπει να γίνεται
αυτόματα  μέσω  υδραυλικού  συστήματος,  βραχιόνων  και  χτένας  που  θα  ενεργοποιούνται  με
χειριστήριο  το  οποίο  πρέπει  να  βρίσκεται  στον  πίνακα  ελέγχου  και  χειρισμού  των  διαφόρων
λειτουργιών της υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο πλύσης.

Το  σύστημα  αυτό  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  κάδους  τυποποιημένων  διαστάσεων
χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt πλαστικούς ή μεταλλικούς.

 Το σύστημα ανύψωση κάδων κατά την πορεία του οχήματος θα βρίσκεται  εντός του θαλάμου
πλύσης και δεν θα είναι αναρτημένο στον πίσω πόρτα του πλυντηρίου.

5.Σύστημα πλύσεως κάδων εσωτερικά
Το  σύστημα  αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  την  πλύση  εσωτερικά  όλων  των  κάδων
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120ltr μέχρι 1.100ltr πλαστικών ή μεταλλικών.

Πρέπει  να  διαθέτει  δυνατότητα  προγραμματισμού  του  χρόνου  πλύσης  των  κάδων  με
χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων.

Το σύστημα πλύσης θα αποτελείται από δύο κεφαλές πλύσης ώστε να είναι δυνατή η πλύση δύο
δίτροχων  κάδων  ταυτόχρονα.  Οι  κεφαλές  πρέπει  να  πλησιάζουν  τα  τοιχώματα  του  κάδου  για
επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Οι κεφαλές θα  περιστρέφονται υδραυλικών κινητήρων και θα
εκτοξεύουν νερό προς όλες ς κατευθύνσεις. 

6.Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά
Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει επίσης ειδικό εξοπλισμό για το εξωτερικό πλύσιμο των κάδων
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt., μεταλλικών ή πλαστικών.
Θα φέρει επαρκή αριθμό εκτοξευτήρων τοποθετημένους στα τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε
μπάρα εντός του θαλάμου πλύσης. 

Το σύστημα πλύσης των κάδων εξωτερικά πρέπει να λειτουργεί αμέσως μετά το εσωτερικό πλύσιμο
των κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης
των κάδων με χρονοδιακόπτη. 

7.Απολύμανση κάδου
Το σύστημα απολύμανσης κάδου πρέπει να είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων
τυποποιημένων  διαστάσεων  χωρητικότητας  από  120  lt μέχρι  1.100  lt και  να  ενεργοποιείται
αυτόματα με την λήξη του κύκλου πλυσίματος.

Το σύστημα απολύμανσης πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό μέσα στο εσωτερικό
του κάδου, καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια.  Πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή 10lt
τουλάχιστον  από  ανθεκτικό  μέταλλο  για  το  απολυμαντικό  υγρό  καθώς  επίσης  και  μηχανισμός
ελέγχου ροής του.  Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι  ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές
ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς.

Το απολυμαντικό υγρό δεν θα αναμιγνύεται με το νερό πλύσης.
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8.Πίνακας ελέγχου και χειρισμού
α) Η  υπερκατασκευή  θα  πρέπει  να  φέρει  σε  ειδικό  και  προσιτό  (από  τους  χειριστές  της
υπερκατασκευής)  μέρος  εκτός  καμπίνας  του  οδηγού,  πίνακα  ελέγχου  και  χειρισμού  όλων  των
λειτουργιών πλύσης. (Ανυψωτικό σύστημα-πλύση απολύμανση κάδων-αυτόματος κύκλος κλπ)

β) Επίσης, στην καμπίνα οδήγησης θα υπάρχει δεύτερος πίνακας ελέγχου και χειρισμού των
πρόσθετων λειτουργιών του οχήματος (μπάρα κλπ).

Τα υλικά των πινάκων πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή
χρήση.

9. Αντλίες
Το όχημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω αντλίες:

α) Αντλία υψηλής πίεσης. Πρέπει να είναι εμβολοφόρος πίεσης τουλάχιστον 150bar και παροχής
νερού τουλάχιστον 30ltr/min ώστε να επιτυγχάνεται άριστη και ταχεία πλύση των κάδων. Για να
εξασφαλισθεί μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη πριν
τον λέβητα θέρμανσης του νερού πλύσης και να είναι διακοπτόμενης λειτουργίας.

Εκτός από την πλύση των κάδων μέσω της αντλίας αυτής θα τροφοδοτούνται και το πιστόλι πλύσης
υπό πίεση.

β) Φυγοκεντρική αντλία μεγάλης παροχής για απαγωγή των ακαθάρτων νερών από τον θάλαμο
πλύσης. Η αντλία αυτή θα πρέπει να φέρει κατάλληλο άξονα και τα πτερύγιά της πρέπει να είναι
κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να απαγάγει και ποσότητα λάσπης που συσσωρεύετε στο
θάλαμο πλύσης.

10. Σύστημα θέρμανσης του νερού
Θα αποτελείται από καυστήρα και λέβητα με δυνατότητα ταχείας θέρμανσης του νερού.

Ο λέβητας  θα να είναι  κυλινδρικός,  ταχείας  θέρμανσης  με  σερπαντίνα και  να  διαθέτει  μανδύα
προθέρμανσης.  Το  νερό  θα  οδηγείται  από  τις  δεξαμενές  στο  σύστημα  προθέρμανσης  και  στη
συνέχεια μέσω της αντλίας θα διέρχεται από την σερπαντίνα υπό πίεση πριν καταλήξει στην κεφαλή
πλύσης. 

Ο  καυστήρας  θα  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  διακοπτόμενης  λειτουργίας  με  απαγωγή  των
καυσαερίων  σε  κάθε  διακοπή  της  λειτουργίας  του,  24V,  θερμικής  ισχύος  τουλάχιστον
200.000Kcal/h.

Το σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. 

11.Κίνηση της υπερκατασκευής
 Η μετάδοση κίνησης στα συστήματα της υπερκατασκευής θα γίνεται  μέσω δυναμολήπτη ΡΤΟ, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση της ισχύος. 

12.Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση
Θα αποτελείται από έναν σωλήνα 3/8¨μήκους 15m, με πιστόλι, την αντίστοιχη εκτυλίκτρια και τα
κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες λειτουργίες του
οχήματος  τροφοδοτούμενο  από  την  αντλία  υψηλής  πίεσης  με  νερό.  Το  σύστημα  θα  διαθέτει
ακροφύσια για τις διάφορες λειτουργίες (πλύσιμο πεζοδρομίων, οχημάτων κλπ). 
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13. Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών 
Το όχημα θα διαθέτει στο πίσω μέρος του δυο σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών  και κατάλληλες
χειρολαβές για συγκράτησης των εργατών.

16. Γενικά στοιχεία
α) Όλες οι διαδικασίες πλύσης κ.λ.π. λειτουργιών θα πρέπει να γίνονται με άντληση νερού μόνο από
την δεξαμενή καθαρού νερού και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η δεξαμενή ακαθάρτου
νερού να μην τροφοδοτεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παροχή.

Το πλυντήριο θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό:
1. Σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος και εκκένωσης της δεξαμενής ακαθάρτων
2. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.
3. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ.
4. Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του 

οχήματος που προβλέπεται από τον κ.ο.κ.
5. Πλήρη εφεδρικό τροχό (μετά ελαστικού και αεροθαλάμου).
6. Φως νυχτερινής εργασίας.
7. Ενα περιστρεφόμενο φάρο.
8. Κατάλογο ανταλλακτικών και εγχειρίδιο λειτουργίας.

γ) Βαφή
Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  της  υπερκατασκευής  πρέπει  να  είναι  βαμμένα  με  χρώματα  άριστης
ποιότητας.

Η εξωτερική βαφή του πλυντηρίου (πλαίσιο υπερκατασκευή) πρέπει να είναι χρώματος λευκού. Με
δαπάνες και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφεί στα δύο πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφή
καθ' υπόδειξη του Δήμου

17. Συστήματα ασφαλείας
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων
και προστασίας του περιβάλλοντος.

Eπίσης  το όχημα πρέπει  να  διαθέτει  όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς  και  σημάνσεις  για
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή
απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει  την
άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

βάσει  των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας  2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε  με τον
κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  214/2014,  που  θα  εκδοθεί  από  την  αρμόδια  Δ/νση  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΔΙΚΤΥΩΝ  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  ταξινόμηση  του
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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 Δήλωση  συμμόρφωσης  ΕΚ  (CE)  για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α)αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση  κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β)θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

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

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.
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Απόφαση  αριθ.  Οικ.  1032/166/Φ.Γ.9.6.4  (Η)  (ΦΕΚ  519/Β/6-3-2013),  «Κατάταξη  των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
συμφωνά με το  Π.Δ.  113/2012 (Α΄  198)  και  αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.Δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες να
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος».

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  Δ13ε/4800  (ΦΕΚ  708/Β/4-6-2003),  «Όροι  και
προϋποθέσεις  για  την  χορήγηση  έγκρισης  τύπου  Μηχανημάτων  Έργων  και  τρόπος  και
διαδικασία  απογραφής,  ταξινόμησης  και  χορήγησης  άδειας  και  πινακίδων  αριθμού
κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)».

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-5-2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης
στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»
όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-
9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της  8ης  Μαΐου
2000  για  την  προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών μελών  σχετικά  με  την  εκπομπή
θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου
2006  σχετικά  με  τα  μηχανήματα  και  την  τροποποίηση  της  οδηγίας  95/16/ΕΚ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2014/30/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου της  26ης
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  (Οι  παραπομπές  στην
οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII της δεύτερης).

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».
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EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in 
accordance with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεότερων ή ισοδύναμων προτύπων. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει
αποκλίσεις  από  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο
προσφέρων  αποδεικνύει  την  ισοδυναμία  της  προσφοράς  του,  με  κάθε
ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους  Νόμους τα  Προεδρικά Διατάγματα και τις  ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική
προδιαγραφή οι νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για
τα  έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής
με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΑ      Τεχνικές Προδιαγραφές
ΔΑ Δεν απαιτείται
Ε Έκδοση
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO International Standardization Organization
Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα
KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Max (= maximum), μέγιστο
ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)
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Απαράβατοι και βαθμολογούμενοι όροι:

Όλοι  οι  όροι  της  παραπάνω  ΤΠ  είναι  απαράβατοι  ενώ  οι  βαθμολογούμενοι  όροι
περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθμολογίας στην προσθήκη Ι. 

Η  βαθμολογία  των  επί  μέρους  στοιχείων  των  προσφορών  είναι  100  βαθμοί  για  τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ΤΠ και την μη ικανοποίηση των
επιθυμητών  κριτηρίων.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  βαθμούς  για  τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της ΤΠ. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα
με  τις  κατασκευαστικές  μεθόδους  και  τις  σύγχρονές  εξελίξεις  της  τεχνολογίας  των
Πλυντηρίων Κάδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Απόφαση  αριθ.  Οικ.  1032/166/Φ.Γ.9.6.4  (Η)  (ΦΕΚ  519/Β/6-3-2013),  «Κατάταξη  των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
συμφωνά με το Π.Δ.  113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.Δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες να
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος».

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  Δ13ε/4800  (ΦΕΚ  708/Β/4-6-2003),  «Όροι  και
προϋποθέσεις  για  την  χορήγηση  έγκρισης  τύπου  Μηχανημάτων  Έργων  και  τρόπος  και
διαδικασία  απογραφής,  ταξινόμησης  και  χορήγησης  άδειας  και  πινακίδων  αριθμού
κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)».

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-5-2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης
στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»
όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-
9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της  8ης  Μαΐου
2000  για  την  προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών μελών  σχετικά  με  την  εκπομπή
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θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου
2006  σχετικά  με  τα  μηχανήματα  και  την  τροποποίηση  της  οδηγίας  95/16/ΕΚ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2014/30/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου της  26ης
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  (Οι  παραπομπές  στην
οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII της δεύτερης).

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in 
accordance with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεότερων ή ισοδύναμων προτύπων. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει
αποκλίσεις  από  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο
προσφέρων  αποδεικνύει  την  ισοδυναμία  της  προσφοράς  του,  με  κάθε
ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους  Νόμους τα  Προεδρικά Διατάγματα και τις  ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική
προδιαγραφή οι νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για
τα  έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,



114

συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής
με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές
ΔΑ Δεν απαιτείται
Ε Έκδοση
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO International Standardization Organization
Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα
KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Max (= maximum), μέγιστο
ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

Απαράβατοι και βαθμολογούμενοι όροι:

Όλοι  οι  όροι  της  παραπάνω  ΤΠ  είναι  απαράβατοι  ενώ  οι  βαθμολογούμενοι  όροι
περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθμολογίας στην προσθήκη Ι. 

Η  βαθμολογία  των  επί  μέρους  στοιχείων  των  προσφορών  είναι  100  βαθμοί  για  τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ΤΠ και την μη ικανοποίηση των
επιθυμητών  κριτηρίων.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  βαθμούς  για  τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της ΤΠ. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα
με  τις  κατασκευαστικές  μεθόδους  και  τις  σύγχρονές  εξελίξεις  της  τεχνολογίας  των
Πλυντηρίων Κάδων.

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α

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
Χωρητικότητα  δεξαμενών  καθαρού
νερού & ακαθάρτων- υλικά και τρόπος
κατασκευής

100-120 10,00

9 Σύστημα θέρμανσης-χαρακτηριστικά 100-120 6,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Αντλία υψηλής πίεσης- Αντλία 
ακαθάρτων - Χαρακτηριστικά 

100-120 10,00

12 Κεφαλή  πλύσης  κάδων-
χαρακτηριστικά 100-120 8,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας – 
αντισκωριακή προστασία 

100-120 10,00

15

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

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Σκοπός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικά 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Τεχνική Υποστήριξη
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
16. Παράδοση Οχημάτων

Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.
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ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΣΚΟΠΟΣ
Το  υπό  προμήθεια  όχημα  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εκτέλεση  διαφόρων  εργασιών  όπως  η
συντήρηση  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  της  πόλης  για  την  κατασκευή  εναέριων  δικτύων
ηλεκτροφωτισμού κ.α. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτο, προωθημένης
οδήγησης και να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ευστάθειας
όταν το καλάθι εργασίας είναι φορτωμένο με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και έχει αναπτυχθεί
στο πλέον δυσμενέστερο σημείο του.

ΓΕΝΙΚΑ
Τα πτυσσόμενα πόδια σταθεροποίησης του οχήματος,  θα φέρουν αντιολισθητικά πέλματα, χωρίς
αυτό να συμβαίνει σε βάρος της ασφάλειας των εργαζομένων στο καλάθι εργασίας. 

Το καινούργιο καλαθοφόρο όχημα, θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα διαθέτει
ανυψούμενο  καλάθι  εργασίας  με  διπλό  αρθρωτό  βραχίονα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της
επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εργασίες σε ύψος τουλάχιστον 20μ. από
το έδαφος (μέγιστο ύψος του δαπέδου καλαθιού τουλάχιστον 18 µ. από το έδαφος. 

Το  αυτοκίνητο  θα  είναι  καινούργιο  και  αμεταχείριστο,  συγχρόνου  λίαν  εξελιγμένου,  ευφήμως
γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. 

Το όχημα με την υπερκατασκευή του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανισμού, τα βάρη κατ’ άξονα
και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις και να είναι δυνατή η κυκλοφορία στην Ελλάδα με βάση νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. 

Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος με πλήρη υπερκατασκευή και 200 Κg ωφέλιμο φορτίο στο
καλάθι εργασίας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση κατ’
άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου του έτοιμου οχήματος που θα ορίζεται με την
προσφορά δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.

Εξωτερικά το όχημα θα είναι βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ του πιστολιού σε δύο στρώσεις κατόπιν
στοκαρίσματος  σε  χρώμα  λευκό,  ενώ  οι  προφυλακτήρες  εμπρός  -  πίσω  να  έχουν  πλάγια
διαγράμμιση με χρώμα λευκό και κόκκινο. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:
α) Εφεδρικός τροχός πλήρης, με το ελαστικό. 
β) Σειρά εργαλείων μετά του ανυψωτικού γρύλου.
γ) Πυροσβεστήρας σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. κατά την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων.
δ) Πλήρες φαρμακείο όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.
στ)  Σειρά  τεχνικών  εγχειριδίων  συντήρησης  στην  Ελληνική  ή  Αγγλική  για  το  πλαίσιο  και  την
υπερκατασκευή.

Για τον τύπο του προσφερόμενου πλαισίου και υπερκατασκευής (βραχίονες) ο διαγωνιζόμενος είναι
υποχρεωμένος να παραδώσει και βιβλίο ανταλλακτικών ή άλλο σύστημα παραγγελίας.
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Το όχημα θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες,  φωτιστικά σώματα,  ηχητικά συστήματα
καθώς και σύστημα ALARM.

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

ΠΛΑΙΣΙΟ
Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης ή  ημιπροωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και
κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού βάρους 4.000Kgr τουλάχιστον.

Να  δοθεί  το  ωφέλιμο  φορτίο  του  πλαισίου.  Σαν  ωφέλιμο  φορτίο  του  πλαισίου  θεωρείται  το
υπόλοιπο  που  μένει  μετά  την  από  το  ολικό  μικτό  επιτρεπόμενο  φορτίο  (Perm.  GrossWeight)
αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό
τριών ατόμων (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία
συντήρησης,  η κιβωτάμαξα με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήματος.

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό
σύστημα ανάρτησης.

Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμηκών δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και
επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο όλα τα τεχνικά στοιχεία του πλαισίου.

Κινητήρας
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία  τύπους νέας  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  τουλάχιστον  EURO 6  ή  νεότερης
τροποποίησης αυτής,  DIESEL,  4/χρονος,  τουλάχιστον  4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος από τους πλέον
εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά  DIN θα
είναι τουλάχιστον 150Hp.

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

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
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 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών.

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

Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  μηχανικό τουλάχιστον 5 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας (1)
οπισθοπορείας, συγχρονισμένων των 5 εμπροσθοπορείας. Βοηθητική ταχύτητα είναι επιθυμητή.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Το διαφορικό θα είναι αναλόγου κατασκευής.

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

Σύστημα διεύθυνσης
Το  τιμόνι  να  βρίσκεται  στο  αριστερό  μέρος  του  οχήματος  και  θα  έχει  υδραυλική  υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι  2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι
χαλύβδινες  ή  με  αερόσουστες  (air suspension)  ή  συνδυασμό  αυτών.  Να  δοθεί  ο  τύπος,  ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.
Το  όχημα  θα  φέρει  ελαστικά  επίσωτρα  καινούργια  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  την  ημερομηνία
παράδοσης  (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.
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Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• Η  υπερκατασκευή  θα  είναι  διπλού  αρθρωτού  τύπου,  θα  φέρει  σύστημα  ανύψωσης
καλαθιού  2  ατόμων  και  θα  είναι  κατάλληλη για  εργασίες  σε  ύψος  τουλάχιστον  20  μ.  από  το
έδαφος. Με την προσφορά, να αναφερθούν ο αριθμός των βραχιόνων, το πάχος των ελασμάτων
και το αντίστοιχο μήκος. 
• Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ενώ η κατασκευή του θα είναι κατάλληλη στο είδος των
εργασιών για τις οποίες προορίζεται το καλαθοφόρο αυτοκίνητο. 
Ειδικότερα, τμήμα του πλαισίου, θα πρέπει να καλύπτεται από αντιολισθητικό δάπεδο, με πάχος
ελάσματος 2-3 mm. 
Θα διαθέτει τμήμα με πλαϊνά τοιχώματα (παραπέτα), που θα είναι σταθερά, ενώ θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα εισόδου στην καρότσα με κλίμακα. 
Η υπερκατασκευή θα φέρει ερμάριο για την φύλαξη των εργαλείων με κλειδαριά. Με την υποβολή
της προσφοράς, να γίνει πλήρης τεχνική περιγραφή. 
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α) Ανυψωτικός μηχανισμός 
• Θα  είναι  ισχυρής  και  απόλυτα  ασφαλούς  κατασκευής,  κατάλληλος  για  τα  φορτία  που
πρόκειται  να  δεχτεί  (ίδιο  βάρος,  βάρος  ωφέλιμου  φορτίου,  δυναμικές  καταπονήσεις  που  θα
προέρχονται από τις κινήσεις του). 
• Θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα και θα παίρνει κίνηση από τον
κινητήρα μέσω ΡΤΟ και υδραυλική αντλία. 
• Η  κίνηση  του  ανυψωτικού  μηχανισμού  θα  είναι  υδραυλική   και  η  τροφοδοσία  του
υδραυλικού συστήματος,  θα γίνεται από κατάλληλη αντλία,  για την παροχή ομαλής ταχύτητας,
χωρίς απότομες κινήσεις και κραδασμούς.. 
• Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα αποτελείται από τρεις μπούμες και μία ακροτελεύτια (jib), η
οποία θα περιστρέφεται κατά 180ο (ειδικά για λειτουργία κάτω από δένδρα). Η λειτουργία του
μηχανισμού,  θα  είναι  κατά  το  δυνατόν  αθόρυβη,  και  με  ελεγχόμενα  χειριστήρια  (αναλογικού
τύπου, υδραυλικά ή ηλεκτροϋδραυλικά) από το όχημα και από το καλάθι.. 
• Το μέγιστο ύψος εργασίας θα είναι τουλάχιστον  20μ. (δάπεδο καλαθιού τουλάχιστον 18
μ.), από το έδαφος. 
• Ο  τρόπος  λειτουργίας  των  βραχιόνων  θα  διασφαλίζεται  από  τα  πλέον  σύγχρονα
συστήματα ασφαλείας. Κάθε βλάβη στο κύκλωμα, θα οδηγεί σε ακινητοποίηση του βραχίονα και
ενεργοποίηση της χειροκίνητης αντλίας,  που θα βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο, για πρόσβαση
από το έδαφος. 
• Θα υπάρχει  άμεση  διακοπή  λειτουργίας  του  ανυψωτικού  μηχανισμού  σε  οποιαδήποτε
περίπτωση αστάθειας του οχήματος. 
• Ο  ανυψωτικός  μηχανισμός  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  έχει  τη  δυνατότητα  συνεχούς
περιστροφικής κίνησης τουλάχιστον 360 μοιρών. 

