
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Ταχ. Δ/νση  ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 Ταχ. Κωδ. 

16122 

Τηλ:  2107292601-604  

Fax : 2107292621 

 

 

   

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και 

ενός(1) ημιρυμουλκούμενου με 

σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων  

χωρητικότητας 55κ.μ  

CPV:34223000-6 

CPV:34139100-1 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και ενός(1) 

ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων  χωρητικότητας 55κ.μ 

για την μεταφορά αποκλειστικά απορριμμάτων,  για τον εκσυγχρονισμό και τη 

βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου 

να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς 

τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη 

λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

• Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης    

• Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία   . 

• Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού 

συντήρησης . 

• Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου  

• Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων   

• Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM   

• Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου    

• Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης  . 

• Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

•  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας   
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• Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 

 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω   η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  

επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να πραγματοποιήσει την Προμήθεια 

ενός (1) τράκτορα και ενός(1) ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων  χωρητικότητας 55κ.  Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη 

παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές 

Προδιαγραφές) - τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των 

Τεχνικών Προσφορών. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο 

ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (223.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ του υπουργείου 

Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου η και συνοδευτικού εξοπλισμού  με 

αρ.Πρωτ.Πρόσκλησης 68484 16/10/2020 η οποία είναι τροποποίηση της με αριθμό 

64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου η και συνοδευτικού 

εξοπλισμού  από το Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως: 

 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
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(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

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

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
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Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/03/2021 

 

 

 

 

Κοντογιάννης  Στέφανος 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2021 

 

                              Η 

             Διευθύντρια  Τ.Υ  

                

                  

Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

         Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχ. Δ/νση       : Βρυούλων125&Φιλαδελφείας 

Ταχ. Κωδ.         : 16121 

Τηλ                     :2132010738 

 

 

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και ενός 

(1)  ημιρυμουλκούμενου με σύστημα 

συμπίεσης απορριμμάτων   

χωρητικότητας 55 κ.μ.  

CPV:34223000-6 

CPV:34139100-1 

 

 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο  και αναφέρεται στην Προμήθεια 

μηχανολογικού εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς απορριμμάτων και ποιο 

συγκεκριμένα στην προμήθεια  

 

1. ενός (1)  τράκτορα 4Χ4  και   

2. ενός(1) ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης  

απορριμμάτων  χωρητικότητας τουλάχιστον 55κ.μ.  για την συμπίεση και 

μεταφορά απορριμμάτων.  

 

ΣΚΟΠΟΣ 

O προς προμήθεια εξοπλισμός  προορίζεται για την μεταφορά απορριμμάτων τα 

οποία  συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, έτσι ώστε να είναι 

εύκολη και οικονομική η μεταφορά τους στους χώρους απόρριψής τους.  

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 

τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου  απαίτηση 

αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Το ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο  όχημα  θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

Η κιβωτάμαξα του ημιρυμουλκοούμενου  θα είναι χωρητικότητος 55m
3
 

τουλάχιστον, κλειστή, με πλάκα συμπίεσης  -  εκκένωσης με υδραυλική λειτουργία.  

 

Θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής 

και δοκιμασμένης κατασκευής. 

 

Θα προτιμηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει 

καλή φήμη λειτουργίας. 

 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και 

αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, και να κυκλοφορεί 

νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. Mε την τεχνική προσφορά να 

κατατεθεί αντίγραφο Έγκρισης τύπου κατά την νέα οδηγία 2007/46 του πλήρους 

ημιρυμουλκουμένου (πλατφόρμας-σασί και υπερκατασκευής ) 

  

 

ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ο Συρμός θα αποτελείται από : 

 

1) ΡΥΜΟΥΛΚΟ  (τράκτορας) 

Το ρυμουλκό (TRACTOR) θα είναι 2-αξονικός, 2 κινητήριων αξόνων (4X4). Θα φέρει 

πλάκα επικαθήσεως για την σύμπλεξη και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου  με 

πείρο (KING-PIN). 

  

Θα είναι προωθημένης οδηγήσεως, ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου τύπου 

και εξελιγμένης τεχνολογικά κατασκευής, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη  φήμη 

στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Θα είναι κατάλληλο για μικτό φορτίο τουλάχιστον  20τον .   

 

Η κατανομή του φορτίου στους άξονες, δεν θα υπερβαίνει την αντοχή αυτών (μικτό 

συρμού  40.000 kg). 
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Στην οροφή  του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φανό  για  ασφαλή  σήμανση 

του συρμού. 

 

Επίσης θα φέρει ηχητικό σήμα, συνεχούς λειτουργίας, κατά την χρήση της όπισθεν 

πορείας. 

