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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14-05-2018 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  5051 
1) Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 
οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 

CPV: 34144512-0 
2) Ενός καινούργιου (1) ελαστικοφόρου  
εκσκαφέα - φορτωτή CPV: 43262100-8 
και  
3) Ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή  
 CPV: 42921000-8 
  
  

 

        

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την «Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 12m3» ενός ελαστικοφορου εκσκαφέα - φορτωτή και ενος 
κλαδοφάγου θρυµατιστή  και προορίζονται για την κάλυψη αναγκών  της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του  Δήμου. 
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 244.752,00€   
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20/7132.0011, 30/7131.0007, 
35/7131.0002 και θα αποπληρωθεί  από δάνειο που έχει συνάψει  ο δημος Καισαριανης για το 
σκοπό αυτό με το Ταμειο Παρακαταθηκών & Δανείων (απόφαση 29804/5.03.2018 «Ανακοίνωση 
έγκρισης δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2013 

Η Προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και το κριτήριο ανάθεσης της  για 

την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά 

τμήμα οχημάτων που έκαστος υποψήφιος συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016     

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν:  

  

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Π.Δ. 39/2017 (Τεύχος Πρώτο - Αρ. Φύλου 64) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Ν. 4478/17 (ΦΕΚ 91/23.06.2017 τεύχος Α') Άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)Το Ν. 

2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 

42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 
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Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 

4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών              στις εμπορικές 

συναλλαγές). 

Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και την 

υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα δημοτικά 

ΝΠΔΔ]. (έως 31/12/2016). 

Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

• Την αριθμ. 21867/12.10.2016 (Β’ 3276) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων « Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου 

και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν Μηχανήματα Εργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 

κατηγορίας.    

• Η αριθμ. 226/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής 

«Λήψη απόφασης για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με σκοπό την ανανέωση 

του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Καισαριανής» 

(ΑΔΑ:ΩΡΓ8ΩΕΨ-Λ3Ζ). 

• Η αριθμ.220/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής 

«Απόφαση για την κατάρτιση όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος στη διαδικασία 

επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη σύναψη επενδυτικού δανείου του 

Δήμου Καισαριανής, με σκοπό την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

ενδεικτικού ύψους 250.000€». 

• Η με  αριθμ. Πρωτ. 13374/01.11.20107 «Τεχνική έκθεση και ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού», της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Καισαριανής.  

• Η με αριθμ. Πρωτ. 143376/10.11.2017 επιστολή του ΤΠκΔ με θέμα «Χορήγηση 

επενδυτικού δανείου». 
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• Η αριθμ. 246/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Αξιολόγηση προσφορών 

και υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την επιλογή χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος και την έγκριση των όρων συνομολόγησης επενδυτικού δανείου για την 

ανανέωση του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, Δήμου 

Καισαριανής». 

Η αριθµ. 63/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής µε θέµα 
«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και από πόρους του 
Τ.Π. και ∆ανείων (Α∆Α: 61ΣΟΩΕΨ-91Α) 
 
Οι τεχνικες προδιαγραφες και η συγγραφή υποχρεώσεων που ακολουθουν χαρακτηριζονται ως 
τµηµα Α για το απορριµµατοφορο ,ως τµηµα Β για τον εκσκαφεα, και ως τµηµα Γ για τον 
κλαδοφαγο. 
                                                                             Καισαριανη  14-05-2018 

 

                          Ο Συνταξας 

 

                                                      

                                                                              Κοντογιαννης  Στεφανος 

                                                                              Μηχανολογος μηχανικος   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
1) Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 
οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 

CPV: 34144512-0 
2) Ενός καινούργιου (1) ελαστικοφόρου  
εκσκαφέα - φορτωτή CPV: 43262100-8 
και  
3) Ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή  
 CPV: 42921000-8 
  
  
                                   

  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Τμήμα Α (Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12m3)   
ΆΡΘΡΟ 1

0
 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 2
0
 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την  
Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 

και  
   

 ΆΡΘΡΟ 3
0
 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα διακήρυξη 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

• Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

• Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4
0
 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με  Δημόσιο  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από  το άρθρο …27………  του Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 5
0
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 ΆΡΘΡΟ 6
0
 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε Τέσσερις 

(4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

ΆΡΘΡΟ 7
0
 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο 

Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της 

Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 8
0
 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τό υπό προμήθεια όχημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή 

κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν.4412/2016  

 

ΆΡΘΡΟ 9
0
 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 10
0
 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του οχήματος  θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής  παραλαβής, με την έκδοση 

εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Η πληρωμή θα γίνει απευθείας από το Τ. Π. & Δ. με το οποίο 

ο Δήμος έχει συνάψει σχετικό δάνειο.  Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην 

σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 11
0
 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει 

να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του οχήματος για την άμεση επισκευή 

όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του 

μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

  

ΆΡΘΡΟ 12
0
 

Παραλαβή 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του oχήματος, και θα 

αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση 

και πρακτική δοκιμασία.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 

παραλαμβανομένου υπό προμήθεια οχήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών του. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια οχήματος, 

παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το 

εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά τήν οριστική παραλαβή  συντάσεται και υπογράφεται το  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
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(ποιοτικής και ποσοτικής). 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, από την επιτροπή παραλαβής  θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια , με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.     

 

 

ΆΡΘΡΟ 13
0
 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την  ημερομηνία καλής λειτουργίας της οριστικής  παραλαβής 

αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη για 

πλήρες όχημα και 3 έτη για αντισκωριακή προστασία για πλαίσιο και υπερκατασκευή. 

ΆΡΘΡΟ 14
0
 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που 

δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα έτη  και τον τρόπο που προτίθεται 

να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις. 

      ΆΡΘΡΟ 15
0
 

Παράδοση 

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου  άθικτο και χωρίς 

ζημιές. 

  ΆΡΘΡΟ 16
0
 

    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία  

της  προμήθειας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα 

καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της καλής λειτουργίας    

  ΆΡΘΡΟ 17
0
 

Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. 
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Τμήμα Β Προμήθεια ενός καινούργιου (1) ελαστικοφόρου  εκσκαφέα – 
φορτωτή 
 

ΆΡΘΡΟ 1
0
 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

ΆΡΘΡΟ 2
0
 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την  
Προµήθεια ενος καινουργιου (1) ελαστικοφορου  εκσκαφεα – φορτωτη 
 

 ΆΡΘΡΟ 3
0
 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

Το συμφωνητικό 

Η παρούσα διακήρυξη 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΆΡΘΡΟ 4
0
 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με  Δημόσιο  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από  το άρθρο 27 του Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική 

και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 5
0
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
 

ΆΡΘΡΟ 6
0
 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε Τρεις(3) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
 

ΆΡΘΡΟ 7
0
 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του μηχανήματος ή ο 

Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της 

Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 8
0
 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τό υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016  
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ΆΡΘΡΟ 9
0
 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 10
0
 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας  θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής   παραλαβής, με την έκδοση 

εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Η πληρωμή θα γίνει απευθείας από το Τ. Π. & Δ. με το οποίο 

ο Δήμος έχει συνάψει σχετικό δάνειο.  Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην 

σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 11
0
 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   

πρέπει να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση 

επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά 

του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

ΆΡΘΡΟ 12
0
 

Παραλαβή 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του 

μηχανήματος, και θα αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με 

μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 

παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών του. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια μηχανήματος, 

παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το 

εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά τήν οριστική παραλαβή  συντάσεται και υπογράφεται το  Οριστικό Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του από την επιτροπή παραλαβής , θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.    

ΆΡΘΡΟ 13
0
 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετρούμενος από της ημερομηνίας της oριστικής παραλαβής 

αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη.  

ΆΡΘΡΟ 14
0
 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που 

δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών για μία δεκαετία και τον τρόπο που 

προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις. 

              ΆΡΘΡΟ 15
0
 

Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου  άθικτο και 

χωρίς ζημιές. 
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]ΆΡΘΡΟ 16
0
 

    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία 

των ειδών της προμήθειας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α. η οποία 

θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της καλής λειτουργίας    

  

 ΆΡΘΡΟ 17
0
 

Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α 
 

Τμήμα Γ (Προμήθεια ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή) 

    

ΆΡΘΡΟ 1
0
 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

ΆΡΘΡΟ 2
0
 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την  

 Προμήθεια ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή  
 

ΆΡΘΡΟ 3
0
 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα διακήρυξη 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

• Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

• Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4
0
 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με  Δημόσιο  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από  το άρθρο …27………  του Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 5
0
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

ΆΡΘΡΟ 6
0
 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του μηχανήματος  στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε  Ένα  (1) 

μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
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ΆΡΘΡΟ 7
0
 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο 

Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της 

Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8
0
 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν το υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016  

 

ΆΡΘΡΟ 9
0
 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 10
0
 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή  θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού 

λογαριασμού (τιμολόγιο). Η πληρωμή θα γίνει απευθείας από το Τ. Π. & Δ. με το οποίο ο Δήμος έχει 

συνάψει σχετικό δάνειο.  Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 11
0
 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει 

να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση 

επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά 

του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

  

ΆΡΘΡΟ 12
0
 

Παραλαβή 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του 

μηχανήματος, και θα αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με 

μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 

παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών του. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια μηχανήματος, 

παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το 

εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την οριστική παραλαβή συντάσεται και υπογράφεται  το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής 

(ποιοτικής και ποσοτικής). 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, από την επιτροπή παραλαβής θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.   
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  ΆΡΘΡΟ 13
0
 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής 

αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη.  