β) Έδραση μηχανισμού 
• Ο ανυψωτικός μηχανισμός (πυργίσκος), θα εδράζεται σε κατάλληλα ενισχυμένη βάση, η
οποία θα είναι  ενσωματωμένου τύπου με το σασί  του πλαισίου και όχι  σε  ψευδοπλαίσιο,  για
μέγιστη  αντοχή,  μεγαλύτερες  δυνατότητες  ανύψωσης  και  αποφυγή  ρήξης  του  πλαισίου  του
αυτοκινήτου. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή.
• Πίσω  από  τη  βάση  έδρασης  θα  υπάρχει  αντιολισθητικό  δάπεδο  ικανού  πάχους,  ως
αναφέρθηκε ανωτέρω. 
• Στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού (πυργίσκου), θα εδράζονται 4 υδραυλικά πέδιλα
ισχυρής κατασκευής, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα ελεγχόμενα και θα έχουν τη δυνατότητα να
σταθεροποιούν  το  καλάθι,  με  κατακόρυφη  επέκταση  εντός  και  εκτός  του  περιγράμματος  του
οχήματος. Η βάση ισορροπίας που θα σχηματίζουν θα είναι τύπου ‘’Χ’’ ή άλλου δόκιμου σχήματος.
• Θα υπάρχει  αισθητήρας  για την απαγόρευση της κίνησης  του ανυψωτικού μηχανισμού
πριν την απόλυτη σταθεροποίηση του οχήματος με τα πέδιλα. 
• Παράλληλα, θα απαγορεύεται οιαδήποτε απομάκρυνση των πέδιλων από την κατάσταση
σταθεροποίησης του οχήματος, αν ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν βρίσκεται στη θέση ηρεμίας. 

γ) Καλάθι εργασίας 
• Το καλάθι θα είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο από ειδικό συνθετικό υλικό (με
τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή σε κρούσεις)  και θα έχει  ικανότητα μεταφοράς δύο ατόμων και
ικανότητα φορτίου τουλάχιστον 250 Kgr.
• Θα είναι ηλεκτρικά μονωμένο για 1.000 Volt για χρόνο ενός (1) λεπτού, για τυχαία επαφή
σε ανενεργά δίκτυα. 
• Ο μηχανισμός συναρμογής του καλαθιού με το ανυψωτικό σύστημα, θα είναι κατάλληλος
ώστε να διατηρείται η οριζόντια θέση του πυθμένα σε οποιαδήποτε κίνηση του καλαθιού.
• Θα υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση εργαλείων.
• Το καλάθι θα φέρει άγκιστρα και ζώνες ασφαλείας για δύο άτομα.
• Θα υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης του καλαθιού εργασίας.
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• Θα υπάρχει ακροφύσιο νερού και αέρα υψηλής πίεσης.

δ) Χειριστήρια 
• Θα πρέπει να υπάρχουν δύο χειριστήρια του συστήματος για τις διάφορες κινήσεις του
ανυψωτικού μηχανισμού, ένα στη βάση του μηχανισμού και ένα στο καλάθι εργασίας.
• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να µην λειτουργεί το χειριστήριο εδάφους, όταν το
χειριστήριο  του  καλαθιού  βρίσκεται  σε  λειτουργία.  Η  μετάδοση  κίνησης  και  λειτουργίας  των
χειριστηρίων θα πρέπει να είναι απόλυτα υδραυλική προσφέροντας έτσι ομαλή και προοδευτική
κίνηση του βραχίονα. 
Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες εκτάκτου ανάγκης, τόσο στα χειριστήρια καλαθιού, όσο
και στον πυργίσκο. 
• Τα χειριστήρια θα φέρουν διακόπτες κινδύνου.
• Στο  καλάθι,  θα  υπάρχει  διακόπτης  εκκίνησης-  παύσης  λειτουργίας  του  κινητήρα  του
οχήματος και χειριστήριο διόρθωσης της κλίσης, το οποίο θα διαθέτει ασφαλιστική λειτουργία από
τυχαία επαφή των χειριστών.
• Τα  χειριστήρια  σταθεροποίησης  των  ποδαρικών,  θα  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένα  σε
κατάλληλη θέση στη δεξιά πλευρά του πλαισίου. 
• Γενικότερα, στην υπερκατασκευή,  θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αναγκαία συστήματα
ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει
θέσει η Ελληνική νομοθεσία, η νομοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των μηχανών. 

 Ενδεικτικά, θα πρέπει να υπάρχουν 
- Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων σε

περίπτωση απουσίας υδραυλικού ελαίου. - Σύστημα περιορισμού φορτίου στο καλάθι - Σύστημα
περιορισμού ροπής στρέψης. 

- Μηχανισμός αποκλεισμού κινήσεων βραχίονα εάν τα ποδαρικά δεν έχουν τοποθετηθεί επί του 
εδάφους 

- Μηχανισμός αποκλεισμού κινήσεως των υδραυλικών σταθεροποιητών όταν ο βραχίονας είναι 
υπερυψωμένος και σε θέση λειτουργίας 

- Βοηθητική χειροκίνητη αντλία καθόδου ανάγκης µε δυνατότητα ενεργοποίησης όλων των 
κινήσεων. 

- Υδραυλική αντλία και φίλτρα υπό πίεση - 
- Μετρητή κλίσης, με ηχητική προειδοποίηση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών.  Θα
φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας,  τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:

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

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

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα
με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.K.  Έναν  (1)  περιστρεφόμενο  φάρο  πορτοκαλί  χρώματος,  ειδικές
αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες καθώς και ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων
ενεργειών από τους εργαζόμενους.
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Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  θα  είναι  πλήρης  και  αξιόπιστος  στη  χρήση,  τα  δε
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

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

Το  όχημα  θα  φέρει  τις  χαρακτηριστικές  ενδείξεις  του  κατασκευαστή  σε  ειδική  πινακίδα,  όπως
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

Το όχημα θα παραδοθεί  τα ακόλουθα παρελκόμενα:
 Σειρά  εργαλείων  σε  κατάλληλη  εργαλειοθήκη  που  να  προσδιορίζονται  αναλυτικώς  σε

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία.

Ποιότητα, Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   - Διασφάλιση ποιότητας 
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 
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 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

Απόφαση  αριθ.  Οικ.  1032/166/Φ.Γ.9.6.4  (Η)  (ΦΕΚ  519/Β/6-3-2013),  «Κατάταξη  των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
συμφωνά με το  Π.Δ.  113/2012 (Α΄  198)  και  αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.Δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες να
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος».

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  Δ13ε/4800  (ΦΕΚ  708/Β/4-6-2003),  «Όροι  και
προϋποθέσεις  για  την  χορήγηση  έγκρισης  τύπου  Μηχανημάτων  Έργων  και  τρόπος  και
διαδικασία  απογραφής,  ταξινόμησης  και  χορήγησης  άδειας  και  πινακίδων  αριθμού
κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)».

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-5-2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης
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στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»
όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-
9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της  8ης  Μαΐου
2000  για  την  προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών μελών  σχετικά  με  την  εκπομπή
θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου
2006  σχετικά  με  τα  μηχανήματα  και  την  τροποποίηση  της  οδηγίας  95/16/ΕΚ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2014/30/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου της  26ης
Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  (Οι  παραπομπές  στην
οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII της δεύτερης).

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».

ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in 
accordance with ISO 8178.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεότερων ή ισοδύναμων προτύπων. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει
αποκλίσεις  από  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.
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Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο
προσφέρων  αποδεικνύει  την  ισοδυναμία  της  προσφοράς  του,  με  κάθε
ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους  Νόμους τα  Προεδρικά Διατάγματα και τις  ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική
προδιαγραφή οι νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για
τα  έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής
με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές
ΔΑ Δεν απαιτείται
Ε Έκδοση
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO International Standardization Organization
Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα
μ            m
KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Max (= maximum), μέγιστο
ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)
Απαράβατοι και βαθμολογούμενοι όροι:

Όλοι  οι  όροι  της  παραπάνω  ΤΠ  είναι  απαράβατοι  ενώ  οι  βαθμολογούμενοι  όροι
περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθμολογίας στην προσθήκη Ι. 

Η  βαθμολογία  των  επί  μέρους  στοιχείων  των  προσφορών  είναι  100  βαθμοί  για  τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ΤΠ και την μη ικανοποίηση των
επιθυμητών  κριτηρίων.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  βαθμούς  για  τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της ΤΠ. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα
με  τις  κατασκευαστικές  μεθόδους  και  τις  σύγχρονές  εξελίξεις  της  τεχνολογίας  των
Πλυντηρίων Κάδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.
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Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θα  φέρει  τη  σήμανση  CE,  έγκριση  τύπου  κατά  2007/46/ΕΚ  και  θα  συνοδεύεται  από  δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος VII της δεύτερης).

Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους,
συμφώνως 2006/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφαση αριθ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (ΦΕΚ 519/Β/6-3-2013),  «Κατάταξη των μηχανημάτων
έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ.
113/2012 (Α′ 198) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ.  22/1976 (Α′  6)  ή  το π.δ.  31/1990 (Α′  11)  με  τις  άδειες  που εκδίδονται  κατ’  εφαρμογή του
προεδρικού αυτού διατάγματος».

Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  2195/2002  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Νοεμβρίου  2002,  περί  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ13ε/4800 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003), «Όροι και προϋποθέσεις για τη
χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης
και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)».

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.  οικ.  15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003),  «Κανονισμός  Ελέγχων
Ανυψωτικών Μηχανημάτων».

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-1-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»,  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Νόμος  υπ’  αριθ.  4302  (ΦΕΚ  225/Α/8-10-2014),  «Ρύθμιση  θεμάτων  Εφοδιαστικής  και  άλλες
διατάξεις».
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Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής
αερίων  και  σωματιδιακών  ρύπων  προερχόμενων  από  κινητήρες  εσωτερικής  καύσης  που
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία  2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 26ης  Φεβρουαρίου
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών  σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει˙ οι παραπομπές στην Οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος VΙ της δεύτερης.

EN 280, «Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction -
Safety - Examinations and tests».

EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions»

EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

ISO 4302:1981 Cranes - Wind load assessment

ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

Τεχνική Περιγραφή Αυτοκινούμενου Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Καλαθοφόρου Πετρελαιοκίνητου
Μηχανήματος. 

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται,  αποτελούν μέρος της παρούσας ΤΠ. Για τα
έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων  των  τροποποιήσεων.  Σε  περίπτωση  αντίφασης  της  παρούσας  ΤΠ  με
μνημονευόμενα  πρότυπα,  κατισχύει  η  ΤΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  ικανοποίησης  της  ισχύουσας
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντίστοιχα εφαρμοζόμενα πρότυπα με τα αναφερόμενα
γίνονται επίσης αποδεκτά.

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Τα  καλαθοφόρα  ανυψωτικά  μηχανήματα  έχουν  κωδικό  CPV 42416210-0
(Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002. 

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Καλαθοφόρου οχήματος 20μ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ   

1 Ωφέλιμο  φορτίο  πλαισίου,  υλικό,
κατασκευή κλπ

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 Σύστημα βραχίονα (έδραση, υλικό κλπ) 100-120 10,00

9 Καλάθι  εργασίας  (υλικό,  περιστροφή,
ύψος εργασίας κλπ)

100-120 10,00

10  Υδραυλικό  σύστημα  –   χειριστήρια  -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 6,00

11  Ασφαλιστικές διατάξεις 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: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2)



132

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Καλαθοφόρου οχήματος 20μ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Σκοπός

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Αποκλίσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Πλαίσιο
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Σύστημα διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Άξονες – αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10
.

Καμπίνα οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11
.

Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12
.

Ανυψωτικός μηχανισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13
.

Έδραση μηχανισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14
.

 Καλάθι εργασίας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15
.

Χειριστήρια
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
16
.

Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

17
.

Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

18
.

Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

19
.

Εκπαίδευση προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

20
.

Παράδοση οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

21
.

Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3τον 1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η  παρούσα  αφορά  την  προμήθεια  ενός  καινούργιου  οχήματος  με  ανατρεπόμενη  κιβωτάμαξα
μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων  κ.λ.π. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

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

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

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Το  όχημα  θα  αποτελείται  από  αυτοκίνητο  πλαίσιο  κατάλληλο  για  κατασκευή  ανατρεπόμενου
φορτηγού.

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 10tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης.

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

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

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
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-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,  Ευφυή
ταχογράφο  (ΕΕ  165/2014),  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  τους  προβλεπόμενους  καθρέπτες,
φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο 3. 
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία  τύπους νέας  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  EURO 6  ή  νεότερης,  DIESEL,  4/χρονος,
τουλάχιστον  4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,
μεγάλης  κυκλοφορίας.  Η  ονομαστική  ισχύς  κατά  DIN θα  είναι  τουλάχιστον  230Hp και  ροπής
900Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων  (Turbo)  με  ψύξη  αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός θα είναι τουλάχιστον 5.000cc.

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

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο  κινητήρας  με  τον  οποίο  θα  εξοπλίζεται  το  προσφερόμενο  πλαίσιο  θα  διαθέτει  δευτερεύον
σύστημα  πέδησης  «μηχανόφρενο»  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστημα  πέδησης  του
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
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 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

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

4) Σύστημα μετάδοσης
Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι  μηχανικό  και  θα  διαθέτει  τουλάχιστον  έξι  (6)  ταχύτητες
εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

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

5) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών  (Α.Β.S.),  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο
στον  πίσω  άξονα  ή  σύστημα  αντίστοιχου  τύπου  καθώς  και  σύστημα  ηλεκτρονικού  ελέγχου
σταθεροποίησης (ElectronicStabilitySystem – ESP). 

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

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

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
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Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  κατά  προτίμηση  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά
στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού
Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

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

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

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει η υπηρεσία.
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Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ.,  θα  είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

B  ) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
Η κιβωτάμαξα θα είναι  με υδραυλική ανατροπή εξ  ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται  στο
πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. 

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά
μπαζών και άλλων υλικών.

Οι  διαστάσεις  της  κιβωτάμαξας  θα είναι  σύμφωνα  με  τα  επιτρεπόμενα  από την  νομοθεσία  σε
συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm.

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους
οποίους οι δύο είναι διατομής UNP140 και τραβέρσες τύπου ΙΝP80 τοποθετημένες ανά διαστήματα
των 250 -300 mm.

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα
φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις-
ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm. 

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί  και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα είναι
ενισχυμένου χωματουργικού τύπου και θα φέρει προστατευτική μεταλλική καλύπτρα του θαλάμου
οδηγού. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 4mmST 37 και μήκους οριζόντιας προβολής 300mm.

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το
επιτρεπόμενο  ωφέλιμο  φορτίο  του  αυτοκινήτου  και  του  βάρους  της  κιβωτάμαξας  κατά  30%
τουλάχιστον. 
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ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ:
Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές νευρώσεις
εκ μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται  με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας  με τη βοήθεια
ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το πάνω και από το κάτω
μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας
θα γίνεται με την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη
που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από:

 Δυο ανυψωτικά έμβολα 
 Αντλία λαδιού εμβολοφορα με πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min.
 Δοχείο λαδιού 
 Βαλβίδα ανατροπής 
 Τερματική βαλβίδα
 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. 

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων. Η
υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό
κύκλωμα θα περιλαμβάνεται  ακόμη το δοχείο ελαίου με τις  σωληνώσεις,  καθώς και η βαλβίδα
ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού.
Ο  χρόνος  ανύψωσης  και  κατάβασης  της  κιβωτάμαξας  θα  είναι  30  δευτερόλεπτα  αντίστοιχα
περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού.

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη
απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες
και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

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

 Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

 Δήλωση  συμμόρφωσης  ΕΚ  (CE)  για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).
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 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Δείγμα
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά

στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του  προς  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,  πρέπει,  εφόσον  απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός  εύλογου  χρονικού
διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή
παρόμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.  
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVII και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, κάθε όχημα φέρει στερεωμένες σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα,
επάνω σε εξαρτήματα,  που κανονικά δεν επιδέχονται  αντικατάσταση κατά την διάρκεια
χρήσης του οχήματος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήματος καθώς και των
κατασκευαστών  των  άλλων  σταδίων  κατασκευής,  στην  περίπτωση  κατασκευής  σε
περισσότερα  του  ενός  στάδια.  Οι  πινακίδες  περιλαμβάνουν,  με  ευανάγνωστους  και
ανεξίτηλους  χαρακτήρες,  στοιχεία  όπως  επωνυμία  κατασκευαστή,   αριθμό  έγκρισης  ΕΚ
τύπου,  στάδιο  έγκρισης  τύπου,  αριθμό αναγνώρισης  οχήματος,  μέγιστη αποδεκτή μάζα
έμφορτου οχήματος κ.α.

Συνοδευτικά Έγγραφα - Εγχειρίδια
Κάθε  όχημα  παραδίδεται  συνοδευμένο  από  πλήρη  σειρά  των  ακόλουθων  εγγράφων  -
εγχειριδίων σε δύο (2) αντίτυπα:
Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
Εικονογραφημένος κατάλογος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία αποθηκευμένα σε
οπτικό δίσκο) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων των επί μέρους ανταλλακτικών με τις
εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (part numbers) του κατασκευαστή και
των υποκατασκευαστών / αληθινών κατασκευαστών, καθώς και οδηγίες για αναγνώριση
των εξαρτημάτων - ανταλλακτικών. 

Συνοδευτικά Πιστοποιητικά
Ο  προμηθευτής  προσκομίζει,  κατά  την  παράδοση,  αντίγραφο  Πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης Συστήματος  Διαχείρισης της Ποιότητας  κατά  ISO 9001,  για όποιο από τα
εργοστάσια κατασκευής.
Ο προμηθευτής προσκομίζει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση
των οχημάτων, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο
18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την ΚΥΑ ΣΤ-29900/77 (Β 1318), για τα
παραδοθέντα οχήματα.

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές
Μακροσκοπικός έλεγχος: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την σήμανση, ως άνω, την αρτιότητα και την επιμέλεια της
κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισμό κάθε οχήματος
καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρελκομένων και την πληρότητα
των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων και εξετάζει την συμφωνία τους με την ΤΠ και την
Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 
Λειτουργικές δοκιμές
Ο λειτουργικός έλεγχος πραγματοποιείται με την οδήγηση κάθε οχήματος, έως 100 km, με
οδηγό του προμηθευτή και συνοδηγό της υπηρεσίας (ή εναλλακτικά το αντίστροφο), για
την εξέταση καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, των συστημάτων μετάδοσης
κίνησης,  διεύθυνσης,  πέδησης  και  γενικά  όλου  του  εξοπλισμού  του  οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων  των  ανατροπών  κιβωτάμαξας  και  θαλάμου  οδηγού.  Ελέγχονται
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επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό και οι σωληνώσεις υγρών κάθε
οχήματος για την εξακρίβωση διαρροών.
Ο προμηθευτής ασφαλίζει κάθε όχημα (σε ασφαλιστική εταιρία) για την μεταφορά και την
δοκιμή του μέχρι και την οριστική παραλαβή.