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης   

 Το προσφερόμενο ρυμουλκό θα είναι εφοδιασμένο :  

�  Με  αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον  16 σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και 4   οπισθοπορείας.  Η αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται 
αυτόματα χωρίς τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη. Κατ΄ επιλογή του οδηγού η 
αλλαγή των ταχυτήτων θα μπορεί να γίνει και χειροκίνητα με  μοχλό επιλογής 

που θα βρίσκεται στο τιμόνι.  

� Διαφορικό  (4X4). Θα φέρει διάταξη κλειδώματος διαφορικού. 

� Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως θα είναι κατάλληλο για επιτάχυνση και 

μέγιστη ταχύτητα 80km/h με πλήρες μικτό φορτίο συρμού 40.000 kg 

τουλάχιστον.  

 

Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο  και θα διαθέτει   16 σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και 4  οπισθοπορείας τουλάχιστον.   
 

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. Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν σύστημα υπομείωσης 

στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των 

τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις  με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του 

καυσίμου  . 
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Σύστημα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα και διαθέτει Σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης 

πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα. 

 

 Θα διαθέτει  ταμπούρα ή δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς ή συνδυασμό αυτών 

. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών 

τριβής. 

 

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί 

στους πίσω τροχούς του οχήματος. Το όχημα θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα 

πέδησης, ενισχυμένο κλαπέτο, με βαλβίδα αποσυμπίεσης. Το υλικό τριβής των 

φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον. 

 

Άξονες –Αναρτήσεις   

Το ρυμουλκό  θα είναι 2 αξόνων. Η κίνηση θα μεταδίδεται και στου τέσσερις 

τροχούς   (4Χ4).   Το όχημα θα φέρει διάταξη κλειδώματος διαφορικού εγκάρσια και 

διαμήκη στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα. 

 

 

Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  με παραβολικά 

ελατήρια σουστόφυλλων  ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. 

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. Οι 

άξονες θα διαθέτουν ισχυρούς   αποσβεστήρες. 

 

Οι κινητήριοι  άξονες  θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις 

φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης . 

 

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

αεροστεγή (Tubeless)  και να πληρούν τις προδιαγραφές ETRTO. Να δοθεί ο τύπος 

και οι διαστάσεις αυτών. 
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Κινητήρας  

Ο κινητήρας πετρελαίου θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 

4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και 

άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι 

τουλάχιστον 470Hp, ροπής 2.300Nm και κυβισμού τουλάχιστον 12.500cc.   

   

 Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης 

(Intercooler).   

 

Θα είναι εξοπλισμένος με διπλό φίλτρο αέρος (κυρίως φίλτρο χάρτινο και προφίλτρο 

κυκλώνα).  

 

Ο κινητήρας φέρει αντικλεπτικό σύστημα Immobilizer.  

 

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινο ντεπόζιτο καυσίμου  τουλάχιστον 250 

λίτρων. 

 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο ρυμουλκό θα διαθέτει 

δευτερεύον σύστημα πέδησης με το οποίο θα υποβοηθά και θα «ξεκουράζει» το 

κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Θα διαθέτει  σύστημα μηχανόφρενου.  Η 

ισχύς πέδησης του κινητήρα, θα ανέρχεται  περίπου  στα 400kW.  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 κατατεθούν τα 

αντίστοιχα διαγράμματα.  

 

Ο κινητήρας θα είναι  4 βαλβίδων ανά κύλινδρο αποβλέποντας στον καλύτερο 

βαθμό απόδοσης καύσης και στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. 

 

Σύστημα εκκίνησης και συσσωρευτές 

Το σύστημα εκκίνησης του κινητήρα θα αποτελείται απο εκκινητή (μίζα)  με τάση 

λειτουργίας 24V και  δυναμό (alternator).  

Το όχημα διαθέτει δύο συσσωρευτές συνδεδεμένους σε σειρά με τάση 12V και 

χωρητικότητας 150Ah ο καθένας τουλάχιστον. 

 

Στάθμη θορύβου  

Ο κινητήρας και το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως, θα είναι αθόρυβης κατά το 

δυνατόν κατασκευής, θα είναι πλήρως και επαρκώς μονωμένα. 
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Σύστημα διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση. Το σύστημα 

διεύθυνσης θα διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών 

του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 

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

κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. Η ρύθμιση του τιμονιού γίνεται 

μέσω ποδόπληκτρου. 