ΆΡΘΡΟ 14
0
 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που 

δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών για μία πενταετία  και τον τρόπο που 

προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις. 

              ΆΡΘΡΟ 15
0
 

Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου  άθικτο και 

χωρίς ζημιές. 

  ΆΡΘΡΟ 16
0
 

    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία 

των ειδών της προμήθειας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α. η οποία 

θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της καλής λειτουργίας    

 ΆΡΘΡΟ 17
0
 

Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ          ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
     
 
Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 
ενος καινουργιου (1) ελαστικοφορου  εκσκαφεα φορτωτη και ενός (1) θρυµατιστή  
  
    ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Α.  

Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου 

οχήματος  τύπου 

πρέσας 

χωρητικότητας 

12m
3
 

 

 
122.580,65 € 

 
122.580,65 €  

 

Β. Προμήθεια ενός 

(1)καινούργιου 
ελαστικοφορου 
εκσκαφέα φορτωτή 

55.000,00 € 55.000,00 € 

Γ. Κλαδοφάγο 

θρυματιστή 

19.800,00 € 19.800,00€ 

          Φ.Π.Α. 24% 47.371,36 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 

244.752,00€ 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                           ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
1) Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 
οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 

CPV: 34144512-0 
2) Ενός καινούργιου (1) ελαστικοφόρου  
εκσκαφέα - φορτωτή CPV: 43262100-8 
και  
3) Ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή  
 CPV: 42921000-8 
  
  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Α’   Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3  
 

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. 
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Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 15tn. 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 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 

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. 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δρόμων του Δήμου και την αναγκαιότητα της μέγιστης ευελιξίας του 

οχήματος σε συνδυασμό με την χωρητικότητά του, το μεταξόνιο θα είναι περίπου 3.400mm. 

 

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 400kgr/m
3
.  

Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων 

. 

 

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

καθορίσει ο Δήμος. 

 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

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

-Τρίγωνο βλαβών 

-Ταχογράφο 

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

-Βιβλίο ανταλλακτικών. 

 

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

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό 

σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
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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 το οποίο θα είναι περίπου 3.400mm 

• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

• Βάρη πλαισίου  

• Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

3) Κινητήρας  

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

κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 

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  στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).  

 

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  
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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 

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

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω 

άξονας θα είναι  εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους 

τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης. 

 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και 

νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, 

ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 

κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

 

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

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

 

8) Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα 

διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 

δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη 

για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 

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

καθορίσει η υπηρεσία. 

 

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

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

 

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

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

 

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. 

 



18 
 

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 12m
3
. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση 

απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για 

απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για 

την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων  

 

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να αναφερθεί ο 

χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από 

οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. 

Το Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε 

συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

 

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

υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 

κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι . 

 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη 

διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την 

τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό 

της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της 

υπερκατασκευής. 

 

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η  κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή . 

  

  

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

 

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

και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 

 

 Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές 

καταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας  και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος),   ο 

χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή 

ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του 

κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών 

τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  

 

Η  χωρητικότητα της  χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον  1,5m3.  

 

Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της 

χωρητικότητάς της. 
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Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και 

περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι  ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα 

στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα . 

Η  λεκάνη αυτή θα 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 m
3
. 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  400 kg/m
3
 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. 
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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 700 kg. 

 

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη 

η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας  θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-

ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. 

Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το 

σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των 

απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. 

Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε 

ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του 

από τους χειριστές.  Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από 

προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης. 

   

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις 

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

κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα 

μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι 

ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η 

δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των 

υδραυλικών κυλίνδρων 

 

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.)  

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) 

και μέσω  αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας   (όπου θα κινεί την πρέσα, θα  ανοίγει  τη θύρα, 

θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα 

το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από 

συγχρονισμένη κίνηση).  Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη 

πίεση της αντλίας  (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας 

δυναμολήπτη (P.T.O.)   