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νόμος  2696/1999  (ΦΕΚ  57/Α/23-3-1999),  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας»,  όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007).

Νόμος  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οδηγία 2007/46/ΕΚ β του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007
για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων
τους,  και  των  συστημάτων,  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  χωριστών  τεχνικών  μονάδων  που
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με την εγκατάσταση και τη
χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην
Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα
οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις
εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστών επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  2195/2002  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Νοεμβρίου  2002,  περί  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  595/2009  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  18ης
Ιουνίου 2009 , σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον
αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση
σε  πληροφορίες  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων,  καθώς  και  για  την  τροποποίηση  του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών
80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ.  661/2009  γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 13ης
Ιουλίου  2009  ,  για  τις  απαιτήσεις  έγκρισης  τύπου  και  γενικής  ασφαλείας  των  μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων,  κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται  για  τα  οχήματα  αυτά,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  582/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή και την
τροποποίηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  595/2009  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την
τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  1229/2012  της  Επιτροπής  της  10ης  Δεκεμβρίου  2012  σχετικά  με  την
τροποποίηση των παραρτημάτων IV και XII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων  τους,  καθώς  και  των  συστημάτων,  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  χωριστών
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τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων και
των ρυμουλκουμένων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για την τροποποίηση της οδηγίας
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός αριθ. 85 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) —
Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων εσωτερικής καύσης ή ηλεκτρικών συστημάτων
κίνησης που χρησιμοποιούνται για την πρόωση μηχανοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν
όσον αφορά τη μέτρηση της καθαρής ισχύος και της μέγιστης ισχύος στα 30 λεπτά των ηλεκτρικών
συστημάτων κίνησης.

Υπουργική Απόφαση 5299/406 από 9-10-2012 (ΦΕΚ 2840Β/23-10-2012) Καθορισμός διαδικασιών
και  εναλλακτικών  απαιτήσεων  για  την  έκδοση  έγκρισης  ΕΚ  τύπου,  έγκρισης  ΕΚ  τύπου  μικρών
σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με
την KΥΑ 29949/1841/09 (Β 2112).

Υπουργική  Απόφαση  50292/3549/08  (ΦΕΚ  272/Β/16-2-2009),  «Εφοδιασμός  των  οχημάτων  με
φορητούς πυροσβεστήρες».

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ 1318/Β/29-12-77) «περί της διαδικασίας εκδόσεως
των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.».

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-1-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»,  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

ΕΝ 50342-1:2015, «Lead-acid starter batteries – General requirements and methods of test».

ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

FED-STD-595C (January 2008), «Colors used in Government procurement».

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται,  αποτελούν μέρος της παρούσας  ΤΠ. Για τα
έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων  των  τροποποιήσεων.  Σε  περίπτωση  αντίφασης  της  παρούσας  ΤΠ  με
μνημονευόμενα  πρότυπα,  κατισχύει  η  ΤΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  ικανοποίησης  της  ισχύουσας
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντίστοιχα εφαρμοζόμενα πρότυπα με τα αναφερόμενα
γίνονται επίσης αποδεκτά.

β Καταργεί την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ από 29 Απριλίου 2009 ως άρθρο 49

γ Καταργεί τις οδηγίες 70/311/ΕΟΚ, 71/320/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 92/23/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ,
92/27/ΕΟΚ και 2003/97/ΕΚ και άλλες ως άρθρο 19.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα φορτηγά έχουν κωδικό CPV 34134200-7 (φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεώτερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες  σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ανατρεπόμενου φορτηγού 3τν

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία -  χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

15
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ανατρεπόμενου φορτηγού 3τν

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2.  ΠΛΑΙΣΙΟ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. ΒΑΦΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. ΠΟΙΟΤΗΤΑ,  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. ΔΕΙΓΜΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

17.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.2 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τον 1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η  παρούσα  αφορά  την  προμήθεια  ενός  καινούργιου  οχήματος  με  ανατρεπόμενη  κιβωτάμαξα
μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων  κ.λ.π. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

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

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

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Το  όχημα  θα  αποτελείται  από  αυτοκίνητο  πλαίσιο  κατάλληλο  για  κατασκευή  ανατρεπόμενου
φορτηγού.

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης.

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

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

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
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-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κ.Ο.Κ., Ευφυή
ταχογράφο (ΕΕ 165/2014), θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά
ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 
Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε
κυκλοφορία  τύπους νέας  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  EURO 6  ή  νεότερης,  DIESEL,  4/χρονος,
τουλάχιστον  6/κύλινδρος,  υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,
μεγάλης  κυκλοφορίας.  Η  ονομαστική  ισχύς  κατά  DIN θα  είναι  τουλάχιστον  290Hp και  ροπής
1.200Nm.Θα  διαθέτει  κατά  προτίμηση  στροβιλοσυμπιεστή  καυσαερίων  (Turbo)  με  ψύξη  αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον7.500cc.

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

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο  κινητήρας  με  τον  οποίο  θα  εξοπλίζεται  το  προσφερόμενο  πλαίσιο  θα  διαθέτει  δευτερεύον
σύστημα  πέδησης  «μηχανόφρενο»  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστημα  πέδησης  του
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
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Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

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

4) Σύστημα μετάδοσης

Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι  μηχανικό  και  θα  διαθέτει  6  ταχύτητες  εμπροσθοπορείας  και  1
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων .

Θα προτιμηθεί και θα εκτιμηθεί, με μεγαλύτερη βαθμολογία η προσφορά που θα προσφέρει όχημα
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε περίπτωση μηχανικού κιβωτίου, ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του
δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο.

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

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

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

To φορτηγό  πλαίσιο  θα  διαθέτει  στους  εμπρόσθιους  και  οπίσθιους  τροχούς  δισκόφρενα  ή
ταμπούρα  ή  συνδυασμό  αυτών,  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του .
Το  χειρόφρενο  θα  λειτουργεί  με  ελατηριωτό  κύλινδρο  φορτίου  και  θα  επενεργεί  στους  πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα
ακινητοποιείται.  Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει  αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον.
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6) Σύστημα διεύθυνσης
Το  τιμόνι  να  βρίσκεται  στο  αριστερό  μέρος  του  οχήματος  και  θα  έχει  υδραυλική  υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης
στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και  αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις
συνεχείς εκκινήσεις με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του καυσίμου και για την άμεση μετάδοση

της μέγιστης ροπής στους τροχούς.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού
Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

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

 Το  κάθισμα  του  οδηγού  θα  διαθέτει  πνευματική  ανάρτηση  πολλαπλών  ρυθμίσεων  και  θα
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα
θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
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θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT,  TRIPLEX κ.λ.π.  ή  παρόμοιου  τύπου  ασφαλείας,  θερμική  μόνωση  με  επένδυση  από
πλαστικό  δέρμα,  δύο  τουλάχιστον  ηλεκτρικούς  υαλοκαθαριστήρες,  δύο  τουλάχιστον  αλεξήλια
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα
εισαγωγής  μέσα  στο  θαλαμίσκο  μη  θερμαινόμενου  φρέσκου  αέρα,  aircondition, πλαφονιέρα
φωτισμού,  ρευματοδότη  για  την  τοποθέτηση  μπαλαντέζας  και  γενικά  κάθε  εξάρτηση  ενός
θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

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

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

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

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

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά  την  υπογραφή  της  τελικής  σύμβασης  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  και  τις  οποίες  ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

B  ) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
Η κιβωτάμαξα θα είναι  με υδραυλική ανατροπή εξ  ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται  στο
πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. 

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά
μπαζών και άλλων υλικών.

Οι  διαστάσεις  της  κιβωτάμαξας  θα είναι  σύμφωνα  με  τα  επιτρεπόμενα  από την  νομοθεσία  σε
συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm.

Ο πυθμένας της κιβωτάμαξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους
οποίους οι δύο είναι διατομής UNP160 και τραβέρσες τύπου ΙΝP80 τοποθετημένες ανά διαστήματα
των 250 -300 mm.
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Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα
φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις-
ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm. 

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί  και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα είναι
ενισχυμένου χωματουργικού τύπου και θα φέρει προστατευτική μεταλλική καλύπτρα του θαλάμου
οδηγού. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 4mm ST 37 και μήκους οριζόντιας προβολής 300mm.

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το
επιτρεπόμενο  ωφέλιμο  φορτίο  του  αυτοκινήτου  και  του  βάρους  της  κιβωτάμαξας  κατά  30%
τουλάχιστον. 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ:
Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές νευρώσεις
εκ μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται  με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας  με τη βοήθεια
ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το πάνω και από το κάτω
μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας
θα γίνεται με την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη
που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από:

 Δυο ανυψωτικά έμβολα 
 Αντλία λαδιού εμβολοφόρα με πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min.
 Δοχείο λαδιού 
 Βαλβίδα ανατροπής 
 Τερματική βαλβίδα
 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. 

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων και
ψαλιδιού. Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου.
Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και
η  βαλβίδα  ασφαλείας  για  την  αποτροπή  απότομης  καθόδου  της  κιβωτάμαξας,  σε  περίπτωση
διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα
αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι  εντός της καμπίνας του
οδηγού.

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη
απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες
και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.
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ΒΑΦΗ.
Πριν  από  την  βαφή  θα  γίνεται  καθαρισμός  με  αμμοβολή  όλων  των  μεταλλικών  τμημάτων  της
κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που
θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

13) Δείγμα
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά

στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του  προς  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,  πρέπει,  εφόσον  απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός  εύλογου  χρονικού
διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή
παρόμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.  
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
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14) Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο  προμηθευτής  οφείλει  να  καταθέσει  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  των  εργατών,  χειριστών  του
αγοραστή για το χειρισμό  και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό
πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  προσωπικού,  αριθμός  εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

15  )   Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί  με όλες τις  απαραίτητες εγκρίσεις,  πιστοποιήσεις  για την
έκδοση των πινακίδων.
Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVII και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, κάθε όχημα φέρει στερεωμένες σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα,
επάνω σε εξαρτήματα,  που κανονικά δεν επιδέχονται  αντικατάσταση κατά την διάρκεια
χρήσης του οχήματος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήματος καθώς και των
κατασκευαστών  των  άλλων  σταδίων  κατασκευής,  στην  περίπτωση  κατασκευής  σε
περισσότερα  του  ενός  στάδια.  Οι  πινακίδες  περιλαμβάνουν,  με  ευανάγνωστους  και
ανεξίτηλους  χαρακτήρες,  στοιχεία  όπως  επωνυμία  κατασκευαστή,   αριθμό  έγκρισης  ΕΚ
τύπου,  στάδιο  έγκρισης  τύπου,  αριθμό αναγνώρισης  οχήματος,  μέγιστη αποδεκτή μάζα
έμφορτου οχήματος κ.α.
Συνοδευτικά Έγγραφα - Εγχειρίδια
Κάθε  όχημα  παραδίδεται  συνοδευμένο  από  πλήρη  σειρά  των  ακόλουθων  εγγράφων  -
εγχειριδίων σε δύο (2) αντίτυπα:
Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
Εικονογραφημένος κατάλογος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία αποθηκευμένα σε
οπτικό δίσκο) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων των επί μέρους ανταλλακτικών με τις
εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (part numbers) του κατασκευαστή και
των υποκατασκευαστών / αληθινών κατασκευαστών, καθώς και οδηγίες για αναγνώριση
των εξαρτημάτων - ανταλλακτικών. 
Συνοδευτικά Πιστοποιητικά
Ο  προμηθευτής  προσκομίζει,  κατά  την  παράδοση,  αντίγραφο  Πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης Συστήματος  Διαχείρισης της Ποιότητας  κατά  ISO 9001,  για όποιο από τα
εργοστάσια κατασκευής.
Ο προμηθευτής προσκομίζει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση
των οχημάτων, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο
18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την ΚΥΑ ΣΤ-29900/77 (Β 1318), για τα
παραδοθέντα οχήματα.
Επιθεωρήσεις / Δοκιμές
Μακροσκοπικός έλεγχος: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την σήμανση, ως άνω, την αρτιότητα και την επιμέλεια της
κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισμό κάθε οχήματος
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καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρελκομένων και την πληρότητα
των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων και εξετάζει την συμφωνία τους με την ΤΠ και την
Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 
Λειτουργικές δοκιμές
Ο λειτουργικός έλεγχος πραγματοποιείται με την οδήγηση κάθε οχήματος, έως 100 km, με
οδηγό του προμηθευτή και συνοδηγό της υπηρεσίας (ή εναλλακτικά το αντίστροφο), για
την εξέταση καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, των συστημάτων μετάδοσης
κίνησης,  διεύθυνσης,  πέδησης  και  γενικά  όλου  του  εξοπλισμού  του  οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων  των  ανατροπών  κιβωτάμαξας  και  θαλάμου  οδηγού.  Ελέγχονται
επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό και οι σωληνώσεις υγρών κάθε
οχήματος για την εξακρίβωση διαρροών.
Ο προμηθευτής ασφαλίζει κάθε όχημα (σε ασφαλιστική εταιρία) για την μεταφορά και την
δοκιμή του μέχρι και την οριστική παραλαβή.

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νόμος  2696/1999  (ΦΕΚ  57/Α/23-3-1999),  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας»,  όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007).

Νόμος  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οδηγία 2007/46/ΕΚ β του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007
για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων
τους,  και  των  συστημάτων,  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  χωριστών  τεχνικών  μονάδων  που
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με την εγκατάσταση και τη
χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην
Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα
οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις
εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστών επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  2195/2002  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Νοεμβρίου  2002,  περί  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  595/2009  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  18ης
Ιουνίου 2009 , σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον
αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση
σε  πληροφορίες  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων,  καθώς  και  για  την  τροποποίηση  του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών
80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός (ΕΚ)  αριθ.  661/2009  γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 13ης
Ιουλίου  2009  ,  για  τις  απαιτήσεις  έγκρισης  τύπου  και  γενικής  ασφαλείας  των  μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων,  κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται  για  τα  οχήματα  αυτά,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  582/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή και την
τροποποίηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  595/2009  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την
τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  1229/2012  της  Επιτροπής  της  10ης  Δεκεμβρίου  2012  σχετικά  με  την
τροποποίηση των παραρτημάτων IV και XII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων  τους,  καθώς  και  των  συστημάτων,  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  χωριστών
τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων και
των ρυμουλκουμένων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για την τροποποίηση της οδηγίας
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός αριθ. 85 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) —
Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων εσωτερικής καύσης ή ηλεκτρικών συστημάτων
κίνησης που χρησιμοποιούνται για την πρόωση μηχανοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν
όσον αφορά τη μέτρηση της καθαρής ισχύος και της μέγιστης ισχύος στα 30 λεπτά των ηλεκτρικών
συστημάτων κίνησης.

Υπουργική Απόφαση 5299/406 από 9-10-2012 (ΦΕΚ 2840Β/23-10-2012) Καθορισμός διαδικασιών
και  εναλλακτικών  απαιτήσεων  για  την  έκδοση  έγκρισης  ΕΚ  τύπου,  έγκρισης  ΕΚ  τύπου  μικρών
σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με
την KΥΑ 29949/1841/09 (Β 2112).

Υπουργική  Απόφαση  50292/3549/08  (ΦΕΚ  272/Β/16-2-2009),  «Εφοδιασμός  των  οχημάτων  με
φορητούς πυροσβεστήρες».

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ 1318/Β/29-12-77) «περί της διαδικασίας εκδόσεως
των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.».

Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-1-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην
αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»,  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

ΕΝ 50342-1:2015, «Lead-acid starter batteries – General requirements and methods of test».

ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

FED-STD-595C (January 2008), «Colors used in Government procurement».

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται,  αποτελούν μέρος της παρούσας  ΤΠ. Για τα
έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η  τελευταία  έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων  των  τροποποιήσεων.  Σε  περίπτωση  αντίφασης  της  παρούσας  ΤΠ  με
μνημονευόμενα  πρότυπα,  κατισχύει  η  ΤΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  ικανοποίησης  της  ισχύουσας
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντίστοιχα εφαρμοζόμενα πρότυπα με τα αναφερόμενα
γίνονται επίσης αποδεκτά.

β Καταργεί την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ από 29 Απριλίου 2009 ως άρθρο 49

γ Καταργεί τις οδηγίες 70/311/ΕΟΚ, 71/320/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 92/23/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ,
92/27/ΕΟΚ και 2003/97/ΕΚ και άλλες ως άρθρο 19.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα φορτηγά έχουν κωδικό CPV 34134200-7 (φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα

ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές

ΔΑ Δεν απαιτείται

Ε Έκδοση

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ISO International Standardization Organization

Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα

KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Max (= maximum), μέγιστο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης

ΝΑΙ

2.  ΠΛΑΙΣΙΟ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

7. ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

9. ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

10. ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

12. ΒΑΦΗ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

14. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

16. ΔΕΙΓΜΑ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

17.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης

ΝΑΙ

18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική  μελέτη  της
διακήρυξης

ΝΑΙ

19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 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, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία -  χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

15
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό σάρωθρο 6κμ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το υπό προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο 6m3 προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου
για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, καθαριότητας δρόμων, λαϊκών αγορών και πλατειών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το σάρωθρο θα είναι επί πλαισίου καινούργιο και προηγμένης τεχνολογίας, θα διαθέτει ευελιξία
κινήσεων ευκολία χειρισμών και γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις
σαρωτικού έργου ακόμη και σε σημεία της πόλης με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και
οδών μεγάλης κυκλοφορίας, με άριστα αποτελέσματα σάρωσης και παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος. Θα μπορεί να σαρώνει αποτελεσματικά και γρήγορα επιφάνειες καλυμμένες με
βαριά αντικείμενα ( χώματα, πέτρες, γυαλιά κλπ.) αλλά και με ελαφριά (φύλλα, χαρτιά) λόγω της
μεγάλης αναρροφητικής ικανότητας που θα διαθέτει.
Το  προσφερόμενο  σάρωθρο  θα  έχει  σχεδιασθεί  για  τον  καθαρισμό  δρόμων,  λαϊκών  αγορών
πλατειών,  και  επίσης  να  μαζεύει  παντός  είδους  απορρίμματα  (χαρτιά,  σακούλες,  σκόνη,
μπουκάλια,  κουτάκια  κ.λ.π).  Θα  είναι  καινούργιο,  αμεταχείριστο  και  κατασκευασμένο  με
σύγχρονη τεχνολογία. 
Το  σάρωθρο κατά την  παράδοση του  θα συνοδεύεται  με  την  απαραίτητη  έγκριση  τύπου του
πλήρους οχήματος για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και θα φέρει πιστοποιητικό CE.
Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία,
πρέπει  πέρα  από  τα  προηγούμενα  να  πληρούν  τις  ισχύουσες  διατάξεις  για  έκδοση  άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό
φορτίο σε απορρίμματα.
Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:
α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό και αεροθάλαμο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
β) Σειρά συνήθων εργαλείων.
γ)  Πυροσβεστήρες  κατά  Κ.Ο.Κ.  που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  παράδοσης  του
αυτοκινήτου.
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
στ) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των αυτοκινήτων
σε δύο σειρές για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στην Ελληνική κατά προτίμηση ή στην
Αγγλική και βιβλία ανταλλακτικών επίσης για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή.
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Το  αυτοκίνητο  πρέπει  να  έχει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  και  σημάτων  για  την
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Ευφυή ταχογράφο (ΕΕ 165/2014).
Στο πίσω να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες).

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία
μεγαλύτερα  του  μέγιστου  επιτρεπόμενου  κατά  20%.  Διαφορετικά  ο  προμηθευτής  πρέπει  να
υποχρεωθεί  να  αντικαταστήσει  το  πλαίσιο  ή  μέρος  αυτού  με  άλλο  περισσότερο  ενισχυμένης
κατασκευής. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα
τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
εντελώς προωθημένης οδήγησης.

Το μικτό βάρος του πλαισίου πρέπει να είναι τουλάχιστον  16tn με μικρό μεταξόνιο το οποίο θα
είναι μεταξύ  3.300mm και  3.550mm «περίπου» για να πετυχαίνει την μικρότερη δυνατόν ακτίνα
στροφής. Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος,  υδρόψυκτος, η
ισχύς  του  οποίου  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  220HP και  ροπής  800Nm υπερκαλύπτοντας  τις
ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις
προδιαγραφές  EURO  6. ή  νεότερης.  Ακόμα,  πρέπει  να  έχει  σύστημα  απευθείας  εκχύσεως,  με
δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης. 