 

Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα θα είναι αυτοφερόμενη, ατσάλινη κατασκευή με υψηλά στάνταρ 

παθητικής ασφάλειας και δομικής ακαμψίας, όπως αυτά τίθενται από την 

Κανονιστική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕCE R29. Θα παρέχει πλήρη αντισκωριακή 

προστασία αφού η αντισκωριακή επεξεργασία. Η καμπίνα θα διαθέτει βοηθητικά 

χερούλια στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού όταν αυτοί θα εισέρχονται 

στο εσωτερικό της, μέσω των τριών σκαλοπατιών που θα υπάρχουν σε κάθε πλευρά 

της. Ο προφυλακτήρας της καμπίνας θα είναι ατσάλινος . Τα καυσαέρια θα 

κατευθύνονται προς τα κάτω. 

 

Ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείας (Laminated Windscreen) και κρύσταλλο triplex 

υψηλής ασφάλειας. Η  επιφάνεια του σε συνδυασμό με  τα πλαϊνά παράθυρα θα 

εξασφαλίζουν μία πλήρη οπτική γωνία . Η καμπίνα θα εξοπλίζεται με ευρυγώνιους 

καθρέπτες αριστερά και δεξιά της καθώς και με καθρέπτη ράμπας εξασφαλίζοντας 

πολύ καλή ορατότητα στον χειριστή του οχήματος. Οι καθρέπτες  θα είναι ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι. Επίσης θα υπάρχουν δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια 

στο πάνω μέρος και κατά μήκος του ανεμοθώρακα. 

 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων 

και θα προσφέρει εξαιρετική άνεση στον οδηγό. Θα φέρει  ενσωματωμένη ζώνη 

ασφάλειας τριών σημείων. Θα φέρει επίσης αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού. 

 

 Η καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση, θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και    

εργοστασιακό σύστημα κλιματισμού (air-condition). 

 

Το ταμπλό του αυτοκινήτου θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για 

την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη 
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δε ταχογράφο ΕΕ, στο δε πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα 

ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Το όχημα 

θα είναι εφοδιασμένο με φωτισμό σύμφωνα με τον ΚΟΚ (φώτα , προβολείς, 

ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές). Στην οροφή της καμπίνας του 

οδηγού το όχημα φέρει περιστρεφόμενο φάρο. 

 Ηλεκτρικό σύστημα 

 

Θα είναι κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία.  

 

- Τάση ηλεκτρικού συστήματος 24V. 

- Μπαταρίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50342/2001 

- Εσωτερικός φωτισμός στο θάλαμο οδήγησης. 

- Φώτα στάσης (alarm) 

- Προβολείς πορείας, ρυθμιζόμενοι από την θέση του οδηγού, οπισθοπορείας και    

  λοιπά φώτα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.  

- Ένα ηχητικό όργανο (κόρνα). 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το όχημα θα φέρει  

• Ενδεικτικό όργανο καυσίμου 
• Ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας κινητήρα 
• Όργανο εξωτερικής θερμοκρασίας 

• Ενδεικτική λυχνία πιέσεως λαδιού   
• Ενδεικτικό όργανο φόρτισης μπαταρίας 
• Ενδεικτικό όργανο πιέσεως αέρα φρένων 

• Ενδεικτική λυχνία ABS  
• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών τριβής 
• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών συμπλέκτη 

• Ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου 
• Ενδεικτική λυχνία ασφάλισης της καμπίνας από τη θέση του οδηγού 
• Ενδεικτική λυχνία φώτων πορείας 

• Ενδεικτική λυχνία φώτων προβολέων 
• Ενδεικτική λυχνία δεικτών κατεύθυνσης 
• Βομβητέ για την πίεση λαδιού, στροφών κινητήρα, θερμοκρασίας κινητήρα και για την  

• στάθμη του αντιψυκτικού. 
• Ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνα με τον κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ. 
• Βομβητή για την  οπισθοπορεία του οχήματος 
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Παρελκόμενα 

Το ρυμουλκό θα φέρει: 

• Ιmmobilizer 

• Εφεδρικό τροχό πλήρης με επίσωτρο  
• Φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
• Τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) 

• Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ 
• Μοχλό ανατροπής καμπίνας 
• Απαραίτητα εργαλεία πρώτης ανάγκης (κατσαβίδι, βραχίονες επιμήκυνσης,  

      σταυροκατσάβιδο, κατσαβίδια πλακέ).   

• Τηλεσκοπικός γρύλος 2 εμβόλων με μεγάλη ισχύ ανύψωσης σε δύο στάδια 
• Ραδιο-cd 

• Ένας (1) τάκο 
• Βιβλίο οδηγιών σωστής χρήσης  

 

2) Ημιρυμουλκούμενο  όχημα 

2.1)  Πλαίσιο (πλατφόρμα) 3 αξόνων   

 

Το πλαίσιο του ημιρυμουλκούμενου θα είναι καινούργιο και ειδικής στιβαρής 
κατασκευής. θα αποτελείται από δύο κύριους δοκούς κατασκευασμένους από 
χάλυβα. 