 

11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 

(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα 
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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  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ 

κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το 

προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. Να υποβληθεί σχετική  δήλωση 

στο  ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   

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.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και ελέγχου 

παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, θερμοκρασίας 

υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος.  

Το σύστημα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth 

IOS και Bluetooth ADROID, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της υπερκατασκευής εξ’ 

αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός σύνθετων βλαβών και θα 

αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα συνεργεία 

επισκευής. 

Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει να 

περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από σχετικά τεχνικά 

φυλλάδια των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το προσφερόμενο 

ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 

σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την 
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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. 

 

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) 

•  H τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή.  

• Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις,  έκδοση  πινακίδων , 

έτοιμο για  κυκλοφορία, με όλα  τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή ο δε χρόνος 

παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις(4) μήνες 
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12) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

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

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ 

κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το 

προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.   

• Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του 

αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας 

οχημάτων) 

 

Ως αποδεικτικά μέσα να υποβληθούν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

  

•••• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 

αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

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

τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας 

αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

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

συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 

χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα 

δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 

αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι 

δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 

συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   

13) Τεχνική Υποστήριξη    

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η  

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  

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. 

 

• 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 (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας   του συνεργείου 

συντήρησης στην Ελλάδα. 

 

•  Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των 

αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 

καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον 

Δήμο.  

  

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη 

διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 

μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

   

14) Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία της προμήθειας καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή 

τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή 

παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης της 

επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο επίδειξης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΤΕΥΔ . 

     

15) Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. Να 

κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 

εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 

16) Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Ο προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία 

του οχήματος ποσού αξίας 2.5%  χωρίς Φ.Π.Α  επί της συμβατικής αξίας . 

 

17) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

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

και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχημάτος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 

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

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

18) Παράδοση παραλαβή  
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Η παράδοση – παραλαβή του οχήματος θα γίνει στα συνεργεία του Δήμου Καισαριανής, έπειτα από 

μακροσκοπική και πρακτική δοκιμασία.    
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ΤΜΗΜΑ  Β’  ( Ενας καινούργιος (1) ελαστικοφόρος  εκσκαφέας - φορτωτής ) 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Το προς προµήθεια µηχάνηµα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, 
εκσκαφές φορτώσεις και συντήρηση έργων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίµηση 
η επιθυµία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, µε ποινή αποκλεισµού, δεν επιτρέπεται απόκλιση µεγαλύτερη η 
µικρότερη του 5 %. 
Οπου ρητα αναφερεται η λεξη τουλαχιστον µε ποινη αποκλεισµου δεκτες θα γινονται τιµες οι οποιες θα ειναι 
ισες η µεγαλυτερες  απο την ζητουµενη τιµη. 
Τα κριτήρια βαθµολογία των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1. Γενικά, τύπος, µέγεθος 
Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, 
εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδοµένου στην Ελληνική αγορά. 
Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή, (και η διεύθυνση) θα είναι υδραυλικές γι’ αυτό η 
απαίτηση υδραυλική ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίµηση η πλέον ισχυρή. Το  βαρος του µε πληρη 
εξαρτηση,µε βασικο καδο φορτωσης και εκσκαφης θα είναι από 2700-3300 κιλα. Το µηχανηµα προοριζεται για 
χρηση  σε περιορισµενους χωρους και για αυτό το λογο  οι διαστασεις του δεν θα ξεπερνουν  τα παρακατω 
στοιχεια. 
Ολικο µηκος περιπου 3.5µ 
Ολικο υψος µικροτερο των 2.5 µ 
Πλατος στον καδο µικροτερο των 2µ. 
 
Να δοθούν µε την προσφορά, το ακριβές µοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος, οι διαστάσεις κλπ 
Το πλαίσιο, θα είναι µονοκόµµατο, χωµατουργικού τύπου, µε τοποθετηµένη µπροστά εξάρτηση φορτωτή και 
πίσω την εξάρτηση εκσκαφής, Θα φέρει επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας. 
 
2. Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, µικτης ισχυος περιπου 50HP και θα παρεχει µεγιστη ροπη σε χαµηλοτερες 
στροφες,οικονοµια στην καταναλωση καυσιµου και µειωση στις εκποµπες  ρυπων. Θα ειναι 
υπερτροφοδοτουµενος(TURBO) σταθερης γεωµετριας µε συστηµα ψυξεως  εισερχοµενου αερα intercooler, 
συστηµα ανακυκλωσης καυσαεριων (EGR) και συστηµα ψεκασµου καυσιµου common rail για βελτιστη καυση 
και  αποδοτικοτητα,υδροψυκτος,χωρις φιλτρο µικροσωµατιδιων(DPF) η επιλεκτικη καταλυση(SCR) που 
συνεπαγεται χαµηλοτερα κοστη λειτουργιας και συντηρησης. 
Με τις προσφορές θα δοθούν καµπύλες ισχύος, ροπής. 
 