Το όχημα θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με ένα (1) τιμόνι, το οποίο θα βρίσκεται
δεξιά και κάμερα με το αντίστοιχο μόνιτορ για τον έλεγχο του οχήματος από αριστερά.

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

To σάρωθρο θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του σαρώθρου το οποίο θα αποτελείται από
μία οθόνη στην οποία:
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 θα απεικονίζονται πληροφορίες σχετικά με το όχημα – ταχύτητα, περιεχόμενο δεξαμενής 
καυσίμου κλπ.

 θα απεικονίζονται δεδομένα της απόδοσης του σαρώθρου – ώρες σάρωσης, απόσταση που 
διανύθηκε,, κατανάλωση καυσίμου, ωφέλιμου φορτίου, ένδειξη υπέρβαρου κλπ.

 Θα υπάρχει η δυνατότητα όλων ρυθμίσεων (στροφές κλπ) 
 Θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω αποθηκευτικού μέσω (flash) να μεταφέρονται τα δεδομένα 

σε επιτραπέζιο υπολογιστή προς επεξεργασία και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θα δίνει την αυτόνομη δυνατότητα διάγνωσης και 

ηλεκτρονικής επίλυσης των τυχών προβλημάτων που προκύψουν, δίχως την αναγκαία 
συνδεσμολογία του σαρώθρου με φορητού υπολογιστή και την ύπαρξη κατάλληλου 
προγράμματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο,
στον πίσω άξονα καθώς και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει
σύστημα  EBD (Electronic  Brakeforce Distribution)  για  βελτίωση της ισχύος  πέδησης  ανάλογα το
φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου κατά προτίμηση
Το  φορτηγό  πλαίσιο  θα  διαθέτει  στους  εμπρόσθιους  και  οπίσθιους  τροχούς,  δισκόφρενα,  ή
ταμπούρα,  ή  συνδυασμό  αυτών  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του .
Το  χειρόφρενο  θα  λειτουργεί  με  ελατηριωτό  κύλινδρο  φορτίου  και  θα  επενεργεί  στους  πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα
ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο έτσι ώστε να είναι φιλικό
προς το περιβάλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το τιμόνι να βρίσκεται στο δεξιό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα
με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.
Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

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

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω
άξονας  να  είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που  αποτρέπει  τη  διαφορά  στροφών  στους
τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.
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Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού
Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,  εργατών, καυσίμων,  εργαλείων,
ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό και θα
διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων
στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο
έτσι ώστε να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.
Η  μετάδοση  της  κίνησης  από  τον  κινητήρα  στους  οπίσθιους  κινητήριους  τροχούς  να  γίνεται
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα ανέρχεται στα 80 χλμ/ώρα.
Η μέγιστη ικανότητα ανωφέρειας του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 15%.  
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής  και  να  ανταποκρίνονται  στους  κανονισμούς  ETRTO.  Η ημερομηνία
κατασκευής  των  ελαστικών  δεν  θα είναι  μεγαλύτερη  από  ένα  εξάμηνο  από  την  ημερομηνία
παράδοσης του εξοπλισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Θα  είναι  κατασκευασμένος   από  ανοξείδωτη  λαμαρίνα  ΙΝΟΧ  πάχους  τουλάχιστον  3mm και
ωφέλιμης  χωρητικότητας  5-6  m3.  Η  εκφόρτωση  του  περιεχομένου  του  κάδου  θα  γίνεται  με
υδραυλική  ανύψωση  (ανατροπή).  Η  ανύψωσή  του  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  υδραυλικού
τηλεσκοπικού κυλίνδρου. 
Το δάπεδο έχει κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να αδειάζει τ' απορρίμματα πολύ εύκολα. 
Το χειριστήριο της ανατροπής του κάδου και του ανοίγματος της οπίσθιας πόρτας θα βρίσκεται στην
κονσόλα ελέγχου του συστήματος σάρωσης μέσα στον θάλαμο οδήγησης καθώς και εξωτερικά του
θαλάμου οδηγήσεως για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ. Το άδειασμα
της δεξαμενής απορριμμάτων θα γίνεται με ανατροπή με γωνία ανατροπής 50 μοίρες τουλάχιστον.
Η  πίσω  πόρτα  εκκένωσης  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  χαλυβδόφυλλο  μεγάλης  αντοχής.  Θα
κλείνει  αυτόματα και αεροστεγώς.  Θα έχει  επίσης δύο εξόδους νερού για αποστράγγιση καθώς
επίσης θα φέρει  και βάνα 4 ιντσών (κατά προτίμηση). Θα λειτουργεί με υδραυλικό βραχίονα και
υδραυλικό  σύστημα.  Επίσης  εκτός  από  το  σύστημα  υδραυλικής  ανατροπής,  θα  υπάρχει  και

εφεδρικό ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα σε περίπτωση ανάγκης(κατά προτίμηση). 
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Η  προτίμηση  της  υπηρεσίας  είναι  τα  όργανα  ελέγχου  καθώς  και  η  κονσόλα  ή  το  μόνιτορ
παρακολούθησης και ελέγχου να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Στο πίσω μέρος του οχήματος θα βρίσκεται  θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο της πλήρωσης και
για την εκκένωση πιθανού πλεονάζοντος φορτίου απορριμμάτων μέσα στον κυρίως κάδο ή άλλο
μέσο επιθεώρησης για τον έλεγχο του φορτίου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
Το σύστημα σάρωσης του μηχανήματος θα αποτελείται από δύο (2) κάθετες ψήκτρες (βούρτσες)
ρείθρων,  διαμέτρου  τουλάχιστον  500mm από  ατσαλόσυρμα,   κατάλληλα  τοποθετημένες  και
σχεδιασμένες,  ο  ρόλος  των  οποίων  θα  είναι  η  υποβοήθηση  του  συστήματος  σάρωσης  με  την
συγκέντρωση και καθοδήγηση των απορριμμάτων προς την κεφαλή του συστήματος αναρρόφησης,
μεταβλητής ταχύτητας με δυνατότητα ανυψώσεως καθόδου,  αλλαγής  γωνίας υδραυλικά και  θα
είναι  εφοδιασμένες  με  μηχανισμούς  προστασίας  από  εμπόδια.  Οι  ψήκτρες  (βούρτσες)  θα
δουλεύουν κατ’ επιλογή δεξιά ή αριστερά για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης. 
Μία  οριζόντια  κεντρική  βούρτσα κατάλληλης  διαμέτρου  και  πλάτους  με  σταθερή  ταχύτητα
περιστροφής και  ρυθμιζόμενη υδραυλικά πίεση στο οδόστρωμα με δυνατότητα ανυψώσεως και
καθόδου. 
Και οι δυο πλευρικές βούρτσες θα διαθέτουν δυνατότητα υδραυλικής ανυψώσεως – καθόδου και
κατά προτίμηση θα μπορούν να ρυθμιστούν υδραυλικά ως προς την κλίση τους με το οδόστρωμα. 
Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω καταλλήλων υδραυλικών
συστημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενες υδραυλικά (π.χ. πίεση λειτουργίας, ταχύτητα περιστροφής).
Επίσης θα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας για οριακές περιπτώσεις λειτουργίας του
συστήματος και θα φέρουν προστασία έναντι προσκρούσεων σε εμπόδια με ελαστική επαναφορά
των πλευρικών ψηκτρών στο εσωτερικό του σαρώθρου. Η επαναφορά των βουρτσών θα γίνεται
κατά φορά κίνησης των δεικτών του ωρολογίου (δεξιόστροφα πάντα κατά την κατεύθυνση πορείας
και ανάλογα με την πλευρά σάρωσης), για να μην καταπονούνται τα σημεία στήριξης των βουρτσών
και να μην υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής των με εμπόδια.
Το  πλάτος  σάρωσης  θα  είναι  2.170mm  «περίπου»  με  την  πλευρική  και  κεντρική  βούρτσα  και
τουλάχιστον  3.200mm με  την  ταυτόχρονη  χρήση  των  πλαϊνών  βουρτσών  εκατέρωθεν  και  της
κεντρικής,  κυμαινόμενο  ανάλογα  με  τις  χρησιμοποιούμενες  δυνατότητες  του  συστήματος.  Η
ταχύτητα  σάρωσης  (ταχύτητα  εργασίας  του  σαρώθρου)  θα  μπορεί  να  φτάσει  μέχρι  10  km/h
τουλάχιστον και θα αυξομειώνεται από τον χειριστή – οδηγό ανάλογα με την ποσότητα και το είδος
απορριμμάτων, αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος.
Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και
θα γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών του θαλάμου οδήγησης του σαρώθρου.
Το  σάρωθρο  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  ελαστικό  σωλήνα  με  μάνικα  πλύσεως  υψηλής  πίεσης
μήκους  τουλάχιστον  10m,  μεγάλης  πίεσης  και  παροχής  (ενδεικτικά  100  bar  και  30  l/min)  και
σύστημα ανέμης με αυτόματο περιτύλιγμα.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Το  σάρωθρο  θα  φέρει  βοηθητικό  κινητήρα  πετρελαίου,  τετράχρονο,  υδρόψυκτο,  ισχύος
τουλάχιστον 70Ηpροπής 300Nm τουλάχιστον. O κινητήρας αυτός θα είναι προδιαγραφών STAGE 3b
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σύμφωνα την οδηγία μηχανών  97/68EC και θα είναι εφοδιασμένος με ειδικό φίλτρο καθαρισμού
του αέρα.
Ο κινητήρας θα είναι πλήρως προστατευμένος από την σκόνη και τις μικροσυγκρούσεις.  Για την
λειτουργία  του  δεύτερου  κινητήρα  θα  υπάρχει  ιδιαίτερη  δεξαμενή  καυσίμων  χωρητικότητας
τουλάχιστον 120 λίτρων, η οποία φέρει δείκτη πληρότητας.

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

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (φτερωτή)
Τα  απορρίμματα  θα  αναρροφώνται  λόγω  του  κενού  που  θα  δημιουργείται  στον  κάδο
απορριμμάτων και κατά συνέπεια στο στόμιο αναρρόφησης από φυγοκεντρική τουρμπίνα.
 Το σάρωθρο θα διαθέτει ηλεκτρονικό χειρόγκαζο και ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει για την
σάρωση οποιεσδήποτε στροφές του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες σάρωσης.
Η φτερωτή θα παίρνει κίνηση από τον βοηθητικό κινητήρα μέσω:
α) Αυτόματου υδραυλικού συμπλέκτη (FluidCoupling) και
β) Κιβωτίου μετάδοσης κίνησης με γραναζωτό σύστημα ερμητικά κλειστό 
Μ' αυτόν τον τρόπο μετάδοσης κίνησης θα εξασφαλίζεται απόδοση  κάτω από συνθήκες υψηλής
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και πολλής σκόνης, και θα απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. 

 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Το  σάρωθρο  θα  διαθέτει  εξωτερικό  σωλήνα  αναρρόφησης  με  κατάλληλες  λαβές  συγκράτησης
τοποθετημένος  στην  οροφή  του  σαρώθρου  επί  περιστρεφόμενου  στροφείου  κατά  300  μοίρες
περίπου για την ευκολότερη χρήση του. Το συνολικό μήκος του σωλήνα πρέπει να είναι 4 μέτρα
περίπου  με  δυνατότητα  περιστροφής  του.  Ο  σωλήνας  αναρρόφησης  θα  ενώνει  το  στόμιο
αναρρόφησης  με  τον  κάδο  απορριμμάτων  και  θα  έχει  μήκος  5  μέτρα  και  διάμετρο  180mm
τουλάχιστον.
Θα φέρει υδραυλική ανάρτηση προκειμένου να μπορεί να είναι εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία
του  (πχ  για  τον  καθαρισμό  φρεατίων  υδροσυλλογής  κλπ.)  η  οποία  θα  ελέγχεται  με  εξωτερικό
ενσύρματο χειριστήριο.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στην καμπίνα του σαρώθρου θα υπάρχουν τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας για την διαδικασία
σάρωσης.
Όλα τα όργανα και συστήματα ελέγχου θα βρίσκονται  στην καμπίνα και θα καλύπτουν όλες τις
επιτελούμενες  λειτουργίες  του  σαρώθρου.  Θα  ενεργοποιούνται  εύκολα  από  τον  χειριστή  μέσω
προειδοποιητικών  λυχνιών  ή  μόνιτορ  που  θα  επιτρέπουν  την  λειτουργία  όλων  των
πνευματουδραυλικών κινήσεων και των λειτουργιών ελέγχου. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη
ασφάλεια  και  τη  μεγαλύτερη  δυνατή  επισκεψιμότητα.  Όλες  οι  καλωδιώσεις  θα  είναι  καλά
μονωμένες  όπως και  η  ασφαλειοθήκη.  Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει  πλήρη σύστημα
φωτισμού σύμφωνα με τον ΚΟΚ καθώς και δυο αναλάμποντες φανούς ένα εμπρόσθιο και ένα πίσω.
Θα  είναι  σύμφωνο  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  για  την  κυκλοφορία  σε  δρόμους  και  θα
περιλαμβάνει:

  Δύο πορτοκαλοκίτρινους φανούς LED επάνω στην καμπίνα χειριστή

 .Δύο πορτοκαλοκίτρινους φανούς LED επάνω στο πίσω μέρος του κάδου απορριμμάτων

 Διαφορετικό χρωματισμό για όλα τα καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος για την εύκολη 
απομόνωση της βλάβης σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή. 

 Θα φέρει  χειριστήριο το οποίο θα βρίσκεται στην καμπίνα χειριστή το οποίο θα χρησιμεύει για την 
ανύψωση-καταβίβαση του κάδου καθώς και για το άνοιγμα-κλείσιμο της πίσω πόρτας. 

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ
Θα αποτελείται από δεξαμενή νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον  1.200lt, κατασκευασμένη  κατά
προτίμηση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον
2mm. 
Σε περίπτωση που η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από άλλο υλικό αυτό θα είναι αποδεδειγμένα
υψηλής  αντοχής  και  υψηλής  αντιδιαβρωτικής  προστασίας.  Η  δεξαμενή  θα  συνοδεύεται  από
ξεχωριστή  εγγύηση  απρόσκοπτης  και  καλής  λειτουργίας  (μη  ύπαρξης  διαρροών  ή  εμφάνισης
παραμόρφωσης  ή  διάβρωσης)  για  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  δέκα  πέντε  (15)  ετών  εντός  του
οποίου  ότι  εκ  των  προαναφερομένων  συμβεί  ο  ανάδοχος  θα  είναι  υποχρεωμένος  σε
αντικατάσταση.
Για το λόγο αυτό θα υπάρχει και ανάλογη εγγύηση του κατασκευαστή.    

Θα διαθέτει  καπάκι  για την πλήρωση με νερό,  ένδειξη στάθμης,  σωλήνα και  κατάλληλη αντλία
υψηλής πιέσεως. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς νερό.
Θα  υπάρχουν  ακροφύσια  εκτόξευσης  νερού  μπροστά  από  τις  βούρτσες  για  την  αποφυγή
δημιουργίας σκόνης. Όλα τα ακροφύσια θα ελέγχονται από την καμπίνα οδήγησης και ο χειριστής
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θα μπορεί να απομονώσει κατά βούληση εντελώς κάποια από αυτά καθώς και να ρυθμίσει  την
παροχή του νερού ψεκασμού έκαστου ανάλογα με τις ανάγκες του φορτίου σάρωσης.
Επιπροσθέτως στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου θα υπάρχει μπάρα με μπέκ ψεκασμού νερού
για την καταστολή της σκόνης 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το όχημα  θα είναι  εξοπλισμένο  με  αξιόπιστο  πνευματικό  σύστημα  αποτελούμενο  από βαλβίδα
ελέγχου ροής, βαλβίδα απλής ενέργειας,  και όργανα ελέγχου στην καμπίνα καθώς και σύστημα
κυλίνδρων που θα επιτελούν την κίνηση και το κατέβασμα του συστήματος σάρωσης.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το σάρωθρο θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

 Εφεδρικό τροχό

  Γρύλο ανύψωσης και μπουλονόκλειδο

 Ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων 

 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ

 Φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ

 Τρίγωνο βλαβών μεγάλο σύμφωνα με τον ΚΟΚ

 Τρίγωνο βλαβών μικρό, αργής κίνησης προσαρμοσμένο στο πίσω μέρος.

 Τις αναγκαίες επιγραφές και τα λοιπά διακριτικά που θα μας ορίσει η υπηρεσία σας.

 Βιβλίο λειτουργίας και συντήρησης  

 Κατάλογο ανταλλακτικών με κωδικούς.

 Έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εξωτερικά το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα DUCO δυο στρώσεων και το χρώμα του θα είναι
λευκό. Θα φέρει επιγραφές κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας μας. 

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας  τουλάχιστον  2 έτη για το πλήρες  όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.  
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  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει  να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα
κατασκευαστούν  τα  υλικά,  (για  την  περίπτωση που  μέρος  του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  παραπάνω  δήλωση  αφορά  το  υπόλοιπο  π.χ.
πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα  καλύψει τον Δήμο  με ανταλλακτικά τουλάχιστον  επί 10 έτη, ακόμη  και  απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ)  θα  καλύψει  τον  Δήμο  με  την  προσφερόμενη  εγγύηση  ακόμη  και  απευθείας  αν  αυτό
απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  αναγκών  συντήρησης  /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

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

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

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

Ο  χρόνος  παράδοσης   δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  180  ημερολογιακές  ημέρες.  Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το  όχημα να φέρει, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 2014/30/ΕΕ, στερεωμένη σε σημείο
ορατό  και  προσιτό,  επάνω  σε  εξάρτημα,  που  κανονικά  δεν  επιδέχεται  αντικατάσταση  κατά  τη
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διάρκεια χρήσης του οχήματος, πινακίδα του κατασκευαστή του βασικού οχήματος. Η πινακίδα να
περιλαμβάνει,  με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες την επωνυμία του κατασκευαστή,
σήμανση  CE,  το  Serial Number (S/N)  του  οχήματος,  το  ωφέλιμο  φορτίο,  το  μικτό  βάρος  του
οχήματος,  το είδος του καυσίμου και  τη χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου που φέρει,  την
ημερομηνία παράδοσης, την εγγύηση του προμηθευτή και τον αριθμό συμβολαίου.

Επιπλέον ο μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός του οχήματος να φέρει σήμανση με ευανάγνωστους
και  ανεξίτηλους  χαρακτήρες  σε  ορατά  σημεία  με  στοιχεία  όπως  επωνυμία/διεύθυνση
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ονομασία/ τύπος εξοπλισμού, σήμανση CE
ως προς την ικανοποίηση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και έτος κατασκευής.

Όλα τα χειριστήρια και τα όργανα να φέρουν επεξηγηματικά σύμβολα ή κείμενο στην Ελληνική
γλώσσα,  τοποθετημένα  πάνω  σε  αυτά  ή  πλησίον  τους,  με  ευανάγνωστους  και  ανεξίτηλους
χαρακτήρες.

Ο θάλαμος οδήγησης να φέρει πινακίδα με πληροφορίες ως προς το ύψος, το πλάτος το μήκος και
τη μικτή μάζα έμφορτου οχήματος. Η πινακίδα να έχει ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες
και να είναι τοποθετημένη σε θέση ορατή.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVII και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, κάθε όχημα φέρει στερεωμένες σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα,
επάνω σε εξαρτήματα,  που κανονικά δεν επιδέχονται  αντικατάσταση κατά την διάρκεια
χρήσης του οχήματος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήματος καθώς και των
κατασκευαστών  των  άλλων  σταδίων  κατασκευής,  στην  περίπτωση  κατασκευής  σε
περισσότερα  του  ενός  στάδια.  Οι  πινακίδες  περιλαμβάνουν,  με  ευανάγνωστους  και
ανεξίτηλους  χαρακτήρες,  στοιχεία  όπως  επωνυμία  κατασκευαστή,   αριθμό  έγκρισης  ΕΚ
τύπου,  στάδιο  έγκρισης  τύπου,  αριθμό αναγνώρισης  οχήματος,  μέγιστη αποδεκτή μάζα
έμφορτου οχήματος κ.α.

Συνοδευτικά Έγγραφα - Εγχειρίδια
Κάθε  όχημα  παραδίδεται  συνοδευμένο  από  πλήρη  σειρά  των  ακόλουθων  εγγράφων  -
εγχειριδίων σε δύο (2) αντίτυπα:
Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
Εικονογραφημένος κατάλογος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία αποθηκευμένα σε
οπτικό δίσκο) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων των επί μέρους ανταλλακτικών με τις
εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (part numbers) του κατασκευαστή και
των υποκατασκευαστών / αληθινών κατασκευαστών, καθώς και οδηγίες για αναγνώριση
των εξαρτημάτων - ανταλλακτικών. 