 
Οι δύο δοκοί θα συνδέονται μεταξύ τους με  εγκάρσιες γέφυρες ανάλογης διατομής. 
Στο εσωτερικό τμήμα του υπάρχει ειδικός μεταλλικός σωλήνα για την μεταφορά των 

ηλεκτρικών γραμμών και των γραμμών του αέρα. 
 
Στο εμπρόσθιο τμήμα  θα είναι τοποθετημένος ο πείρος έλξης (KING PIN) 2΄΄ . 

 
Στο εμπρόσθιο τμήμα θα είναι τοποθετημένο ζεύγος   ποδαρικών, για την στήριξή 
του .   

 
Οι άξονες θα είναι  ικανότητας φόρτισης 9.000Kg ο καθένας και συνολικά 27.000kg 
τουλάχιστον.   

   
Το πλαίσιο θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα φωτεινά σήματα που 
προβλέπονται από τον ΚΟΚ (φώτα όγκου κλπ) με σύνδεση του ηλεκτρικού 

συστήματος με αυτό του ρυμουλκού (με ταχυσύνδεσμο). Το πλαίσιο, οι άξονες και 
οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι για υπερφορτώσεις,μέχρι και 20% του επιτρεπόμενου 
μικτού φορτίου. 
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Το σύστημα ανάρτησης θα είναι με αερόσουστα. 
 

Ο πρώτος από τους τρεις άξονες είναι αεροαναρτούμενος (τεμπέλης) με την εντολή 
για την ανάρτηση του να γίνεται  από  χειριστήριο  πλευρικά  του οχήματος.  
 

Το σύστημα πέδησης θα είναι με αέρα που θα επενεργεί εφ’ όλων των τροχών. Για 
κάθε τροχό θα υπάρχει ένας κύλινδρος πέδησης που ενεργοποιεί το φρένο μέσω 
ενός βραχίονα. 

 
Το πλαίσιο θα διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πέδησης με δισκόφρενα και στους 
τρεις άξονες καθώς και σύστημα ABS που θα  ενεργοποιείται σε συγχρονισμό με 

αυτά του ρυμουλκού και  θα διασφαλίζουν τη σωστή οδηγική συμπεριφορά 
ολόκληρου του συρμού κατά την πέδηση.  
 

Θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. 
 
Η σύμπλεξη με το ρυμουλκό θα γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σύστημα του 

πείρου έλξης (KING PIN) και της πλάκας επικαθήσεως. 
 
Το πλαίσιο θα φέρει 6 τροχούς διαστάσεων   και ένα εφεδρικό τροχό με την βάση 

του τοποθετημένη κάτω από το πλαίσιο. Τα ελαστικά θα είναι πρόσφατης 
κατασκευής (τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσης) και 
γνωστής εταιρείας, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), 

ημιτρακτερωτά, κατάλληλα για κυκλοφορία σε περιφερειακές και εθνικές οδούς, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και νεώτερη τροποποίηση αυτής και θα 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

 
 Τέλος, θα υπάρχουν προστατευτικά μεταλλικά κάλυπτρα  για  τους  τροχούς  του  
πλαισίου  μαζί  με  ελαστικούς  λασπωτήρες  και  προστατευτικές πλευρικές μπάρες. 

 
Θα φέρει επίσης όλα τα προβλεπόμενα συστήματα φωτισμού και οπτικής 
σήμανσης, που προβλέπονται από τον ΚΟΚ και από τις οδηγίες ασφάλειας σύμφωνα 

με το πιστοποιητικό CE. 

 

2.2) Υπερκατασκευή (Κιβωτάμαξα ημιρυμουλκούμενου) 

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια  στιβαρής κατασκευής, θα αποτελείται από: 

• Τον κυρίως θάλαμο με χωρητικότητα 55m³ τουλάχιστον  κατάλληλη για 

ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα 20.000 kg τουλάχιστον. 

• Την οπίσθια θύρα 

• Τον μηχανισμό συμπίεσης των απορριμμάτων 

• Την θύρα φόρτωσης των απορριμμάτων 



 

14 
 

• Το υδραυλικό σύστημα λειτουργίας 

 

Κυρίως Θάλαμος 

θα είναι ορθογωνικής διατομής ενισχυμένης κατασκευής πανταχόθεν κλειστός, πλην 

του χώρου που απομένει ανοικτός για την υποδοχή των απορριμμάτων. 