3. Ισχύς υδραυλικού συστήµατος 
Το υδραυλικό σύστηµα θα αποτελειται από µια κυρια αντλια, που θα δινει κινηση στα υδροσταστικα µοτερ του 
µηχανηµατος και µια βοηθητικη γραναζωτη αντλια που θα δινει την παροχη  για την λειτουργια του φορτωτη,του 
συστηµατος εκσκαφης και των πιθανων προσθετων εξαρτησεων.Η παροχη της κυριας αντλιας θα είναι 
τουλαχιστον 45lt,ενω η πιεση λειτουργιας του υδραυλικου συστηµατος θα ειναι τουλαχιστον 205bar .  
4. Επιµέρους µηχανολογικά Συστήµατα 
α. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελικη κινηση 
Πλήρως σερβοελεγχόµενο υδροστατικό  σύστηµα µετάδοσης. Ανεξάρτητα συστήµατα µετάδοσης κίνησης 
(υδραυλιά µοτέρ),ένα για κάθε πλευρά, θα είναι ελεγχόµενα  µε ένα .σερβοχειριστήριο, για άνεση στο χειρισµό 
και για ακρίβεια στους ελιγµούς κίνησης. 
Οι υδραυλικοί κινητήρες, θα είναι υψηλής απόδοσης ,τοποθετηµένοι, ένας από κάθε πλευρά. 
Η τελική µετάδοση κίνησης ,θα γίνεται µέσω αλυσίδων που θα βρίσκονται µέσα σε δεξαµενή ελαίου. 
Η ταχύτητα κίνησης εµπρός/πίσω θα είναι τουλάχιστον 10χλµ/ωρα. 
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Σύστηµα κύλισης  
Να αναφερθούν: 

• Ο τύπος της τελικής µετάδοσης της κίνησης στους εµπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 

• Η τυχόν ύπαρξη, αυτόµατου, κατά προτίµηση, αντιολισθητικού συστήµατος. 
 
Ελαστικά 
Ελαστικά εµπρόσθια: 12,5x18 10PR , οπίσθια: 16,9x28  12PR.  
 
β. Σύστηµα διεύθυνσης 
Θα γίνεται µε την βοήθεια τιµονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους εµπρόσθιους 
τροχούς. Να δοθεί η µικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εµπρόσθιους τροχούς, µεταξύ πεζοδροµίων. 
 
γ. Σύστηµα πέδησης-σταθµεσης 
Η βασικη  πεδηση θα γινεται  από το υδροστατικο  συστηµα του µηχανηµατος.Η σταθµευση (parking)θα γινεται 
µεσω πολλαπλων  εµβαπτιζοµενων δισκων που θα ενεργοποιουνται,κατά προτιµηση µε ηλεκτρουδραυλικο 
τροπο. 
 
5. Εξαρτήσεις 
α. Σύστηµα φόρτωσης- φορτωτή 

Στο µπροστινό µέρος του µηχανήµατος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή , υδραυλικής λειτουργίας 
υψηλών απαιτήσεων. Η οριζοντίωση του κάδου θα είναι αυτόµατης λειτουργίας σε όλες τις φάσεις. Θα 
διαθέτει σύστηµα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης και των λοιπών εξαρτήσεων. 
Οι βραχίονες φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν µε δύο υδραυλικούς 
κυλίνδρους για την ανατροπή του κάδου και δύο για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 
ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαµοιράζονται µαζί µε τους βραχίονες το βάρος 
ανατροπής του κάδου.  
Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα είναι πλήρως προστατευµένες. 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας περίπου 0,30 κυβικά µέτρα. 
Η µεγίστη ανυψωτική ικανότητα του φορτωτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 kg , το δε ωφέλιµο 
φορτίο θα είανι  περίπου 600 kg. Το ύψος φόρτωσης θα είναι περίπου 2,5 µέτρα. 
Η δύναµη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι περίπου 2300 kgf.  