Συνοδευτικά Πιστοποιητικά
Ο  προμηθευτής  προσκομίζει,  κατά  την  παράδοση,  αντίγραφο  Πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης Συστήματος  Διαχείρισης της Ποιότητας  κατά  ISO 9001,  για όποιο από τα
εργοστάσια κατασκευής.

Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  συνυποβάλει  με  την  προσφορά  του  και  αντίστοιχο  πρόγραμμα  των
εργοστασιακών ελέγχων και δοκιμών (Factory Acceptance Tests - FAT). 
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Ο  προμηθευτής  προσκομίζει  Απόφαση  Έγκρισης  Τύπου  Μηχανήματος  Έργων  ΣΑ  του  αρμόδιου
Υπουργείου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση  Δ13ε/4800 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003).

Επίσης  να  καταθέσει  εμπορικά  φυλλάδια  με  όλα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  Σ.Α  (και  των
υποσυγκροτημάτων)  και  αναλυτικές  καταστάσεις  με  την  ποιοτική  και  ποσοτική  περιγραφή  των
παρελκομένων.

Δήλωση  συμμόρφωσης  προς  τις  εφαρμοζόμενες  Οδηγίες  (2006/42/ΕΚ,  2014/30/ΕΚ)  η  οποία
αναφέρει τα εναρμονισμένα άλλα διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την ικανοποίηση των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Έλεγχοι Παραλαβής

Το  ΣΑ  να  υποβληθεί  στις  προβλεπόμενες  δοκιμές  παραλαβής  (Μακροσκοπικός-  Λειτουργικός
Έλεγχος).

Στην  περίπτωση  προμήθειας  πολλών  ΣΑ,  θα  παραδοθεί  πρώτα  ένα  ΣΑ  πλήρες  ως  δείγμα,
προκειμένου να διαπιστωθεί, από την προβλεπόμενη Επιτροπή της Υπηρεσίας, η συμμόρφωσή του
με την παρούσα ΤΠ και υποβληθεί στις προαναφερθείσες δοκιμές παραλαβής. Η προμήθεια των
υπολοίπων θα γίνει μετά την παραλαβή του υπόψη δείγματος που λογιστεί ως το #1 τεμάχιο από το
σύνολο των προς παράδοση ΣΑ.

Τυχόν  διαπιστώσεις  της  υπόψη  Επιτροπής  αναφορικά  με  τις  αποκλίσεις  ως  προς  την  ΤΠ  του
δείγματος, θα κοινοποιούνται εγγράφως στον Προμηθευτή, προκειμένου να τις απαλείψει, τόσο στο
δείγμα (#1 τεμ.), ως και στα λοιπά προς παράδοση ΣΑ.

Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με τις κατά εξακολούθηση αποκλίσεις ως προς την ΤΠ
τόσο του δείγματος όσο και των λοιπών προς παράδοση ΣΑ μετά την εφαρμογή της διαδικασίας της
υποπαραγράφου 3, συνεπάγεται αυτομάτως ενεργοποίηση των αντίστοιχων όρων της Διακήρυξης
του Διαγωνισμού περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του Προμηθευτή», ενώ ταυτόχρονα η
όλη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής διακόπτεται οριστικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών αποτελούμενη
από εξειδικευμένο προσωτικό, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα
στάδια της  κατασκευής  των ΣΑ.  Τυχόν  παρατηρήσεις  και  συστάσεις  της  εν  λόγω Επιτροπής,  να
υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή.

Μακροσκοπικός Έλεγχος

Το ΣΑ να επιθεωρείται  από την Επιτροπή Παραλαβών και  να ελέγχεται αν είναι  καινούργιο και
αμεταχείριστο,  για  την  επιμελή  κατασκευή,  τον  εξοπλισμό,  τα  παρελκόμενα  και  γενικά  την
μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους της ΤΠ.
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Λειτουργικός Έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (χειριστές, υλικά, κλπ) και δαπάνη του προμηθευτή του
ΣΑ, πλήρως εξοπλισμένου, όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των κινητήρων, της
αντλίας, στην απόδοση έργου και όλου του εξοπλισμού του ΣΑ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών
του ΣΑ, γίνεται εξωτερικός έλεγχος των κινητήρων, των συσσωρευτών, του ηλεκτρικού κυκλώματος,
του υδραυλικού συστήματος, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:

Για μία (1) τουλάχιστον ώρα το ΣΑ να δοκιμαστεί σε συνεχόμενη και διακοπτόμενη λειτουργία. όλων
των  συστημάτων.  Κατόπιν  με  πλήρη  φορτίο  να  οδηγηθεί  σε  δρόμο  ταχείας  κυκλοφορίας  με
ταχύτητα 80 Km/h για απόσταση 80Km και σε ανηφορικό δρόμο κλίσης τουλάχιστον 6% με ταχύτητα
55 Km/h. Το όχημα δεν πρέπει να  έχει ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής λειτουργίας.

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης, ελιγμών, χειριστηρίων, ακτίνας στροφής κ.α.

Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικού, πνευματικού και ηλεκτρικού συστήματος.

. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης λειτουργίας και στάθμευσης.

Εργονομία, άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα καμπίνας χειρισμού και χειριστηρίων κ.α.

. Έλεγχος εργασιών σάρωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιδόσεων 

Ικανότητες σάρωσης- Αναρροφητική Ικανότητα
Το  σάρωθρο  να  καθαρίζει  αποτελεσματικά  για  δρόμους  με  μηχανική  -  αναρροφητική
σάρωση με πλάτος σάρωσης τουλάχιστον 2 μέτρων (Μ). 
Η σάρωση να γίνεται με ταχύτητα 25 Km/h, και με ένα πέρασμα.
Οι ελάχιστες ικανότητες σάρωσης περιγράφονται στις παραγράφους 4.6.7.1 και 2.

Αναρρόφηση άμμου και χαλικιού
Τοποθετούνται σε επίπεδο ασφάλτου ή σκυροδέματος 16 Kgr ξηρή άμμος και 16 Kgr χαλίκι
(διαμέτρου 9mm), απλωμένα σε επιφάνεια 12 m2 = (2 Χ 6) m2 (με πυκνότητα  2,6 KG/Μ2  ).
Το ποσοστό αναρρόφησης να μην είναι μικρότερο από 95% του συνολικού βάρους.

Αναρρόφηση διάφορων υλικών
Δέκα υλικά από το κάθε είδος του πίνακα Ι δηλ. σύνολο 10 Χ 10 = 100 τοποθετούνται σε
επίπεδο ασφάλτου ή σκυροδέματος επιφάνειας 12 m2 = (2 Χ 6) m2 με κατανομή 5 οριζόντια
Χ  20  κάθετα  =  100  θέσεις.  Η  οριζόντια  απόσταση  μεταξύ  τους  να  είναι  450mm και  η
κατακόρυφη 300mm. Στις 100 παραπάνω θέσεις κατανέμονται τα 100 υλικά ως εξής: 
Κάθετη σειρά 1 και 11 τα 10 υλικά με α/α 1 του κάτωθι πίνακα
Κάθετη σειρά 2 και 12 τα 10 υλικά με α/α 2 του κάτωθι πίνακα και όλα τα υπόλοιπα υλικά
με την ίδια ακολουθία από τα οποία το σάρωθρο πρέπει να αναρροφά και να συγκρατεί τα
95.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Κατάλογος Υλικών)
                                                                                                                                           

ΥΛΙΚΑ

Κουτιά αλουμινίου αναψυκτικού 0.33 lt άδειο

Κουτιά  αλουμινίου  αναψυκτικού  (συμπιεσμένο  πάχους  κατά
μήκος 15mm) 0.33 lt άδειο

Κύπελλα, πλαστικά,  0,236 It   

Κύπελλα, φελιζόλ, χωρητικότητας λίτρων O.236lt

Κυλινδρικό, συμπαγή χάλυβα, 25mm χ 75mm 

Καρφιά χάλυβα, (μέγεθος 8 D) με 63 mm μήκος

Βίδες χάλυβα, 12,7 mm χ 50 mm

Ροδέλες χάλυβα, με 12,7 mm εσωτερική διάμετρο

Μπάλα(σφαίρα) ρουλεμάν χάλυβα, με διάμετρο 12,7 mm 

Πέτρες με διάμετρο 50 mm 

ΣΥΝΟΛΟ

Η  απουσία  τυχόν  απαιτήσεων  λειτουργικών  ελέγχων  κατά  την  παραλαβή,  στην  παρούσα
προδιαγραφή, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη της διασφάλισης στους όρους της
ΤΠ.

 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ' αυτήν την ΤΠ αναλυτικά, αναφορικά με την κατασκευή του ΣΑ, θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των οχημάτων.

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την
προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών σχετικά με τις μηχανές (Σήμανση CE).

Απόφαση αριθ.  Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (ΦΕΚ 519/Β/6-3-2013), «Κατάταξη των μηχανημάτων
έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού συμφωνά με το Π.Δ.
113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
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π.δ.  22/1976  (Α΄  6)  ή  το  π.δ.  31/1990  (Α΄  11)  με  τις  άδειες  να  εκδίδονται  κατ  εφαρμογή  του
προεδρικού αυτού διατάγματος».

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007
για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους,
και  των  συστημάτων,  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  χωριστών  τεχνικών  μονάδων  που
προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Οδηγία 1999/101/ΕΚ, της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 για την προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με
κινητήρα .

Οδηγία 1999/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο  της  οδηγίας  80/1269/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  ισχύ  κινητήρος  των
μηχανοκινήτων οχημάτων

ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code – Net power».

ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

ECE R29 Road Vehicles Cabin Safety Tests ή αντίστοιχο.

Νόμος  2696  (ΦΕΚ  57/Α/23-3-1999),  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας»,  όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007).

Υπουργική  Απόφαση  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-1-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην  αγορά
πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου και  αναγόμωσης»,  όπως τροποποιήθηκε
από την Υπουργική Απόφαση 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ13ε/4800 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003), «Όροι και προϋποθέσεις για την
χορήγηση  έγκρισης  τύπου  Μηχανημάτων  Έργων  και  τρόπος  και  διαδικασία  απογραφής,
ταξινόμησης  και  χορήγησης  άδειας  και  πινακίδων  αριθμού  κυκλοφορίας  Μηχανημάτων  Έργων
(ΜΕ)».

Οδηγία  2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 26ης  Φεβρουαρίου
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Οι παραπομπές στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, νοούνται
ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος VII της δεύτερης).
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Οδηγία  2006/42/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  17ης  Μαΐου  2006
σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Τα  σχετικά  έγγραφα,  στην  έκδοση  που  αναφέρονται,  αποτελούν  μέρος  της  παρούσας  ΤΠ.   Σε
περίπτωση αντίφασης  της  παρούσας  ΤΠ με  μνημονευόμενα  πρότυπα,  κατισχύει  η  ΤΠ,  υπό την
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η  αναφορά  και  παραπομπή  σε  συγκεκριμένα  πρότυπα  δεν  αναιρεί  την  αποδοχή  νεότερων  ή
ισοδύναμων προτύπων. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει  τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της
Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που
καθορίζονται  από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή,  δύναται να γίνονται  αποδεκτές εφόσον ο
προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για  τους  Νόμους  τα  Προεδρικά  Διατάγματα  και  τις  ΥΑ  που  αναφέρονται  σε  αυτή  την  τεχνική
προδιαγραφή οι νεότερες σχετικές.

Τα  σχετικά  έγγραφα,  στην  έκδοση  που  αναφέρονται,  αποτελούν  μέρος  της  παρούσας
προδιαγραφής.  Για  τα  έγγραφα,  για  τα  οποία  δεν  αναφέρεται  έτος  έκδοσης,  εφαρμόζεται  η
τελευταία  έκδοση,  συμπεριλαμβανομένων  των  τροποποιήσεων.  Σε  περίπτωση  αντίφασης  της
παρούσας  προδιαγραφής  με  μνημονευόμενα  πρότυπα,  κατισχύει  η  προδιαγραφή,  υπό  την
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Συντμήσεις - Ακρωνύμια 

ΔΒ Δεν Βαθμολογείται

ΔΕ Δεν Εφαρμόζεται

Ε Έκδοση

NSN National Stock Number

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΠ               Τεχνική Προδιαγραφή 

ΣΑ      Σάρωθρο

ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο  κωδικός  CPV   για  το  όχημα  με  βάση  τον  κανονισμό  (ΕΚ)  της  2195/2002/ΕΚ,  είναι
34144431-8 με περιγραφή “ Αυτοκινούμενα Απορροφητικά Σάρωθρα ”.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων
ή  ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
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ισοδύναμο  τρόπο  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή,  δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την
ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα,
για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει
η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από αρμόδια  υπηρεσία  του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2,NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5-6κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ  
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8
Κάδος  απορριμμάτων  -  υλικά  και
τρόπος κατασκευής

100-120 6,00

9 Αναρροφητικό σύστημα 100-120 10,00

 10  Σύστημα σάρωσης 100-120 14,00

11
Υδραυλικό  σύστημα,   ηλεκτρικό
σύστημα

100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00

ΓΕΝΙΚΑ 

14
 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
- αντισκωριακή προστασία 

100-120 13,00

15

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

100-120 11,00

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

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

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

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

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5-6κμ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.
Εισαγωγή
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

2.
Γενικά χαρακτηριστικά
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

3. Αυτοκίνητο πλαίσιο
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

4.
Καμπίνα χειριστού
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

5.
Σύστημα πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

6.
Σύστημα διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

7.
Σύστημα ανάρτησης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

8.
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

9.
Κάδος απορριμμάτων
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

10.
Σύστημα σάρωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

11.
Βοηθητικός κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

12.
Μονάδα αναρρόφησης
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

13.
Τουρμπίνα υποπέσεις
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

14.
Σωλήνας αναρρόφησης
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

15.
Όργανα και συστήματα έλεγχου
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

16.
Ηλεκτρικό σύστημα
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

17.
Υδραυλικό σύστημα
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

18.
Σύστημα νερού
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

19.
Πνευματικό σύστημα
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

20.
Παρελκόμενα
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

21.
Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

22.
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

23.
Τεχνική υποστήριξη  
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

24.
Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

25.
Εκπαίδευση προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

26.
Παράδοση οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

27.
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της διακήρυξη

ΝΑΙ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί
ποινή  αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1
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1. ΓΕΝΙΚΑ
Η  παρούσα  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  απαιτήσεις,  τα  τεχνικά  και  λειτουργικά
χαρακτηριστικά,  την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης και τους ελέγχους παραλαβής
μηχανήματος χωματουργικών εργασιών επί παντός εδάφους Φορτωτή/ Εκσκαφέα (Φ/Ε).

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

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Ορισμός

2.1.1 Ο Φ/Ε θα είναι ελαστικοφόρος, καινούργιος, αμεταχείριστος, ο οποίος θα έχει μόνιμα
τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως (φορτωτή) στο εμπρόσθιο μέρος, με κάδο φόρτωσης
και μηχανισμό εκσκαφής (εκσκαφέα) στο οπίσθιο μέρος, με κάδο εκσκαφής. Ο Φ/Ε είναι
Μηχάνημα  Έργου,  ειδικότητα  1  για  εργασίες  εκσκαφής  και  εν  γένει  χωματουργικές,
σύμφωνα με την Απόφαση 1032/166 (ΦΕΚ 519/Β/6-3-13). Ο υπό προμήθεια Φ/Ε θα είναι
κατασκευασμένος τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία παράδοσης.

2.1.2  Ο  υπό  προμήθεια  Φ/Ε  να  φέρει  σήμανση  CE  –  Ταμπελάκι  κατασκευής,  ή  όπως
ορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής νομοθεσίας.

2.1.3 Κάθε  μηχάνημα  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  των  Οδηγιών  2006/42/ΕΚ,  περί
μηχανημάτων,  2000/14/ΕΚ,  περί  εκπομπής  θορύβου,  και  2014/30/ΕΕ,  περί
ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας.  Στην  Τεχνική  Προσφορά  να δηλώνονται τα  πρότυπα,
σύμφωνα με τα οποία είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και ελεγμένο κάθε μηχάνημα
και ο εξοπλισμός του για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων οδηγιών, λαμβάνοντας
υπόψη τους καταλόγους των προτύπων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053).

2.1.4 Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο προσφερόμενος τύπος και το έτος που αυτός
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή έχει
σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. 

2.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

Ικανό να εκτελεί χωματουργικές εργασίες, όπως: 

-Προώθηση και διάστρωση υλικού επικάλυψης 



-Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων
-Διαμόρφωση τελικών πρανών
-Διάνοιξη και συντήρηση αντιπλημμυρικών τάφρων
-Εκσκαφές/ Φυτεύσεις
-Μεταφορά και φόρτωση αντικειμένων - υλικών.

2.3 Αξιοπιστία

Η  ύπαρξη  δικτύου  αντιπροσώπων  στην  Ελλάδα  είναι  απαιτούμενη.  Εάν  πρόκειται  για  προϊόν
παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα ώστε
να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη καθώς και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

2.4 Σχεδιασμός και Κατασκευή

4.4.1 Πλαίσιο 

2.4.1.1 Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι μονοκόμματο συγκολλητό, ισχυρής κατασκευής από
σιδηροχάλυβα ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης και δυνάμεις στρέβλωσης.

2.4.1.2 Θα έχει ενσωματωμένο το σύστημα πλευρικής μετατόπισής του εκσκαφέα καθώς και  το
πλαίσιο ποδαρικών στήριξής του (σταθεροποιητών).

2.4.1.3  Οι  δύο  σταθεροποιητές  θα  είναι  τοποθετημένοι  στα  άκρα  του  συστήματος  πλευρικής
μετατόπισης. Η λειτουργία τους θα είναι υδραυλική και ανεξάρτητη για κάθε έναν σταθεροποιητή,
με πέλματα για καλύτερη σταθερότητα.

2.4.1.4  Θα  διαθέτει  ηχητική  προειδοποίηση  προς  τον  χειριστή,  σε  περίπτωση που  εκκινήσει  το
μηχάνημα πριν ανυψώσει τους σταθεροποιητές. 

2.4.1.5  Οι διαστάσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε αυτό να δύναται  να
μεταφερθεί  οδικώς  από  ρυμουλκό  όχημα  Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  το  συνολικό  μήκος  του
μηχανήματος σε θέση πορείας θα πρέπει να είναι  6,0m, το ύψος της μπούμας μαζεμένη σε θέση
πορείας 3,9m  και πλάτος πίσω μέρους πλαισίου  2,5m. Αν το υπόψη μηχάνημα προσφερθεί με
άλλες διαστάσεις θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη τεκμηρίωση του προσφέροντα ότι  ο Εκσκαφέας
Φορτωτής  μπορεί να μεταφερθεί οδικώς από ρυμουλκό όχημα βάση του ισχύοντος Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

2.4.1.6  Το  βάρος  λειτουργίας  του  μηχανήματος  θα  είναι  το  μέγιστο  δυνατό,  για  μεγαλύτερη
στιβαρότητα αλλά και πρόσφυση στο έδαφος και δεν θα είναι μικρότερο από 7.500 Kgr και σε καμία
περίπτωση να μην υπερβαίνει τους 10,00 tn (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.1.7 Κάθε μηχάνημα να διαθέτει διατάξεις έλξης εμπρός, για ρυμούλκηση σε περίπτωση βλάβης.
Το άγκιστρο ή δακτύλιος έλξης να φέρει τις τάσεις που αναπτύσσονται από τη ρυμούλκηση του Φ/Ε.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος φόρτωσης. 

2.4.1.8 Να έχει προστατευτικές γρίλιες και πλέγμα προστασίας για τα πίσω φώτα του μηχανήματος
από  μεταλλικό  υλικό,  όταν  αυτά  δεν  φέρονται  χωνευτά  στην  καμπίνα  ή  στο  πλαίσιο  του
μηχανήματος και δεν προστατεύονται επαρκώς από φθορές.

2.4.1.9 Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (Ground Clearance) 32cm.

2.4.1.10  Θα διαθέτει πρόσβαση στο κινητήρα του μηχανήματος.
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2.4.1.11   Ο Φ/Ε θα διαθέτει σύστημα πρόσδεσης, για την μεταφορά     του με ρυμουλκό όχημα της
Υπηρεσίας  και  οχηματαγωγά  πλοία.  Το  σύστημα   πρόσδεσης  να  περιλαμβάνει  συνολικά  4  ή  6
σημεία  πρόσδεσης
(2 ή 3  εκατέρωθεν).