 

Τόσο τα υλικά κατασκευής, όσο και ο σχεδιασμός θα διασφαλίζουν την υψηλή 

αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του κατά την συμπίεση των απορριμμάτων στο πέρας 

της πληρώσεως του. 

 

Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντέχει σε   καταπονήσεις ακόμη 

και αν η μέση πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 700Kg/m
3
. 

 

Θα είναι κατασκευασμένος από στραντζαριστές δοκούς   από χαλυβδοέλασμα   

πάχους τουλάχιστον 4mm τοποθετημένες εγκάρσια στο πλαίσιο,  επίπεδα 

χαλυβδόφυλλα     πάχους τουλάχιστον 4 mm πλευρικά και 5mm τουλάχιστον στο 

δάπεδο. Όλες οι ραφές συγκολλήσεων είναι συνεχείς προς αποφυγή οξειδώσεων 

των ελασμάτων. 

 

Στο πίσω τμήμα του σώματος στο σημείο επαφής του με την θύρα θα υπάρχει ειδικό 

ελαστικό παρέμβυσμα σε όλο το πλάτος και ανά 1m ύψος εκατέρωθεν του πυθμένα 

για την συγκράτηση των υγρών που παράγονται κατά την συμπίεση. 

 

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη με τα ίδια υλικά του θαλάμου πάχους 4 

mm και θα  έχει σχήμα τραπεζίου κατά την πλάγια τομή του έτσι ώστε  τα 

απορρίμματα να κάνουν κυκλική τροχιά κατά την  συμπίεση, για να γίνεται πλήρης 

εκμετάλλευση του όγκου, αλλά και να είναι ευχερής η εκκένωση. 

 

Στο κάτω μέρος της θύρας θα υπάρχει σε όλο το πλάτος της ειδική δεξαμενή η οποία 

θα συλλέγει τυχόν υπολείμματα υγρών που εκρέουν λόγω φυσιολογικής φθοράς 

του ελαστικού παρεμβύσματος όταν δεν  θα αντικαθίσταται έγκαιρα. 

 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου θα  υπάρχει ειδική βάση για την τοποθέτηση του 

υδραυλικού συγκροτήματος με τον κινητήρα. 
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Η στήριξη της οπίσθιας θύρας θα γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένων αρθρώσεων 

ισχυρής κατασκευής και θα ασφαλίζει με την βοήθεια διπλών αγκίστρων. 

 

Η θύρα θα  ανοίγει με υδραυλικά έμβολα εκτελώντας καταρχήν μια κατακόρυφη 

διαδρομή   και στη συνέχεια μια τοξοειδή μέχρι  ανοίγματος υπό γωνία 90
ο 

(το 

ανώτερο). 

 

β) Μηχανισμός Συμπίεσης 

Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα  εξασφαλίζει : 

 

• Συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία του θαλάμου με απορρίμματα. 

• Μεγάλο βαθμό συμπίεσης  

• Πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του θαλάμου 

• Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστημάτων (εμβόλου, σωληνώσεων, 

αντλιών, κ.λ.π.)   

 

Ο μηχανισμός συμπίεσης θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος του θαλάμου μια πλάκα 

συμπίεσης ορθογωνικής διατομής πλάτους  τουλάχιστον 2400mm, ύψους 

τουλάχιστον 800mm και μήκους τουλάχιστον 2.500mm. 

 

Η συμπίεση  θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή κατά την μεταφόρτωση των 

απορριμματοφόρων προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμονής των προς 

εκκένωση απορριμματοφόρων. Για τον λόγο αυτό η πλάκα συμπίεσης θα βρίσκεται 

στο κάτω μέρος του θαλάμου και στο επάνω τμήμα του θαλάμου ανεξάρτητα και 

εφαπτόμενος της πλάκας συμπίεσης θα είναι τοποθετημένος  ο ωθητήρας 

εκκένωσης . 

 

Ο χειρισμός του μηχανισμού συμπίεσης πρέπει να δίνει την δυνατότητα 

χειροκίνητου και αυτόματου κύκλου συμπίεσης. Ο χειρισμός θα γίνεται με πίνακα 

χειρισμού που θα βρίσκεται στις πλευρές της κιβωτάμαξας αλλά και με φορητό 

ενσύρματο χειριστήριο για να υπάρχει ευχέρεια μετακίνησης του χειριστή σε 

διαφορετικές θέσεις. 
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Κατά την διάρκεια της φόρτωσης των απορριμμάτων θα ενεργοποιείται μέσω 

χειριστηρίου ο μηχανισμός συμπίεσης και η πλάκα συμπίεσης θα εκτελεί αυτόματα 

παλινδρομικές κινήσεις σε μήκος 2.500mm περίπου μέσα στον θάλαμο ενώ ο 

ωθητήρας εκκένωσης θα παραμένει σταθερός έτσι ώστε να μην πέφτουν 

απορρίμματα στο πίσω μέρος του συστήματος συμπίεσης.   