 
β. Σύστηµα εκσκαφής - τσάπα 
Στο πίσω µέρος του µηχανήµατος  θα είναι προσαρµοσµένη επί ποινή αποκλεισµού µόνιµη εξάρτηση εκσκαφέα. 
Θα είναι προσαρµοσµένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική µετατόπισή της δεξιά – 
αριστερά.  
Το σύστηµα περιστροφής θα είναι κλειστού τύπου και θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από πέτρες – 
χώµατα. 
Το µέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE θα είναι περίπου 2,5 µέτρα. 
Ο κάδος εκσκαφής θα είναι περίπου 46 εκατοστά         
 
6. Καµπινα 
Μοντέρνα, πολυτελής , άνετη καµπίνα ασφαλείας κατά FOPS-ROPS θερµαινόµενη/αεριζόµενη, µε δύο (2) 
πόρτες διέλευσης , ρυθµιζόµενο κάθισµα χειριστή µε αµορτισέρ. Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες 
προειδοποίησης βλαβών. Προηγµένο σύστηµα τηλεµατικής LIVELINK, δορυφορικό σύστηµα γεωγραφικού 
εντοπισµού σε πραγµατικό χρόνο. Μεταδίδει σε αποµακρυσµένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση µε τις 
ζωτικές λειτουργίες του µηχανήµατος. Στην  καµπίνα θα υπάρχει σύστηµα θέρµανσης –ψύξης (air-condition) 
7. Ηλεκτρικό σύστηµα 

1. Τέσσερα εµπρόσθια και τέσσερα οπίσθια φώτα εργασίας . Τα οπίσθια φώτα φέρουν προστατευτική 
διάταξη. 

2. Φωτιζόµενη θέση για πινακίδα κυκλοφορίας. 

3. Προηγµένο σύστηµα τηλεµατικής Livelink. ∆ορυφορικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού , σε 
πραγµατικό χρόνο. Μεταδίδει σε αποµακρυσµένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση µε τις ζωτικές 
λειτουργίες του µηχανήµατος. 

4. Βοµβητής οπισθοπορείας. 
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AYΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ: 
Πακέτο αυτοµατοποιηµένων µοναδικών χαρακτηριστικών  για διατήρηση των στροφών του κινητήρα στο 
ελάχιστον για επιπλέον εξοικονόµηση καυσίµου, για ευκολία χειρισµού, µείωση της κόπωσης του  χειριστή, 
αύξηση των επιπέδων άνεσης και αύξηση της παραγωγικότητας 

� AYTO CHECK, εκτελεί αυτόµατα όλους τους καθηµερινούς ελέγχους του κινητήρα στο ξεκίνηµα κάθε 
εργασιµης ηµέρας. 

� AYTO IDLE, µειώνει τις στροφές του κινητήρα όταν το µηχάνηµα παραµείνει σε κατάσταση αδρανείας 
για εξοικονόµηση στο καύσιµο. 

� AYTO THROTTLE, επαναφέρει τις στροφές του κινητήρα στην προηγούµενη θέση του χειρόγκαζου 
όταν συνεχίζεται η εργασία µετά από διακοπή. 

� AYTO DRIVE, διατήρηση των επιθυµητών στροφών κινητήρα για βελτιωµένη ευκολία χρήσης και 
εξοικονόµηση καυσίµου. Παρέχει χαρακτηριστικά τύπου cruise control κατά την πορεία. 

7.Aξιοπιστία 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθµός επάρκειας και ανεύρεσης ανταλλακτικών 
του δηµοπρατούµενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και ο αριθµός των µηχανηµάτων του ιδίου 
κατασκευαστή (του ιδίου η παροµοίου τύπου) που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού µας, καθώς 
και η διαγωγή του προµηθευτή στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρίας.  
Λοιπές εξαρτήσεις για µελλοντικό εξοπλισµό του µηχανήµατος- Η συµβατότητα µηχανήµατος µε λοιπές 
εξαρτήσεις και η οµοιογένεια αυτών, από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την 
µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του µηχανήµατος. 
Β. EΓΓYHΣH-ΣYNTHPHΣH-ΠAPA∆OΣH 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 
 Eγγύηση τουλάχιστον για 2 έτη. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται 
το µηχάνηµα και η µετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση 
περί βλάβης. Το συνεργείο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νοµού Αττικής και θα έχει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ISO για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που θα αναλάβει την αποκατάσταση άλλος συνεργάτης 
του προµηθευτή θα πρέπει να βεβαιώσει µε  όλα τα απαραίτητα  πιστοποιητικά ISO την λειτουργία.  
Σε περίπτωση που η βλάβη δε δύναται να πιστοποιηθεί στον τόπο εργασίας του µηχανήµατος, θα µεταφέρεται 
στο εξειδικευµένο συνεργείο του προµηθευτή µε δικά του έξοδα.     
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία του οχήµατος 
ίση µε το 2,5% της συµβατικής αξίας. 
Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης τουλαχιστον ένα  
service ανα εξαµηνο. 
2. Συντήρηση – Aνταλλακτικά 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προµηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουµένων 
ανταλλακτικών, για µια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος 
τιµοκαταλόγου. 
 
3. Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 
ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Υπέρβαση του 
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
4. Παράδοση Οχημάτων 

Η παράδοση – παραλαβή του μηχανήματος  θα γίνει στα συνεργεία του Δήμου Καισαριανής, έπειτα 

από μακροσκοπικό έλεγχο,και πρακτική δοκιμασία. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις,  έκδοση  πινακίδων ,έτοιμο για  κυκλοφορία και όλα τα έξοδα 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή  

5. Λοιπά στοιχεία προσφοράς: 
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 
τόσο του προµηθευτή όσο και του κατασκευαστή.  
6. ∆είγµα 
 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 του προσφερόμενου 
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μηχανήματος  σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης της επιτροπής αξιολόγησης στον 

τόπο επίδειξης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

  

 

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

και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης του μηχανήματος .  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 

χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα 

δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 

αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι 

δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 

συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

• 8. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη 

διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 

μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

• 9. Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος ή των αντιπροσώπων 

αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την 

προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήμο.  

 

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΤΕΥΔ 

Γ. METAΦOPA TEXNOΓNΩΣIAΣ, EKΠAI∆EYΣH, ENTYΠA 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ηµεροµηνία της 
παραλαβής, του µηχανήµατος και µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι : 

•••• Bιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Eλληνική. 

•••• Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφηµένο. 
∆. ΓΕΝΙΚΑ 
Καµία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα παρουσιαζόµενα 
στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και 
σαφούς εικόνας του προσφερόµενου µηχανήµατος. Με ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα 
στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή. 

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                            ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΦΑΓΟΥ ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗ) 
  
 Ο θρυµατιστής θα είναι δυναµικότητας 7-12 m3/h. Το µήκος του τεµαχισµένου 
κλαδιού ή κορµού δεν θα υπερβαίνει τα 9mm. Το µηχάνηµα θα φέρει πετρελαιοκινητήρα µε 
ισχύ όχι µικρότερη των 27 HP. και θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Η χωρητικότητα 
της δεξαµενής καυσίµου δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 30 lt. Η εκκίνηση του 
µηχανήµατος θα είναι ηλεκτρική.  
Ο χώρος τροφοδοσίας θα φέρει δύο (2) κυλίνδρους η δε χοάνη τροφοδοσίας θα έχει ελάχιστες 
διαστάσεις 290Χ220 mm. Το σύστηµα κοπής θα αποτελείται από δύο (2) λεπίδες από υλικό 
µεγάλης αντοχής  µε σκοπό την βέλτιστη απόδοση. 
Το συνολικό βάρος συµπεριλαµβανοµένου του τρέϊλερ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1200 kg. Για 
την καλύτερη και συνεχή λειτουργία του κλαδοθρυµατιστή το µηχάνηµα πρέπει να φέρει 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης των στροφών του κινητήρα (no-stress system), ώστε 
να επιτρέπεται η βέλτιστη απόδοση στις περισσότερες συνθήκες και ταυτόχρονη αποφυγή 
έµφραξης στο χώρο κοπής λόγω υπερβολικής τροφοδοσίας. Επίσης το µηχάνηµα θα φέρει 
ωροµετρητή, λυχνία ένδειξης φόρτισης και διακόπτη ασφαλείας. 
Ο κλαδοτεµαχιστής θα πρέπει  να καλύπτει όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές της Ε.Ε.      
1. Συντήρηση – Aνταλλακτικά 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προµηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουµένων 
ανταλλακτικών,  για µια πεναετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος 
τιµοκαταλόγου. 
2. Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Υπέρβαση του 
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 
3. ∆είγµα 
 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 του προσφερόμενου 

οχήματος  σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης της επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο 

επίδειξης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

• 4. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη 

διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 

μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

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

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

• 5. Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος ή των αντιπροσώπων 

αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την 

προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήμο.  