2.4.2. Κινητήρας

2.4.2.1 Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, υπερ-τροφοδοτούμενος
(turbo), με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας κοινού αυλού (common rail)
ηλεκτρονικά  ελεγχόμενος.  Η  έκδοσή  του  θα  είναι  κατάλληλη  ώστε  να  λειτουργεί  ομαλά  σε
θερμοκρασίες -20,0ο C έως 40ο C. Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη
πρόσβαση  στα  αναλώσιμα-  εξαρτήματα  (φίλτρα,  ιμάντες  κλπ.).   Σε  κάθε  περίπτωση  η
αντιρρυπαντική  τεχνολογία  του κινητήρα  θα πρέπει  να  είναι  νέας  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας
StageIV/T4F ή  νεότερη  και  πάντα  σύμφωνως  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα  Εθνική  και  Κοινοτική
νομοθεσία (Ευρωπαϊκής  Ένωσης).

2.4.2.2 H ονομαστική μικτή ισχύς του κινητήρα, θα είναι τουλάχιστον 100ΗΡ (ISO14396 ή SAE1995)
(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.2.3  Μέγιστη  ροπή  του  κινητήρα:  θα  είναι  τουλάχιστον  450  Nm (ISO14396  ή  SAE1995)
(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.2.4. Τάση λειτουργίας: 24 V

2.4.2.5  Φίλτρο  αέρος:  Ξηρού  τύπου,  δύο  στοιχείων,  πρωτεύον  και  δευτερεύον,  με  ικανότητα
καθαρισμού πάνω από 95%

2.4.2.6  Φίλτρο λαδιού κινητήρα

2.4.2.7  Φίλτρο καυσίμου

2.4.2.8  Φίλτρο υδραυλικού υγρού

2.4.2.9  Σύμφωνα  με  το  επίσημο  Τεχνικό  Φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  του  μηχανήματος,  ο
κινητήρας θα επιτυγχάνει τις κατωτέρω επιδόσεις:

2.4.2.10 Μέγιστη ταχύτητα πορείας εμπρός 35 km/h τουλάχιστον (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.2.11 Μέγιστη ταχύτητα πορείας όπισθεν 20 km/h τουλάχιστον 

2.4.2.12. Οι  ανωτέρω  ταχύτητες  θα  επιτυγχάνονται  χωρίς  ενδείξεις  υπερθέρμανσης  ή  κακής
απόδοσης- λειτουργίας του κινητήρα.

2.4.2.13. Θα φέρει αυτόματο σύστημα υποβοηθήσεως εκκινήσεως σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι
και -20,0ο C.

2.4.2.14  Θα  πρέπει  υπάρχουν  όλα  τα  όργανα  και  ενδείξεις  για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  και
συντηρήσεως του κινητήρα. Θα διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα τακτικού ελέγχου(π.χ. φίλτρα,
λάδια, υγρά, συσσωρευτές).
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2.4.2.15  Να χρησιμοποιεί λιπαντικά και καύσιμα τυποποιημένα. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός
παραδίδεται  με  πετρελαιολιπαντικά  διαφορετικά  από  αυτά,  θα  πρέπει  να  είναι  εφικτή  η
αντικατάστασή  τους  με  λιπαντικά  τυποποιημένα  ώστε  κατά  τη  1η προγραμματισμένη  αλλαγή
ορυκτελαίου, να μην απαιτείται διαδικασία απόπλυσης.

2.4.2.16 Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρων, θα διαθέτει υδατοπαγίδα και
φίλτρο καυσίμου, κατά προτίμηση  με κρουνό αποστραγγίσεως. Η χωρητικότητα να δηλώνεται στην
Τεχνική Προσφορά σε λίτρα (lt) σε συνδυασμό με την αυτονομία. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.2.17  Επιθυμητή  είναι  η  ύπαρξη  δεξαμενής  AdBlue με  προστατευτικό  μεταλλικό  κάλυμμα,
χωρητικότητας  τουλάχιστον  13lt,  με  ενσωματωμένη  αντλία  AdBlue τοποθετημένη  σε  κατάλληλο
χώρο. Η διάθεση δεξαμενής AdBlue δεν αποτελεί απαράβατο όρο.

2.4.2.18  Στην προσφορά να αναφέρονται υποχρεωτικά οι καμπύλες λειτουργίας ισχύος και ροπής
στρέψης, συναρτήσει των στροφών του κινητήρα.

2.4.2.19.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Ε θα δοθούν αναλυτικά στις προσφορές και με ποινή
αποκλεισμού 

2.4.3 Υδραυλικό σύστημα.

2.4.3.1 Το υδραυλικό σύστημα να λειτουργεί μέσω αντλίας μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση
καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης.

2.4.3.2 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος να είναι τουλάχιστον 250 bar.

2.4.3.3  Η  υδραυλική  παροχή  της  αντλίας  να  είναι  τουλάχιστον  160  lt/min.  (Βαθμολογούμενο
κριτήριο).

2.4.3.4 Το υδραυλικό σύστημα  να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά. Η περιγραφή να
περιλαμβάνει τον τύπο του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης απόδοσης.

2.4.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης.

2.4.4.1 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να είναι 4x4 (με δυνατότητα απεμπλοκής του εμπρόσθιου
διαφορικού), με  υδραυλικό  μετατροπέα  ροπής  στρέψης  (torque  converter)  και  τουλάχιστον
τέσσερις (4) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δυό (2) οπισθοπορείας άλλη πρόταση που αφορά το
σύστημα μετάδοσης θα αξιολογηθεί.. 

2.4.4.2 Η αναστροφή κίνησης (εμπρός – πίσω) να γίνεται υδραυλικά και εν κινήσει. 

2.4.4.3 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο πλήρως συγχρονισμένο με ηλεκτρονική επιλογή
σχέσεων.

2.4.4.4 H σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του εμπρόσθιου διαφορικού να γίνεται με ηλεκτρικό διακόπτη
και εν κινήσει. 

2.4.4.5  Για λόγους  ασφαλείας  ο κινητήρας  να εκκινεί  μόνον όταν  θα τίθεται  ο  μοχλός  αλλαγής
κατεύθυνσης στην νεκρή θέση.

2.4.4.6  Το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  θα  περιγραφεί  αναλυτικά  στην  Τεχνική  Προσφορά. Η
περιγραφή  να  περιλαμβάνει  τύπο  συστήματος(π.χ.υδροστατική  μετάδοση  κίνησης,  συστήματα
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προστασίας, φίλτρο ελαίου κ.α.).

2.4.5 Σύστημα διεύθυνσης

2.4.5.1 Να είναι υδραυλικού τύπου και να επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. 

2.4.5.2 Θα διαθέτει δυνατότητα διεύθυνσης των τεσσάρων τροχών. 

2.4.5.3 Το μηχάνημα να φέρει σύστημα ασφαλείας για τη διεύθυνση αυτού, σε περίπτωση παύσης
λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πιέσεως.

2.4.5.4 Το σύστημα διεύθυνσης θα περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά. Θα αναφέρεται
η ελάχιστη διάμετρος του κύκλου στροφής του μηχανήματος,  εντός του οποίου εγγράφονται  οι
προβολές  στο  επίπεδο  του  εδάφους  όλων  των  σημείων  του  μηχανήματος,  εξαιρουμένων  των
εξωτερικών κατόπτρων και των εμπρόσθιων φανών δεικτών πορείας, όταν το μηχάνημα διαγράφει
κυκλική τροχιά. 

2.4.6 Ελαστικά 

2.4.6.1 Ο Φ/Ε  θα φέρει  τέσσερα (4)  ελαστικά χωρίς  αεροθάλαμο  Tubeless  Radial,  κατάλληλων
διαστάσεων σύμφωνα με το κατασκευαστή.

2.4.6.2 Η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών να μην είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους κατά
την ημερομηνία παραλαβής του Φ/Ε.

2.4.6.3  Στην  Τεχνική προσφορά να δηλώνονται  τα στοιχεία των ελαστικών-ονοματολογία-χρόνος
κατασκευής .

2.4.7 Σύστημα πέδησης

2.4.7.1 Το σύστημα πέδησης του μηχανήματος να είναι υδραυλικό (διπλού κυκλώματος).

2.4.7.2 Να υπάρχουν στεγανά δισκόφρενα εντός ελαιολεκάνης. 

2.4.7.3 Το σύστημα φρένων να παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής πέδησης και στους τέσσερις
τροχούς.

2.4.7.4  Επιπλέον  να  υπάρχει  μηχανικό  φρένο  στάθμευσης,  ανεξάρτητο  από  το  κύριο  σύστημα
πέδησης.

2.4.7.5 Το μηχάνημα να φέρει σύστημα ασφαλείας για την πέδηση αυτού σε περίπτωση παύσεως
λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πίεσης. 

2.4.7.6 Το σύστημα πέδησης να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.

2.4.8 Ηλεκτρικό Σύστημα – Εξοπλισμός

2.4.8.1 Το ηλεκτρικό σύστημα κάθε Φ/Ε να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΚΟΚ και τις διατάξεις της ΕΕ. Το σύστημα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται
από εκκινητή (μίζα) με τάση λειτουργίας 12 ή 24Vκαι δυναμό (alternator). Το μηχάνημα να διαθέτει
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συσσωρευτή τάσεως 12V.

2.4.8.2  Κάθε  Φ/Ε  να  διαθέτει  συσσωρευτές  εκκίνησης-  εναλλάκτη  ρεύματος,  που  να
ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  του  οχήματος.  Στην  Τεχνική  προσφορά  να  δηλώνονται  η
ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας (π.χ Οδηγία 2006/66/ΕΚ).

2.4.8.3  Το  όχημα  να  είναι  εξοπλισμένο  με  γενικό  διακόπτη  απομόνωσης  του  ηλεκτρικού
κυκλώματος, με εξαίρεση πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν μόνιμη σύνδεση.

2.4.8.4 Επίσης ο Φ/Ε θα διαθέτει φωτισμό εργασίας ώστε όλες οι εργασίες χειρισμού να μπορούν να
λάβουν  χώρα  κάτω από  οποιεσδήποτε  συνθήκες  φωτισμού,  ακόμη και  σε  κατάσταση πλήρους
συσκότισης.

2.4.8.5 Ο φωτισμός να αποτελείται  τουλάχιστον από δύο (2) φώτα εργασίας – πορείας προς τα
εμπρός στην οροφή της καμπίνας, δύο (2) στο πλαίσιο του μηχανήματος και ένα (1) στο πίσω μέρος,
όλα επιθυμητό να είναι τύπου LED, μαζί με τα αντίστοιχα κυκλώματα και ασφάλειες. Τα πίσω φώτα
που δεν φέρονται χωνευτά στην καμπίνα ή στο πλαίσιο του μηχανήματος και δεν προστατεύονται
επαρκώς από φθορές, θα πρέπει να καλύπτονται από μεταλλικό πλέγμα προστασίας, το οποίο θα
μπορεί  να  αφαιρεθεί  εύκολα  επιτρέποντας  την  πρόσβαση  στο  φωτιστικό  σώμα  όταν  αυτή
απαιτείται.

2.4.8.6 Φώτα διεύθυνσης (φλας)

2.4.8.8 Φώτα Stop και Tail lights που προβλέπονται από τον ΚΟΚ.

2.4.8.9  Περιστρεφόμενο φάρο στην οροφή της  καμπίνας ενεργοποιούμενο από τον χειριστή και
αυτόματο σύστημα ειδοποίησης οπισθοπορείας (φωτεινό και ηχητικό).

2.4.8.10 Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης βλαβών.

2.4.8.11  Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται πλήρως τα στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος
(συσσωρευτές,  εναλλάκτης  ρεύματος,  στοιχεία κατανάλωσης,  τα στοιχεία  του φωτισμού) με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

2.4.9 Καμπίνα (θάλαμος χειριστή)

2.4.9.1 Ο θάλαμος του χειριστή θα είναι είναι κλειστός μεταλλικός ασφαλείας με προστατευτικούς
δοκούς για προστασία από ανατροπή ROPS (Rollover Protective Structure) και πτώση αντικειμένων
FOPS (Falling Object Protective Structure), έτσι ώστε να παρέχεται προστασία από πιθανές πτώσεις
αδρανών  υλικών  και  βράχων  και  ανατροπή  του  μηχανήματος  κατά  την  εργασία  αντίστοιχα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 3449 και  ISO 3471. Να επισυναφθεί  πιστοποιητικό
ελέγχου ή βεβαίωση του κατασκευαστή.

2.4.9.2 Η καμπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυμα για τον χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες
που εκτελεί με το σύστημα φόρτωσης όταν αυτός είναι καθήμενος. Ο θάλαμος να αποτελείται από
υαλοπίνακες  θερμοανακλαστικούς  και  ασφαλείας,  ώστε  να  μην  θρυμματίζονται  ακόμη  και  εάν
δημιουργούνται  πολλαπλές  ρωγμές  στην  επιφάνεια  τους  (κατάθεση  πιστοποιητικού  από
προμηθευτή). Οι  υαλοπίνακες να υποστηρίζονται  με σύστημα κατάλληλο για την διάλυση ή την
αποφυγή συγκέντρωσης πάγου ή υγρασίας. Η καμπίνα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον έναν (1)
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υαλοκαθαριστήρα  και  εκτοξευτήρα  νερού  στον  μπροστά  υαλοπίνακα.  Να  υπάρχουν  εξωτερικοί
καθρέπτες  δεξιά  και  αριστερά  στα  πλάγια  της  καμπίνας.  Θα  εξασφαλίζεται  η  προβλεπόμενη
ηχομόνωση εντός της καμπίνας από τις οδηγίες της ΕΕ. Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό, εσωτερική
κρεμάστρα,  κάθισμα χειριστή ρυθμιζόμενο,  στέρεας κατασκευής,  με  επένδυση από ύφασμα και
ζώνη ασφαλείας.

 2.4.9.3  Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά δύο (2) πόρτες για την είσοδο του χειριστή
σε αυτή. Κάθε πόρτα να διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση του μηχανήματος, μηχανισμό για το
άνοιγμα και κλείσιμο της (από μέσα προς τα έξω πλευρά) και μηχανισμό για την ασφάλιση της στην
ανοιχτή θέση.

2.4.9.4 Το μηχάνημα να είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω όργανα ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία
πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστα  από  τη  θέση  του  οδηγού:  δείκτης  θερμοκρασίας  και  αντίστοιχη
προειδοποιητική  λυχνία,  δείκτης  περιεκτικότητας  δεξαμενής  ή  δεξαμενών  καυσίμου,
προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης πίεσης λαδιού (κινητήρα και υδραυλικού συστήματος),
ενδεικτικές  λυχνίες  φώτων,  και  ηλεκτρικό  ή  αναλογικό  ωρόμετρο.  Επιπλέον  όργανα  ελέγχου  ή
ενδείκτες  προειδοποιήσεων,  των  οποίων  η  ύπαρξη  θεωρείται  απαραίτητη  κατά  την  κρίση  του
προμηθευτή  –  κατασκευαστή  και  φέρονται  από  τα  αντίστοιχα  μηχανήματα  του  είδους  που
κυκλοφορούν στο εμπόριο, θα είναι αποδεκτά.

2.6.9.5 Η καμπίνα του χειριστή θα διαθέτει σύστημα αερισμού 3 ταχυτήτων μέσω φίλτρου καθώς
και σύστημα κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση).

2.4.9.6 Στην καμπίνα να υπάρχει αναμονή ρεύματος 12V (τουλάχιστον μία) για σύνδεση διαφόρων
συσκευών. Θετικά θα αξιολογηθεί η διάθεση θύρας USB εξόδου 2A, για την λειτουργία – φόρτιση
διαφόρων συσκευών .

2.4.9.7 Προεγκατάσταση για τοποθέτηση ασυρμάτου VHF/FM (προεγκατεστημένες καλωδιώσεις και
αναμονή εγκατάστασης κεραίας)

2.4.9.8 Στην  καμπίνα  του  μηχανήματος  να  υπάρχει  πλήρως  εγκατεστημένο  σύστημα  ήχου
(RADIO/CD) με τα απαραίτητα ηχεία και κεραία.

2.4.9.9  Θα διαθέτει σύστημα  απόσβεσης κραδασμών για την αύξηση της άνεσης του χειριστή και
βελτίωση της συγκράτησης του φορτίου. (Να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά)

2.4.10 Σύστημα Φόρτωσης 

2.4.10.1 Κάδος Γενικής χρήσης (General Purpose)  διαιρούμενου τύπου,  πλάτους τουλάχιστον 2,20
μέτρων, ανοιγόμενος υδραυλικά, χωρητικότητας τουλάχιστον 1 m3 (Βαθμολογούμενο κριτήριο), με
κοπτικές  λάμες  (wear plates)  προσαρμοσμένες  με  βίδες  (bolt-on)  στο  κάτω  μέρος  του  και
αντικαθιστάμενα δόντια. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος του κάδου φόρτωσης να μην υπερβαίνει τα
2,50 μέτρα. 

2.4.10.2. Η σύνδεση του κάδου με τον βραχίονα ανύψωσης «μπούμα» του μηχανήματος, γίνεται
μέσω ειδικού υδραυλικού εξαρτήματος (ταχυσύνδεσμου), που επιτρέπει την εναλλαγή του κάδου
με άλλα εξαρτήματα (Fork Lift, κ.α.) μέσα σε 60 sec (μέγιστο), χωρίς ο χειριστής να κατέβει από την
καμπίνα.
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2.4.10.3.  Χειρισμός  κάδου από τον  χειριστή μέσω των  υδραυλικών κυκλωμάτων ανύψωσης και
κλίσης  του  κάδου.  Θα  διαθέτει  ηλεκτρικό  χειριστήριο  (joystick),  με  δυνατότητα  χειρισμού
διαφορετικών εξαρτήσεων (σκούπας κα). 

2.4.10.4  Κύκλωμα  ανύψωσης  (Lift circuit)  (τέσσερις  θέσεις):  ανύψωση  (raise),  κράτηση  (hold),
χαμήλωμα (lower) και επίπλευση (float) .

2.4.10.5. Κύκλωμα Κλίσης (Tilt circuit) (τρεις θέσεις):  οπίσθια κλίση (tilt back), κράτηση (hold) και
εκκένωση (dump).

2.4.10.6  Ο  κάδος  φόρτωσης  κατά  την  ανύψωση  του  να  οριζοντιώνεται  αυτόματα,  ώστε  να
αποτρέπεται πιθανή πτώση υλικών.

2.4.10.7 Το μέγιστο λειτουργικό ύψος του κάδου φόρτωσης (έμφορτο) να είναι τουλάχιστον 3,00
μέτρα. 

2.4.10.8 Το μέγιστο λειτουργικό βάρος (operating capacity) στο μέγιστο λειτουργικό ύψος του κάδου
φόρτωσης) να είναι τουλάχιστον 3.600 kg (κατά ISO 14397). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.10.9  Μέγιστη Ασκούμενη Δύναμη στον Κάδο Φόρτωσης (Shovel Loader Breakout  Force),  να
είναι 5.750kgf περίπου( -5%) (κατά ISO 14397). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.10.10 Το σύστημα φόρτωσης να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά

2.4.11 Σύστημα Εκσκαφής

2.4.11.1  Στο  πίσω μέρος  του  μηχανήματος  να είναι  προσαρμοσμένη η  εξάρτηση του εκσκαφέα
(βραχίονες  -  κάδος),  επί  ειδικής  βάσης  (γλυσίερας)  που  να επιτρέπει  την  πλευρική  μετατόπιση
αυτής δεξιά- αριστερά τουλάχιστον κατά ένα (1) μέτρο.

2.4.11.2  Ο  βραχίονας  εκσκαφής  να  είναι  τηλεσκοπικός  (επεκτεινόμενος)  και  να  λειτουργεί
υδραυλικά  μήκους  τουλάχιστον  5,10  m.  Ο  κάδος  εκσκαφής  του  μηχανήματος  θα  είναι  βαριάς
κατασκευής, πλάτους 0,60 m. 

2.4.11.3  Ο  μηχανισμός  περιστροφής,  οι  υδραυλικοί  κύλινδροι  και  οι  ελαστικές  σωληνώσεις  να
βρίσκονται σε θέση προφύλαξης από διάφορες κακώσεις (πέτρες, χώματα κλπ). 

2.4.11.4 Η ενεργοποίηση της λειτουργίας του μηχανισμού να γίνεται από τη θέση χειρισμού. 

2.4.11.5 Θα διαθέτει ηλεκτρικό χειριστήριο (joystick), για μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια χειρισμού.

2.4.11.6 Οι πείροι του εκσκαφέα πρέπει να είναι χαλύβδινοι και να εξασφαλίζεται για αυτούς.

2.4.11.7 Ο βραχίονας να περιστρέφεται δεξιά - αριστερά και να διαγράφει τόξο όχι λιγότερο από
180Ο.

2.4.11.8  Όταν  το  μηχάνημα  εργάζεται  ως  φορτωτής,  ο  βραχίονας  εκσκαφής  να  απαιτείται  να
μαζεύεται στην θέση πορείας.