 

Κατά την διάρκεια της εκκένωσης των απορριμμάτων και αφού δοθεί εντολή για το 

άνοιγμα της οπίσθιας θύρας τότε και μόνο θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός 

συμπίεσης που θα συμπαρασύρει μαζί του τον ωθητήρα εκκένωσης για την 

ολοσχερή εκένωση των απορριμμάτων από τον θάλαμο. Η διαδρομή τόσο του 

μηχανισμού συμπίεσης όσο και του ωθητήρα εκκένωσης θα επιτυγχάνεται μέσω 

τηλεσκοπικού εμβόλου μήκους 9.000mm περίπου.  

 

γ) Θύρα φόρτωσης των απορριμμάτων 

Η πλήρωση θα γίνεται από το εμπρόσθιο τμήμα της οροφής  το οποίο θα κλείνει  με 

ειδικό παρέμβυσμα υδραυλικά κινούμενο. 

 

Η θύρα φόρτωσης η οποία θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα της οροφής του 

θαλάμου θα  είναι διαστάσεων 3000X2500mm περίπου.    

 

Η θύρα αυτή θα  σφραγίζει κατά την μεταφορά από μία μεταλλική θυρίδα η οποία 

ανοίγει υδραυλικά.  

 

δ) Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από τρία μέρη : 

• Τον αυτόνομο κινητήρα 

• Το υδραυλικό συγκρότημα  

• Τα υδραυλικά έμβολα 

 

Ο αυτόνομος κινητήρας για την λειτουργία της υπερκατασκευής θα είναι 

πετρελαιοκινητήρας,      τουλάχιστον 3κύλινδρος  , με κατάλληλο σύστημα ψύξης, 

τετράχρονος, χαμηλής εκπομπής θορύβου και η ισχύς του  35KW τουλάχιστον. Θα 

φέρει δοχείο πετρελαίου 50lt τουλάχιστον. 

 

Το υδραυλικό συγκρότημα θα αποτελείται από : 
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� Διπλή υδραυλική αντλία,, γραναζωτή,  

� Κατανεμητή βαλβίδων ελέγχου 

� Βαλβίδα αποφόρτισης που θα  αποφορτίζει με υδραυλική εντολή την μια 

αντλία . 

� Ασφαλιστική βαλβίδα που θα ρυθμίζει την μέγιστη πίεση λειτουργίας της 

δεύτερης αντλίας  . 

� Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεως  που θα χρησιμεύει για την κίνηση του 

μεγάλου τηλεσκοπικού εμβόλου.  

� Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεων   που θα χρησιμεύει για το άνοιγμα και 

κλείσιμο της οπίσθιας θύρας 

� Δοχείο λαδιού χωρητικότητας 400 lt πλήρως εξοπλισμένο με φίλτρα 

αναρρόφησης και επιστροφής, δείκτη στάθμης και θερμοκρασίας, 

αναπνευστήρα και πώμα πληρώσεως. 

 

Λοιπά στοιχεία   

Το όχημα θα παραδοθεί με :.  

� Πιστοποιητικό CE για προστασία και ασφάλεια εργαζομένων 

� Εργαλείων συντήρησης - μικρών επισκευών  

� Κατάσταση αναλώσιμων υλικών κατά το χρόνο εγγύησης. 

� Φαρμακείο. 

� Τρίγωνο - φανό βλαβών. 

� Βιβλία συντήρησης και επισκευών. 

� Βιβλίο ανταλλακτικών  

 

3) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

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

πολιτών.   Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 

περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές 

απαιτήσεις :   

  

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

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

  

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

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

       

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με 

ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, 

ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την 

ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 

 

Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδικό 

ταμπελάκι, 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.   

  

4) Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

 

Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει: 

 

• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 

ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα 

εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με 

τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

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

(στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  

Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (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. 

• Τουλάχιστον μία βεβαίωση καλής συμπεριφοράς  και αξιόπιστης λειτουργίας 

της τελευταίας τριετίας ιδίου η παρόμοιου εξοπλισμού 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το 

πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 

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

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     
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•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το 

διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου 

στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που 

μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η 

παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει 

ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και 

απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 

service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται 

το πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί 

βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων 

ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην 

Ελλάδα . 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή 

τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του 

προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο  παράδοσης ότι  δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 50 

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. 
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ΆΡΘΡΟ 60 

 Οριστική Παραλαβή 

Η  παραλαβή του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή, που θα 
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ. του ∆ήµου. Αυτή θα γίνει µετά την 
παράδοση του µηχανήµατος, και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή. 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 προσωρινή παραλαβή άµεσα γίνεται η οριστική παραλαβή µε την σύνταξη 
και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το 
οποίο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ. 

Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
δεν πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα 30 ηµέρες από την προσωρινή 
παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και 
µόνο εφόσον παρέλθουν οι 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή και 
δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ 
αποδεικτικό προσκόµισης τούτου. 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ 
και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

ΆΡΘΡΟ 70 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής 
αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δυο 
(2) έτη .Επίσης θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση αντισκωριακής προστασίας για 
τουλάχιστον 3 έτη 
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ΆΡΘΡΟ 80 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή τον 
χρόνο που δεσµεύεται να αναλάβει την προµήθεια ανταλλακτικών ο οποίος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10 έτη καθώς και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίσει τις 
ανάγκες του σέρβις. 

ΆΡΘΡΟ 90 

Παράδοση 

Το προσφερόµενο µηχάνήµα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
άθικτο και χωρίς ζηµιές. Με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πινακίδες έτοιµο πρός 
κυκλοφορία  

                                                                 ΆΡΘΡΟ 100 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις 

Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηµατοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του 
προσφέροντα εκδοθείσα κατά το τρέχον έτος του διαγωνισµού  

. 

  Μέσο ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούµενων του έτους 
διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε το διπλάσιο της 
εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης µε  ΦΠΑ.  

  

Μέσο ετήσιο  (ειδικό) κύκλο εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται 
από τη σύµβαση για κάθε είδος, των τριών (3) προηγούµενων του έτους διενέργειας 
του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσο µε την εκτιµώµενη αξία της παρούσας 
σύµβασης µε ΦΠΑ για το είδος/είδη για τα οποία υποβάλλει προσφορά  

ΆΡΘΡΟ 11 
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Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

α) τρεις συµβάσεις αντίστοιχων προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας τριετίας  

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 
της ποιότητας  που διαθέτουν , 

γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που  διαθέτουν οι ίδιοι ή τα συνεργεία που θα προτείνουν 
και τα µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας  

Αποδεικτικά µέσα 
 

Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας   οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

• έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία µε τον 
προσφέροντα και όπου θα δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας 
για χρηµατοδότηση κατά το τρέχον έτος το οποίο θα καλύπτει τον 
προϋπολογισµό της σύµβαση µε φπα για τα είδη στα οποία συµµετέχει . 

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

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

 
 Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας  οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν  
 
• Για την παράγραφο  11α  κατάθεση βεβαιώσεων  καλής εκτέλεσης της τελευταίας 

τριετίας (2020-2019-2018)από τον φορέα για τον οποίο έγινε η προµήθεια. 
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• Για την παράγραφο 11β    κατάλογο του τεχνικού προσωπικού (εργάτες-
διευθυντές)  όπου έχουν συµµετάσχει  σε προµήθειες  του ίδιου η παρόµοιου 
αντικειµένου  

• Για την παράγραφο 11γ    βεβαίωση κατάλληλου τεχνικού εξοπλισµού των 
συνεργείων όπου εξασφαλίζεται η ποιότητα εκτέλεσης της σύµβασης. 
     

12)  ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΗΣ 
Οι προσφέροντες και ο κατασκευαστής οφείλουν να συµµορφώνονται µε: 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
OHSAS 18001:2007 

 
13) ∆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  θα 
πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όµοιο δείγµα του προσφερόµενου είδους  σε τόπο που θα 
υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
     
14) Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραµµα εκπαίδευσης των εργατών , 
χειριστών του αγοραστή για το χειρισµό   και συντήρηση του προσφερόµενου 
εξοπλισµού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και 
άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).  
 
15) Παράδοση Οχηµάτων 
 Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις καθώς και  πινακίδες και θα είναι έτοιµο για κυκλοφορία.  
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) µήνες . Να 
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση.  .   
 
16) Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 
του προσφερόµενου εξοπλισµού, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόµενων 
οχηµάτων. 
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 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήµατος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι µικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις  των εκποµπών CO2,NOx NMHC και εκποµπών 
αιωρούµενων σωµατιδίων.   
 
Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσηµου 
αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, 
(για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα 
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το 
υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο. 
β) θα καλύψει τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, 
ακόµη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο. 