6.Eγγύηση καλής λειτουργίας και  service 
 Eγγύηση τουλάχιστον για 2 έτη .Τά service  κατά την διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργείας θα είναι ένα/έτος. Η 
αποκατάσταση των ζηµιών  θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Το 
συνεργείο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νοµού Αττικής και θα έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ISO 
για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που θα αναλάβει την αποκατάσταση άλλος συνεργάτης του προµηθευτή θα 
πρέπει να βεβαιώσει µε  όλα τα απαραίτητα  πιστοποιητικά ISO την λειτουργία.  
Σε περίπτωση που η βλάβη δε δύναται να πιστοποιηθεί στον τόπο εργασίας του µηχανήµατος, θα µεταφέρεται 
στο εξειδικευµένο συνεργείο του προµηθευτή µε δικά του έξοδα.     
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία του οχήµατος  
ποσού ίσο µε το 2,5% της συµβατικής αξίας του.   
7.Aξιοπιστία 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθµός επάρκειας και ανεύρεσης ανταλλακτικών 
του δηµοπρατούµενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και ο αριθµός των µηχανηµάτων του ιδίου 
κατασκευαστή (του ιδίου η παροµοίου τύπου) που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού µας, καθώς 
και η διαγωγή του προµηθευτή στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρίας 
8) Παράδοση παραλαβή  

Η παράδοση – παραλαβή του μηχανήματος  θα γίνει στα συνεργεία του Δήμου Καισαριανής, έπειτα 

από μακροσκοπική και πρακτική δοκιμασία το δε κόστος της άδειας παρελκόμενου θα βαρύνει τον 

προμηθευτή 

 

 
 
 
        ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 14/05/2018 
                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
                ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
       

Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 
ενος καινουργιου (1) ελαστικοφορου  εκσκαφεα -  φορτωτη και ενός (1) κλαδοφάγου 
θρυµατιστή  
  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 
1.  

Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου 

οχήματος  τύπου 

πρέσας 

χωρητικότητας 12m
3
 

 

  

  
  

 
122580,65 € 

 
152.000,00 € 

 
  

Β. Προμήθεια ενός 

(1)καινούργιου 
ελαστικοφορου 
εκσκαφέα - φορτωτή 

55.000,00 € 68.200,00 € 

Γ. Κλαδοφάγο 

θρυματιστή 

19.800,00 € 24.552,00€ 

 
 
 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                           ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.  Εισαγωγή  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

7.  Πλαίσιο Οχήματος 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

14.  Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15.  Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16.  Γενικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17.  Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18.  Σύστημα συμπίεσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19.  Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20.  Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

24.  Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

27.  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

 

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 

οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m
3
 

   

 

 

  

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m
3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά 

και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  
100-120 10,00 

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 
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προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

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

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

 

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

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

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

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

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

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                         ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτής εκσκαφέας 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%)  

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

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική 
τεχνολογία κ.α.)  

100-120 10 

3 Επιµέρους µηχανολογικά-ηλεκτρικά-
ηλεκτρονικά συστήµατα-ασφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστηµα - Κίνηση 100-120 15 

5 Σύστηµα φόρτωσης 100-120 10 

6 Σύστηµα εκσκαφής 100-120 10 

7 Καµπίνα, όργανα, προσφερόµενα 
τεχνολογικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία - 
παρελκόµενα 

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

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

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 

 

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

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

προδιαγραφές. 

 

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

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

 

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

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

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

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

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

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                         ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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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) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κλαδοφάγου θρυµατιστή  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Δυναμικότητα θρυματιστή  100-120 15,00 

2 Ισχύς Κινητήρα  100-120 15,00 

3 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 100-120 15,00 

4 
Συνολικό βάρος συμπεριλαμβανομένου του 

τρέϊλερ 
100-120 10,00 

5 
Σύστημα κοπής & μήκος του τεμαχισμένου 

κλαδιού ή κορμού   
100-120 15,00 

6 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας   100-120 10,00 

8 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση τεχνική 

υποστήριξη χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών και χρόνος αποκατάστασης  

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  του οχήματος 100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

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

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

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

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   11-05-2018 

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

   ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                         ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 
ενος καινουργιου (1) ελαστικοφορου  εκσκαφεα -  φορτωτη και ενός (1) θρυµατιστή  
 
    

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ  

         Φ.Π.Α. 
Α  

Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου 

οχήματος  τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 

12m
3
 

 

  

  
  

      
           1 

  

Β. Προμήθεια ενός 

(1)καινούργιου 
ελαστικοφορου εκσκαφέα 
φορτωτή 

          1   

Γ. Κλαδοφάγο 

θρυματιστή 

          1   

    
Φ.Π.Α. 24% 

 

 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ

-ΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 

 

     
       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ …./…./2018 
             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
  
 
 
 
 