2.4.11.9 Στα άκρα της γλυσιέρας να είναι  τοποθετημένοι  οι  δύο σταθεροποιητές (ποδαρικά).  Οι
σταθεροποιητές να λειτουργούν υδραυλικά, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. 
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2.4.11.9 Η μπούμα να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

2.4.11.9.1   Μέγιστη οριζόντια απόσταση εκσκαφής στο έδαφος να είναι τουλάχιστον 5,30 m 
(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.9.2  Μέγιστο βάθος εκσκαφής (χωρίς επέκταση του βραχίονα εκσκαφής) να είναι τουλάχιστον
4,00m . (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.9.3   Μέγιστο ύψος εργασίας να είναι τουλάχιστον 5,30m. 

2.4.11.10  Ο κάδος του εκσκαφέα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

2.4.11.10.1 Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής τουλάχιστον 0,15 m3. 

2.4.11.10.2  Να  διαθέτει  κατάλληλα  δόντια  για  την  εκσκαφή  γαιών  τα  οποία  θα  είναι
προσαρμοσμένα στον κάδο με χρήση κοχλιών.

2.4.11.11 Το σύστημα εκσκαφής και τα παρελκόμενα του να είναι κατασκευασμένα από τον ίδιο
τον κατασκευαστή του οχήματος.

2.4.11.12 Η  μέγιστη  δύναμη  εκσκαφής  του  βραχίονα  να  είναι  τουλάχιστον  3.200  kgf
(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.13 Η  μέγιστη  δύναμη  εκσκαφής  του  κάδου  να  είναι  τουλάχιστον  5.400  kgf
(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.14  Ο Φ/Ε  να  έχει  εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για  την  λειτουργία  υδραυλικής
βραχόσφυρας  με  κατάλληλους  ταχυσύνδεσμους,  ώστε  να  μπορούν  εύκολα  να
συνδεθούν/αποσυνδεθούν διάφορες εξαρτήσεις (π.χ Σκούπα με κάδο συλλογής, Κάδο εκσκαφέα
στενό κ.α 

2.4.11.15 Ο Φ/Ε θα διαθέτει εξάρτηση υδραυλικής βραχόσφυρας βάρους λειτουργίας τουλάχιστον
300  Kgr,  μέγιστης συχνότητα κρούσεων τουλάχιστον 900 κρούσεις/λεπτό και  η δύναμη κρούσης
τουλάχιστον 950J. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.16  Μέγιστο  ύψος  φόρτωσης  στη  βάση  του  κάδου  (με  συμπτηγμένο  κάδο  και  βραχίονα
εκσκαφής) 3.35 m τουλάχιστον. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.17  Μέγιστο φορτίο ανύψωσης μεγαλύτερη των 1.500 Kgr. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

2.4.11.18  Στην  Τεχνική  Προσφορά  να  περιγραφεί το  σύστημα  εκσκαφής  και  να  δηλώνονται οι
αποδόσεις  του  εκσκαφέα, κατά  τον  διεθνή  αναγνωρισμένο  τρόπο  μέτρησης  (SAE,  κλπ),και  να
προκύπτουν από το έντυπο του κατασκευαστή.

2.5 Διεργασίες

2.5.1 Ο  υπό  προμήθεια  Φ/Ε  πριν  βαφεί  θα  καθαρισθεί,  θα  απολιπανθεί  και  θα  ασταρωθεί
εσωτερικά-  εξωτερικά,  ώστε  να  υποστεί  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία.  Στην  Τεχνική
Προσφορά να δηλώνεται η βεβαιωμένη εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου σε έτη .

2.5.2  Κάθε  υποψήφιος  να  υποβάλλει  ΥΔ  ότι  εφόσον  ανακηρυχθεί  ανάδοχος  θα  αναλάβει  την
υποχρέωση  έτσι  ώστε  ο  χρωματισμός  του  μηχανήματος  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
υπηρεσίας, και οι σημάνσεις σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και των σχετικών τροποποιήσεων
αυτής. 
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2.5.3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των οχημάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα
μεταλλικό πλακίδιο διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m βαμμένο με τις υπόψη χρωματικές αποχρώσεις για
έγκριση.

2.6 Παρελκόμενα

2.6.1. O Φ/Ε να είναι εφοδιασμένος με πλήρη εφεδρικό τροχό, με ελαστικό ιδίων διαστάσεων με τα
υπόλοιπα (μη τοποθετημένος επί του μηχανήματος, εφόσον ΔΕΝ προβλέπεται εκ κατασκευής).

2.6.2. Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καμπίνας ή εκτός αυτής), αποτελούμενο από όλα τα
εργαλεία  συνήθους  και  προγραμματισμένης  συντήρησης,  των  οποίων  η  ύπαρξη  θεωρείται
απαραίτητη για την υλοποίηση της διαδικασίας επισκευής η οποία  περιγράφεται αναλυτικά στο
εγχειρίδιο  συντήρησης  του  μηχανήματος.  Κατάλογος  των  προσφερόμενων  εργαλείων  να
περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά.

2.6.3 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 kg για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C
με  βάση.  Κατασκευασμένος  και  πιστοποιημένος,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  3  και  4  της  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νομοθεσίας που ισχύει για το έτος
προμήθειας  των  οχημάτων.  
Στην  Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική ικανότητα του πυροσβεστήρα, αντίστοιχη
του τύπου και του μεγέθους του μηχανήματος.

2.6.4 Μεταλλικό φαρμακείο (συμφώνως ΚΟΚ), τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης.

2.6.5 Στον παρεχόμενο εξοπλισμό κάθε Φ/Ε να συμπεριλαμβάνεται σετ πιρουνιών για ανύψωση και
μεταφορά παλετών, το οποίο θα δύναται να τοποθετηθεί στον μηχανισμό φόρτωσης αντί του κάδου
φόρτωσης. Θα  συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτουμένων παρελκομένων και εργαλείων, που
θα εξασφαλίζει στο χειριστή την δυνατότητα εναλλαγής με τον κάδο.

2.6.6  Στον παρεχόμενο εξοπλισμό κάθε Φ/Ε να συμπεριλαμβάνεται  υδραυλική βραχόσφυρα,  το
οποίο θα δύναται να τοποθετηθεί στον μηχανισμό φόρτωσης αντί του κάδου φόρτωσης σύμφωνα
με τη παράγραφο 2.4.11.15. Θα  συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων παρελκομένων και
εργαλείων, που θα εξασφαλίζει στο χειριστή την δυνατότητα εναλλαγής με τον κάδο.

2.7 Επισήμανση Υλικού

2.7.1 Ο Φ/Ε να φέρει, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 2014/30/ΕΕ, στερεωμένη σε σημείο
ορατό  και  προσιτό,  επάνω  σε  εξάρτημα,  που  δεν  επιδέχεται  αντικατάσταση,  πινακίδα  του
κατασκευαστή  του  βασικού  οχήματος.  Η  πινακίδα  να  περιλαμβάνει,  με  ευανάγνωστους  και
ανεξίτηλους χαρακτήρες

-Σήμανση CE. 

-Χαρακτηρισμός σειράς ή τύπου.

-Έτος κατασκευής.

-Ανυψωτική ικανότητα και μέγιστο ύψος φόρτωσης.

-Ένδειξη εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος, σύμφωνα με Οδηγία 2000/14/ΕΚ 
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2.7.2  Επιπλέον  ο  μόνιμα  εγκατεστημένος  εξοπλισμός  του  οχήματος  να  φέρει  σήμανση  με
ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες σε ορατά σημεία με στοιχεία  σύμφωνα με οδηγία
2006/42/ΕΕ.

2.7.3 Όλα τα χειριστήρια και τα όργανα να φέρουν επεξηγηματικά σύμβολα ή κείμενο στην Ελληνική
γλώσσα,  τοποθετημένα  πάνω  σε  αυτά  ή  πλησίον  τους,  με  ευανάγνωστους  και  ανεξίτηλους
χαρακτήρες.

2.7.4 Ο θάλαμος οδήγησης - χειρισμού να φέρει πινακίδα με πληροφορίες ως προς το ύψος, το
πλάτος το μήκος και τη μάζα του οχήματος. Η πινακίδα να έχει ευανάγνωστους και ανεξίτηλους
χαρακτήρες και να είναι τοποθετημένη σε θέση ορατή.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3.1 Συσκευασία

Εάν απαιτηθεί ο Φ/Ε θα παραδοθεί συσκευασμένος ώστε να προφυλάσσονται τα τμήματα εκείνα τα
οποία είναι δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη εκ μεταφοράς και υπαίθριας αποθήκευσης.

3.2 Επισημάνσεις Συσκευασιών

3.2.1 Κάθε Φ/Ε να φέρει ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση πάνω στο όχημα με τα κάτωθι

3.2.1.1 Ένδειξη: «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

3.2.1.2  Στοιχεία προμηθευτή.

3.2.1.3  Αριθμός σύμβασης και το έτος κατασκευής.

3.2.1.4 Επισημάνσεις μηχανήματος: Κάθε μηχάνημα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη
σήμανση, που παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και
παρ. 7 Οδηγίας 2014/30/ΕΕ:

3.2.1.4.1 Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή και ενδεχομένως του εντολοδόχου
του.

3.2.1.4.2 Σήμανση CE.

3.2.1.4.3 Χαρακτηρισμός σειράς ή τύπου.

3.2.1.4.4 Αριθμός σειράς.

3.2.1.4.5 Έτος κατασκευής.

3.2.1.4.6 Πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  την  ασφαλή  χρήση  ή/και  προβλέπονται  από  το
πρότυπο σχεδίασης/κατασκευής (π.χ.  EN 280) οι οποίες  να δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά,
όπως:

3.2.1.4.6.1 Βάρος μηχανήματος χωρίς φορτίο.

195



196

3.2.1.4.6.2  Ένδειξη  εγγυημένης  στάθμης  ηχητικής  ισχύος,  σύμφωνα  με  το  Παρά-  ρτημα  IV της
Οδηγίας 2000/14/ΕΚ.

3.2.1.5 Επισημάνσεις  Κινητήρα:  Ο  κινητήρας  εσωτερικής  καύσης  κάθε  μηχανήματος  να  φέρει
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που να παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

3.2.1.5.1 Στοιχεία, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ.

3.2.1.5.2 Αριθμός έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016.

3.2.1.5.3 Σήμανση CE.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

4.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

4.1.1  Ο  Φ/Ε  παραδίδεται  συνοδευμένος  από  τα  αντίστοιχα  εγχειρίδια  /  οδηγίες  χρήσης  /
καταλόγους  που αναγράφονται κατωτέρω.

4.1.2 Δήλωση συμμόρφωσης προς τις εφαρμοζόμενες Οδηγίες (2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΚ) η οποία
αναφέρει τα εναρμονισμένα άλλα διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την ικανοποίηση των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

4.1.3  Ο  προμηθευτής  να  προσκομίσει,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  παράδοση  των
μηχανημάτων, Απόφαση Έγκρισης Τύπου Μηχανήματος Έργων του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα
με την 21867/2016 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-2016).

4.1.4  Ο Φ/Ε παραδίδεται με εικονογραφημένο κατάλογο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων
των επί  μέρους ανταλλακτικών με τις  εμπορικές ονομασίες τους,  τους κωδικούς αριθμούς (part
numbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση των
εξαρτημάτων. 

4.1.5  Ο Φ/Ε παραδίδεται με Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Μηχανήματος που να έχει εκδοθεί
από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) ή
νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των
απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

5.2 Επιθεωρήσεις /Δοκιμές

5.2.1 Σύνθεση Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ): Η σύνθεση της επιτροπής παραλαβής έχει οριστει με
την με   Αρ.     ΠΟΕ. Η ΕΠ δύναται να παρευρίσκεται στους ελέγχους που περιγράφονται, μετά από
ειδοποίηση/ενημέρωση του προμηθευτή. 

5.2.2 Μακροσκοπικός έλεγχος: Η ΕΠ ελέγχει, για το υπό  παράδοση μηχάνημα, την σήμανση, την
αρτιότητα και την επιμέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα και γενικότερα τον εξοπλισμό του
μηχανήματος καθώς και την πληρότητα και καταλληλότητα των παρελκομένων, την πληρότητα των
εγχειριδίων και πιστοποιητικών της παραγράφου 3.1 και εξετάζει την συμφωνία τους με την Τεχνική
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Προσφορά του προμηθευτή. 

5.2.3 Έλεγχος σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593: 

Η ΕΠ παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών για την έκδοση των
πιστοποιητικών  της  παραγράφου  εφόσον  οι  έλεγχοι/δοκιμές  πραγματοποιούνται  από  Φορέα
Ελέγχου στην Ελλάδα ή εκτελεί  τους ελέγχους/δοκιμές που προβλέπονται κατά την επιθεώρηση
ενός γερανού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593 ή νεότερης ΚΥΑ (εφόσον ισχύει).

5.2.4 Λειτουργικός έλεγχος οχημάτων: Πραγματοποιείται, κατά την κρίση της ΕΠ.

5.2.5 Ο χειρισμός  των  οχημάτων,  κατά την  εκτέλεση των  ελέγχων ,  γίνεται  από  χειριστή  του
προμηθευτή.

5.2.6 Το μηχάνημα δεν παραλαμβάνεται από την ΕΠ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5.2.6.1 Σε  περίπτωση απόκλισης  του  μηχανήματος  κατά τον  μακροσκοπικό και  λειτουργικό  του
έλεγχο από τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

5.2.6.2 Σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων ή μη προσκόμισής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα που
ορίζεται από την ΕΠ.

5.2.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε
επιπλέον  έλεγχο  που  κρίνεται  σκόπιμος  και  απαραίτητος  χωρίς  να  δεσμεύεται  από  τον  χρόνο
ελέγχου.

Η  απουσία  τυχόν  απαιτήσεων  λειτουργικών  ελέγχων  κατά  την  παραλαβή,  στην  παρούσα
προδιαγραφή, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη της διασφάλισης στους όρους των
ΤΠ.

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ' αυτήν την ΤΠ αναλυτικά, αναφορικά με την κατασκευή του Φ/Ε, θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των οχημάτων.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1 Εγγυήσεις

6.1.1 Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επιμέρους συγκροτημάτων), στην προσφορά
του να εγγυηθεί τη καλή λειτουργία του Φ/Ε, για τα πρώτα δύο (2) χρόνια τουλάχιστον ή για 3000
Ώρες λειτουργίας (όποιο από τα δύο λήξει πρώτο), σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης.
Κατά  το  παραπάνω  χρονικό  διάστημα,  χωρίς  επιβάρυνση  της  Υπηρεσίας  υποχρεούται  να
αντικαθιστά ή να επισκευάζει εξαρτήματα ή και το όχημα ολόκληρο, για βλάβη ή φθορά που δεν
προέρχεται  από  εσφαλμένο  χειρισμό  του  προσωπικού  ή  αντικανονική  συντήρηση.
(Βαθμολογούμενο κριτήριο) ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

6.1.2 Ο προμηθευτής να δεσμευθεί για τη δωρεάν εκτέλεση εργασιών και υλικών του πρώτου &
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δεύτερου serviceΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

6.1.3 Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της 5ετούς μίσθωσης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση  βλάβης  ή  ανωμαλίας,  να  συντάσσει  και  να  καταθέτει  στην  Υπηρεσία  έκθεση
πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.

6.1.4  Το  μηχάνημα  να  έχει  υποστεί  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία.  Στην  Τεχνική
Προσφορά να δηλώνεται η βεβαιωμένη από το εργοστάσιο εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του
πλαισίου σε έτη 

6.1.5 Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά της προμήθειας συνολικά να εγγυηθεί για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από τη παράδοση. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά
να ικανοποιούνται σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο 

6.1.6 Ο προμηθευτής να παραδώσει λίστα εξουσιοδοτημένων συνεργείων με αποθήκη παράδοσης
ανταλλακτικών.

6.2 Εκπαίδευση

6.2.1 Ο  προμηθευτής  να  παρέχει,  χωρίς  την  επιβάρυνση   εκπαίδευση,  διάρκειας  πέντε  (5)
τουλάχιστον ημερών, σε προσωπικό του Δήμου και ειδικότερα σε δύο (2) χειριστές ανά μηχάνημα
και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) τεχνικούς συνολικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας όπως
αυτές  καθορίζονται  στην  σχετική  σύμβαση.  Αντικείμενο  εκπαίδευσης  θα  είναι  ο  χειρισμός,  η
λειτουργία  και  η  συντήρηση  (στα  μηχανικά,  υδραυλικά,  ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά  μέρη)  των
οχημάτων, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που  να υποβάλλεται με την Τεχνική
Προσφορά.

6.2.2 Η εκπαίδευση  γίνεται σε χώρο του Δήμου ή άλλο κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο στον τόπο
παράδοσης των οχημάτων, πριν την παράδοση.

6.2.3  Ο κάθε προμηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
προς αξιολόγηση και να υλοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης:

6.2.3.1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης.

6.2.3.2 Διάρκεια εκπαίδευσης.

6.2.3.3 Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα.

6.2.3.4 Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα για το εκπαιδευόμενο προσωπικό.

6.2.3.5 Προτεινόμενοι Εκπαιδευτές.

6.3 Τεχνικά Εγχειρίδιά

6.3.1 Εγχειρίδιο Χρήσης – Λειτουργίας
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6.3.1.1 Οι οδηγίες λειτουργίας να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
το χειρισμό του Φ/Ε και του εξοπλισμού του. Να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα,
εφόσον η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτοτύπου.

6.3.1.2  Η  θέση  και  η  λειτουργία  όλων  των  συστημάτων  οργάνων  ελέγχου  και  εξοπλισμού  να
καλύπτονται  με  φωτογραφίες  καθώς  και  περιγραφές  που  να  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστο  τα
κάτωθι :

α. Πλήρη περιγραφή του Φ/Ε και εξοπλισμού.
β. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του Φ/Ε.
γ. Ημερησία Επιθεώρηση, συντήρηση από τον χειριστή πριν και μετά την χρήση.
δ. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του Φ/Ε

6.3.2 Εγχειρίδιο Συντήρησης και Επισκευών

6.3.2.1 Ο Φ/Ε να συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών όλων των κλιμακίων
συντήρησης μέχρι επιπέδου γενικών επισκευών, όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του.
Στο Εγχειρίδιο να περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του (λύση – συναρμολόγηση) και
να  περιλαμβάνει  απαραίτητα  σχεδιαγράμματα,  και  εικονογραφήσεις  για  τον  σκοπό  αυτό,  σε
γλώσσα απλή και κατανοητή για το Τεχνικό Προσωπικό της Υπηρεσίας. Επίσης να κατατεθούν τα
σχέδια του ηλεκτρικού, πνευματικού, υδραυλικού συστήματος.

6.3.3 Εγχειρίδιο Ανταλλακτικών

6.3.3.1. Ο Φ/Ε να συνοδεύεται από τρεις (3) εικονογραφημένους καταλόγους ανταλλακτικών.

6.3.3.2.  Να  έχουν  εικονογραφήσεις  και  αναλυτικές  εικόνες  απαραίτητες  για  τον  κατάλληλο
προσδιορισμό  όλων  των  ανταλλακτικών,  των  συγκροτημάτων  και  ειδικού  εξοπλισμού.  Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα να είναι εικονογραφημένα και να προσδιορίζονται με σχετικούς
αριθμούς οι οποίοι να είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων ανταλλακτικών. Επίσης
να περιέχουν ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.

6.3.4.  Τα  εγχειρίδια  της  παραγράφου θα είναι  σε  έντυπη μορφή ή  ηλεκτρονική μορφή (αρχεία
εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο). Επιπρόσθετα ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες
τυχόν μελλοντικές διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) να
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία, σε όλη την διάρκεια της υποστήριξης του Φ/Ε.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.1 Ο προμηθευτής να κατατεθεί προσφορά για μία σειρά των απαιτούμενων ειδικών εργαλείων
(Special tools), τα οποία λόγω της κατασκευής τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών
από  τον  Εργοστασιακό  φορέα  της  Υπηρεσίας.  Επίσης  να  κατατεθεί  κατάλογος  συστημάτων  ως
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πρόσθετων παρελκόμενων (Options), τα οποία ως σκοπό θα έχουν την αύξηση των ικανοτήτων του
Φ/Ε, (Σκούπα με κάδο συλλογής, Κάδο εκσκαφέα στενό κ.α ).

7.2 Οι ανωτέρω προσφορές θα αξιολογούνται ανεξάρτητα και δεν θα επηρεάζουν την προσφορά για
την προμήθεια του Φ/Ε.

7.3 Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα με την υπογραφή της σύμβασης, ή αργότερα και σε προθεσμία
έξι  (6)  μηνών,  να  αποφασίσει  για  την  προμήθεια  των  υπόψη ειδικών  εργαλείων  ή  πρόσθετων
παρελκομένων.

7.4 Επιθυμητό  είναι  ο  προμηθευτής  να  χορηγήσει,  εφόσον  διατίθεται,  χωρίς  περαιτέρω
επιβάρυνση κόστους, μία (1) συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή με το κατάλληλο λογισμικό,
άδεια  λογισμικού  καθώς  και  την  κάλυψη  των  εξόδων  αναβαθμίσεων  του  λογισμικού  και  της
συνδρομής χρήσης αυτών για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία παράδοσης των
μηχανημάτων στην Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) μηχανήματα. Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά,
εφόσον διατεθεί η συσκευή να περιλαμβάνονται στην Tεχνική Προσφορά που θα κατατεθεί .

7.5 Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση του
τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας. Το υπόψη προσωπικό να δύναται, μετά την εκπαίδευση του
να  κάνει  πλήρη  εκμετάλλευση  του  συστήματος  για  τον  εντοπισμό  και  αποκατάσταση  βλαβών.
Ειδικά,  για  το  διάστημα  που  θα  βρίσκεται  σε  ισχύ  η  πλήρη  εγγύηση  του  μηχανήματος,  να
καθοριστούν από τον προμηθευτή αναλυτικά, οι εργασίες- επεμβάσεις που δύναται να εκτελεστούν
από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. Αναλυτικά
τα  εν  λόγω  στοιχεία  να  περιλαμβάνονται  στην  Τεχνική  Προσφορά  που  θα  κατατεθεί,  εφόσον
διατεθεί διαγνώστης βλαβών.

7.6 Τόπος Παράδοσης: Αμαξοστάσιο Δήμου Βιλτανιώτη 29 Κ. Κηφισιά.

7.7 Χρόνος  Παράδοσης : Θα ορίζεται από την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Γενικά

Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται:

7.1.1 Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις διαστάσεις / διάφορες τομές, και
την  χωροταξική  διευθέτηση  των  διαφόρων  συγκροτημάτων.  Επίσης  αναλυτικά  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά του Φ/Ε, τα αναγκαία σχέδια ή φυλλάδια (Prospectus) και να επισημανθούν τόσο η
συμμόρφωση με τις  απαιτήσεις της υπόψη ΤΠ όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτές ή ακόμη
πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση.

7.1.2 Τεχνικό Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του οχήματος,
υπό κλίμακα,  το οποίο να περιλαμβάνει τιμές εξωτερικών διαστάσεων,  γωνιών προσέγγισης και
αποχώρησης, εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά.
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7.1.3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ρύπων (4.4.2.1) 

7.1.4  Βεβαίωση  για  τους  ελέγχους  και  δοκιμές  στους  οποίους  έχει  υποβληθεί  ο  Φ/Ε  για  την
πιστοποίησή του.

7.1.5. Απογραφή παρελκομένων επί του Φ/Ε (§2.6.2, 2.6.6) εργαλείων, πρόσθετου ή προαιρετικού
εξοπλισμού.

7.1.6 Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών (§2.4.6.3).

7.1.7 Οι εγγυήσεις που παρέχονται και η φιλοσοφία Συντήρησης .

7.1.8  Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης  Συστήματος  Διαχείρισης  της  Ποιότητας  κατά  ISO 9001  η
ισοδύναμο , για το εργοστάσιο κατασκευής και των εξουσιοδοτημένων συνεργείων (για την τεχνική
υποστήριξη των οχημάτων). Τα πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από φορέα  διαπιστευμένο από το
ΕΣΥΔ ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης.

7.1.9.  Αναλυτικός  κατάλογος  (χωρίς  τιμές)  των  απαραίτητων,  κατά  την  κρίση  του  προμηθευτή,
ανταλλακτικών και αναλώσιμων για την προληπτική συντήρηση ενός οχήματος, για τις πρώτες 3000
ώρες.

7.1.10 Έγγραφη δέσμευση για δωρεάν πρώτο και δεύτερο service σε εργασία και ανταλλακτικά (Δεν
έχει εφαρμογή σε “leasing”).

7.1.11  Δέσμευση  του  προμηθευτή  για  το  χρόνο  παράδοσης  της  προμήθειας.(  ορίζεται  στην
Διακήρυξη του Διαγωνισμού)

8.2 Φύλλο Συμμόρφωσης

Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», υπόδειγμα του οποίου με
οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται στο τέλος  της παρούσης, είναι έντυπο συσχέτισης της προσφοράς
με  τις  απαιτήσεις  της  προδιαγραφής  αυτής.  Σε  κάθε  αντίστοιχη  στήλη  αναγράφεται  αν  το
προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την παρούσα προδιαγραφή. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις
να γίνεται παραπομπή στα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα "PROSPECTUS" ή στην
τεχνική προσφορά  που θα υποβληθεί  για  το  μηχάνημα  της  παρούσας  προδιαγραφής  τα  οποία
πρέπει  απαραιτήτως  να  συνοδεύουν  την  προσφορά  ώστε  να  πιστοποιείται  η  ακρίβειά  τους.
Επισημαίνεται  η ορθή και  σύμφωνα με τα  παραπάνω σύνταξη του  "Έντυπου Συμμορφώσεως",
ώστε  αυτό  να  αποτελεί  ξεχωριστό  κομμάτι  της  προσφοράς  για  τη  διευκόλυνση  του  έργου  της
Επιτροπής  Αξιολόγησης.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΧΩΡΙΣ  Ή  ΜΕ  ΕΛΛΙΠΕΣ  ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΘΑ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

9.1 Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις έργων – προμηθειών.

9.2 Απόφαση  αριθ.  Οικ.  1032/166/Φ.Γ.9.6.4  (Η)  (ΦΕΚ  519/Β/6-3-2013),  «Κατάταξη  των
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού συμφωνά
με  το  Π.Δ.  113/2012  (Α΄  198)  και  αντιστοίχηση  των  υφιστάμενων  αδειών  που  έχουν  εκδοθεί
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σύμφωνα με το Π.Δ.  22/1976 (Α΄  6)  ή το Π.Δ.  31/1990 (Α΄  11) με τις  άδειες να εκδίδονται  κατ
εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος».

9.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Νοεμβρίου  2002,  περί  του  κοινού  λεξιλογίου  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.4 Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ13ε/4800 (ΦΕΚ 708/Β/4-6-2003), «Όροι και προϋποθέσεις
για την χορήγηση έγκρισης  τύπου Μηχανημάτων Έργων και  τρόπος  και  διαδικασία απογραφής,
ταξινόμησης  και  χορήγησης  άδειας  και  πινακίδων  αριθμού  κυκλοφορίας  Μηχανημάτων  Έργων
(ΜΕ)».

9.5 Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθ.  618/43  (ΦΕΚ  52/Β/20-5-2005),  «Προϋποθέσεις  διάθεσης
στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και  αναγόμωσης»  όπως
τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

9.6 Νόμος υπ΄ αρίθμ. 2696 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.7 Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.8 Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000
για  την  προσέγγιση των  νομοθεσιών  των  κρατών μελών σχετικά  με  την  εκπομπή θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.9 Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006
σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

9.10 Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου  2014  για  την  εναρμόνιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών  μελών  σχετικά  με  την
ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  (Οι  παραπομπές  στην  οδηγία
2004/108/ΕΚ, νοούνται ως παραπομπές στην οδηγία 2014/30/ΕΕ και διαβάζονται σύμφωνα με τον
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII της δεύτερης).

9.11 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 
2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.12 ISO 1585, «Road vehicles – Engine test code- Net power».

9.13 EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας _ Απαιτήσεις».
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9.14 ΕΝ-1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

9.15 EN 12053, «Safety of industrial trucks – Test methods for measuring noise emissions».

9.16 EN 12895, «Industrial trucks – Electromagnetic compatibility».

9.17 ISO 3471 Earth-moving machinery Roll-over protective structures (ROPS) - Laboratory tests 
and performance requirements.

9.18 ISO 3449 Earth-moving machinery - Falling-object protective structures (FOPS) - Laboratory 
tests and performance requirements.

9.19 ISO 6395 Earth-moving machinery - Determination of sound power level - Dynamic test 
conditions.

9.20 ISO 6396 Earth-moving machinery - Determination of emission sound pressure level at 
operator's position - Dynamic test conditions.

9.21 ISO 14396 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the 
measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance 
with ISO 8178.

9.22 ISO 14397-1 Earth-moving machinery - Loaders and backhoe loaders - Part 1: Calculation of 
rated operating capacity and test method for verifying calculated tipping load.

9.23 ISO 14397-2 Earth-moving machinery - Loaders and backhoe loaders - Part 2: Test method for 
measuring breakout forces and lift capacity to maximum lift height.

Η αναφορά και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων  προτύπων.  Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  καθορίζει  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας.  Τεχνική  προσφορά  που  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τις
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  θα  απορρίπτεται.  Προσφορές  που  πληρούν  κατά
ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή,
δύναται  να  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  την  ισοδυναμία  της
προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Για τις οδηγίες ΕΕ και ΕΚ οι νεότερες ή ισοδύναμες.

Για τους Νόμους τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ΥΑ που αναφέρονται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή οι
νεότερες σχετικές.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα
έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων
των τροποποιήσεων.  Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα,
κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής
Δημοκρατίας.

10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ορισμοί-Συντμήσεις-Σύμβολα
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ΤΠ      Τεχνικές Προδιαγραφές
ΔΑ Δεν απαιτείται
Ε Έκδοση
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO International Standardization Organization
Km/h χιλιόμετρα ανά ώρα
KOK Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Max (= maximum), μέγιστο
ΟΕΜ (= Οriginal Equipment Manufacturer), ( = Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού)
Φ/Ε Φορτωτής / Εκσκαφέας

Απαράβατοι και βαθμολογούμενοι όροι:

Όλοι οι όροι  της παραπάνω ΤΠ είναι  απαράβατοι  ενώ οι  βαθμολογούμενοι όροι  περιγράφονται
αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθμολογίας στην προσθήκη Ι. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ΤΠ και την μη ικανοποίηση των επιθυμητών κριτηρίων. Η
βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που  υπερκαλύπτονται  οι
απαιτήσεις της ΤΠ. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα με τις
κατασκευαστικές μεθόδους και τις σύγχρονές εξελίξεις της τεχνολογίας των Φ/Ε.

11) Δείγμα
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον
απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός  εύλογου  χρόνου  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή παρόμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα
υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

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

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

Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από  180 ημερολογιακές  ημέρες.  Να υποβληθεί
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου
εξοπλισμού,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  σαφώς τα  τεχνικά  στοιχεία  και  οι
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.
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Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή  και
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

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

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1  Πλαίσιο 100-120 6,00
2 Καμπίνα επιβατών 100-120 6,00
3 Σύστημα φόρτωσης – εκσκαφής 100-120 13,00
4 Κινητήρας 100-120 7,00
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00
8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00
9 Συστήματα πέδησης 100-120 6,00

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

100-120 10,00

15

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

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2)
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Φορτωτής εκσκαφέας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ

2. Γενικά χαρακτηριστικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Υδραυλικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

5.  Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα κύλισης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Ελαστικά
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Σύστημα διεύθυνσης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Καμπίνα και άλλα στοιχεία
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Ποιότητα καταλληλότητα
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Τεχνική Υποστήριξη 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται  στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Παράδοση
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
της διακήρυξης

17. Συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην  στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα  πρέπει  να  υπάρχει  απάντηση  με  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ»  το  οποίο  είναι  επί  ποινή
αποκλεισμού.  Οι  απαντήσεις  στην  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  να  είναι  κατά  προτίμηση  αναλυτικές  και
επεξηγηματικές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

-  Όλα  τα  υπό  προμήθεια  οχήματα  μηχανήματα  θα  διαθέτουν  σύστημα  τηλεμετρίας  εντοπισμού  και
μετάδοσης πληροφοριών ιδίων προδιαγραφών  με αυτό που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στα οχήματα του . Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να εγκαταστήσει το σύστημα (hardware & software ) στα
υπό παράδοση οχήματα. Το κόστος των τηλεπικοινωνιακών μόνο τελών  θα βαρύνουν το Δήμο.

  - Όλα τα έξοδα ταξινόμησης έκδοσης πινακίδων κ.λπ θα βαρύνουν τον ή τους αναδόχους για παράδοση των
οχημάτων μηχανημάτων για κυκλοφορία σε πλήρη και καλή λειτουργία 

Οι  συντάξαντες 

Πλιάτσικας Ιωαν.

Νικολόπουλος Νεκ.

ΤΕ 4Α΄ 

Αναπληρωτής προϊστάμενος
τμήματος Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων

Παρασκευόπουλος Αντώνης

ΔΕ/Α’

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Παππάς Γρηγόριος

ΠΕ Α’

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με  χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)
διάρκειας πέντε (5) ετών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING )
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€)
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα
τύπου  περιστρεφόμενου
τυμπάνου  χωρητικότητας
16κ.μ.

2

Α.2
Απορριμματοφόρο
αυτοκίνητο  με  σύστημα
συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 3κ.μ.

1

Α.3 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ

1

Α.4 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 12κμ

1

Α.5 Δορυφορικό
απορριμματοφόρο  όχημα
ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

1

ΣΥΝΟΛΟ Α 6

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο  κάδων  απορριμ-
μάτων χωρητικότητας 4.000
λίτρων 

1

ΣΥΝΟΛΟ Β 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ
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Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΣΥΝΟΛΟ Γ 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
3τον 1

Δ.2 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
6τον 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ 2

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24%
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό  σάρωθρο
6κμ

1

ΣΥΝΟΛΟ Ε 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)
*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι  τιμές  προσφοράς  των  οχημάτων  θα  αφορούν  την  παράδοση  των  αγαθών  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης τους όρους της διακήρυξης, και τα λοιπά τεύχη και παραρτήματα της μελέτης.*

Κατά την συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς η στρογγυλοποίηση θα είναι σύμφωνη με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης . 

Διευκρινίζεται  ότι  στην  τιμή προσφοράς  θα περιλαμβάνονται  για όλη την διάρκεια  της χρηματοδοτικής
μίσθωσης των πέντε (5) ετών :

1.Tα έξοδα ταξινόμησης η έκδοση πινακίδων τα τέλη κυκλοφορίας τα έξοδα ΚΤΕΟ και έκδοσης κάθε είδους
πιστοποιητικού (ταχογράφων, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π., για όλη την διάρκεια της χρηματοδοτικής
μίσθωσης των πέντε (5) ετών.

2.Tα έξοδα επισκευής για κάθε βλάβη των οχημάτων που δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση.

3.Tα έξοδα συντήρησης των οχημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή(ων).

4.Tα έξοδα αλλαγής των ελαστικών ανά 20.000 χιλιόμετρα.

5.Τα έξοδα κάθε συμβολαιογραφικής δαπάνης που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατάρτιση των εγγράφων για
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την χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και αυτών της παραχώρησης κυριότητας των οχημάτων στο τέλος της
χρονικής περιόδου που προβλέπεται  για την μίσθωση.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα ασφάλισης  θα καταβάλλονται από τον μισθωτή και θα περιλαμβάνουν:  

Την  αποζημίωση  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  από  την  χρήση  του  εξοπλισμού,  την  μετακίνηση,  την
μεταφορά, και την λειτουργία.

Την  αποζημίωση σε πλήρη αξία αντικατάστασης του εξοπλισμού με δικαιούχο την εκμισθώτρια για κάθε
κίνδυνο (ενδεικτικά από κλοπή, απώλεια,  διάρρηξη θραύση κρυστάλλων πυρκαγιά , φυσικές καταστροφές
έκρηξη , σεισμό , πόλεμο, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατική ενέργεια, κακόβουλες ενέργειες κ.λ.π.  

Ο προσφέρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __/__/2020
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 20-493282-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 197-476448

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997715679
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.kifissia.gr
Πόλη: ΚΗΦΙΣΙΑ
Οδός και αριθμός: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 24 & ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2
Ταχ. κωδ.: 14562
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2132007185 - 105
φαξ: 2132007107
Ηλ. ταχ/μείο: dimopoulos@kifissia.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι οχημάτων με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να 
ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους 
δημότες καθώς αυτή θα προέλθει από την μερική αντικατάσταση παλαιότερων 
οχημάτων του υφιστάμενου στόλου με νέα οχήματα για αποδοτικότερη λειτουργία του 
έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου. ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 
χωρητικότητας 16κ.μ. 2ΤΜΧ Α.2 Απορριμματοφόρο αυτοκίνητο με σύστημα συμπίεσης 
τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 3κ.μ. 1ΤΜΧ Α.3 Απορριμματοφόρο 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1ΤΜΧ Α.4 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12κμ 1ΤΜΧ Α.5 Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα ανοικτού τύπου 
χωρητικότητας 4m3 1ΤΜΧ ΟΜΑΔΑ Β Β.1 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 
χωρητικότητας 4.000 λίτρων 1ΤΜΧ ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1ΤΜΧ 
ΟΜΑΔΑ Δ Δ.1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3τον 1ΤΜΧ Δ.2 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τον 
1ΤΜΧ ΟΜΑΔΑ Ε Ε.1 Αναρροφητικό σάρωθρο 6κμ 1ΤΜΧ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΣΤ.1 φορτωτής - 
εκσκαφέας 1ΤΜΧ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33952/7-10-2020 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:
100393

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:
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Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
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Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 25

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
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Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Απορριμματοφόρο  όχημα
τύπου  περιστρεφόμενου
τυμπάνου  χωρητικότητας
16κ.μ.

2

Α.2
Απορριμματοφόρο
αυτοκίνητο  με  σύστημα
συμπίεσης  τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 3κ.μ.

1

Α.3 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ 1

Α.4 Απορριμματοφόρο  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 12κμ 1

Α.5 Δορυφορικό
απορριμματοφόρο  όχημα
ανοικτού  τύπου
χωρητικότητας 4m3

1



ΣΥΝΟΛΟ Α 6

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Πλυντήριο  κάδων  απορριμ-
μάτων χωρητικότητας 4.000
λίτρων 

1

ΣΥΝΟΛΟ Β 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1 Καλαθοφόρο όχημα 20μ 1

ΣΥΝΟΛΟ Γ 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ.1 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
3τον 1

Δ.2 Ανατρεπόμενο  φορτηγό
6τον 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ 2

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24%
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε

Ε.1 Αναρροφητικό  σάρωθρο
6κμ

1

ΣΥΝΟΛΟ Ε 1

A/A ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ     24% ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΤ.1 φορτωτής - εκσκαφέας 1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 1



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)
*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι  τιμές  προσφοράς  των  οχημάτων  θα  αφορούν  την  παράδοση  των  αγαθών  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης τους όρους της διακήρυξης, και τα λοιπά τεύχη και παραρτήματα της μελέτης.*

Κατά την συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς η στρογγυλοποίηση θα είναι σύμφωνη με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης . 

Διευκρινίζεται  ότι  στην  τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται  για όλη την διάρκεια της χρηματοδοτικής
μίσθωσης των πέντε (5) ετών :

1.Tα έξοδα ταξινόμησης η έκδοση πινακίδων τα τέλη κυκλοφορίας τα έξοδα ΚΤΕΟ και έκδοσης κάθε είδους
πιστοποιητικού (ταχογράφων, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π., για όλη την διάρκεια της χρηματοδοτικής
μίσθωσης των πέντε (5) ετών.

2.Tα έξοδα επισκευής για κάθε βλάβη των οχημάτων που δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση.

3.Tα έξοδα συντήρησης των οχημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή(ων).

4.Tα έξοδα αλλαγής των ελαστικών ανά 20.000 χιλιόμετρα.

5.Τα έξοδα κάθε συμβολαιογραφικής δαπάνης που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατάρτιση των εγγράφων για
την χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και αυτών της παραχώρησης κυριότητας των οχημάτων στο τέλος της
χρονικής περιόδου που προβλέπεται  για την μίσθωση.

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα ασφάλισης  θα καταβάλλονται από τον μισθωτή και θα περιλαμβάνουν:  

Την  αποζημίωση  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  από  την  χρήση  του  εξοπλισμού,  την  μετακίνηση,  την
μεταφορά, και την λειτουργία.

Την  αποζημίωση σε πλήρη αξία αντικατάστασης του εξοπλισμού με δικαιούχο την εκμισθώτρια για κάθε
κίνδυνο (ενδεικτικά από κλοπή, απώλεια,  διάρρηξη θραύση κρυστάλλων πυρκαγιά , φυσικές καταστροφές
έκρηξη , σεισμό , πόλεμο, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατική ενέργεια, κακόβουλες ενέργειες κ.λ.π.  

Ο προσφέρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __/__/2020
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