  

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/03/2021                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

                                                                                  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

  ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - 

υλικά και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 

χειριστήρια – ηλεκτρικό σύστημα  
100-120 10,00 

10  Πλαίσιο ημιρυμουλκούμενου 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 
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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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ 

 Αντικείμενο προμήθειας  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

1. Σκοπός 

 όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2. Γενικά  χαρακτηριστικά 

 όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3. Ειδικά  χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4. ΡΥΜΟΥΛΚΟ  (τράκτορας) 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5. Σύστημα μετάδοσης κίνησης                                                                                             

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 Σύστημα πέδησης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6. Άξονες –Αναρτήσεις   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. Κινητήρας  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. Σύστημα εκκίνησης και συσσωρευτές 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. Στάθμη θορύβου  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. Σύστημα διεύθυνσης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ 

11. Καμπίνα οδήγησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12. Ηλεκτρικό σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14. Παρελκόμενα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15. Ημιρυμουλκούμενο  όχημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16. Πλατφόρμα 3 αξόνων  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17. Υπερκατασκευή (Κιβωτάμαξα 

ημιρυμουλκούμενου) 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18. Κυρίως Θάλαμος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19. Μηχανισμός Συμπίεσης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20. Θύρα φόρτωσης των 

απορριμμάτωνΌπως αναλυτικά 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

21. Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

22. Λοιπά στοιχεία   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ 

23. Γενικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

24. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 

Ασφάλεια  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

25. Ποιότητα, Καταλληλότητα και 

Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

26. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

27. Δείγμα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

28. Εκπαίδευση Προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

29. Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

30. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

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

επεξηγηματικές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχ. Δ/νση       : 

Βρυούλων125&Φιλαδελφείας 

Ταχ. Κωδ.         : 16121 

Τηλ                     :2132010738 

 

 

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και 

ενός (1)  ημιρυμουλκούμενου με 

σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων   

χωρητικότητας 55 κ.μ.  

CPV:34223000-6 

CPV:34139100-1 

 

 

  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Τράκτορας  4Χ4 100.000,00 1 100.000,00 

2 Ημιρυμουλκούμενο με σύστημα 

συμπίεσης απορριμμάτων   

χωρητικότητας 55 κ.μ 

79.838,71 1 79.838,71 

ΣΥΝΟΛΟ 179838,71 

Φ.Π.Α. 24% 43161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Καισαριανή .29/3/2021  

 

 

 

 

Κοντογιάννης Στέφανος 

Μηχανολόγος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καισαριανή .30/3/2021 

 

 

 

Η Προϊσταμένη  Τ.Υ. 

Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

         Αρχιτέκτων Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και ενός (1) 

ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων χωρητικότητας 55κ.μ. 

CPV:34223000-6 

CPV:34139100-1 

 

                                         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 10 

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 20 

Αντικείµενο της Προµήθειας 

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

ενός (1) τράκτορα και ενός (1) ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων 

χωρητικότητας 55κ.μ 

ΆΡΘΡΟ 30 

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 ασυµφωνίαςµεταξύ τους τα 
παρακάτω: 

• Το συµφωνητικό 
• Η παρούσα διακήρυξη 
• Έντυπο οικονοµικής προσφοράς  
• Ενδεικτικός προϋπολογισµός προµήθειας 
• Οι οριζόµενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΆΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και 
Κοινοτική νοµοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

ΆΡΘΡΟ 50  

Εγγυήσεις 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της προµήθειας µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 3.597,00 € 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται σε 5% της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%,  

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ορίζεται 2,5 % της συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς 
το ΦΠΑ 24% 

Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν τις εγγυητικές επιστολές συνταγµένες σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

ΆΡΘΡΟ 60 

∆ιάρκεια Σύµβασης-Προθεσµία εκτέλεσης της Προµήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται σε επτά µήνες από την υπογραφή της 

Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ορίζεται σε ένα (5) 
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού. 

ΆΡΘΡΟ 70 

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 80 

Πληµµελής κατασκευή 

Εάν τα υπό προµήθεια µηχάνηµα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016  

 



 

33 
 

ΆΡΘΡΟ 90 

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 100 

Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της προµήθειας θα γίνει µετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, µε την έκδοση 
εξοφλητικού λογαριασµού (τιµολόγιο). Οι λοιπές λεπτοµέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην 
σύµβαση. 

ΆΡΘΡΟ 110 

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 120 

Οριστική Παραλαβή 

Η παραλαβή του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ. του ∆ήµου. Αυτή θα γίνει µετά την παράδοση του 
µηχανήµατος, και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 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 προσωρινή παραλαβή άµεσα γίνεται η οριστική παραλαβή µε την σύνταξη και υπογραφή 
του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ. 

Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα 30 ηµέρες από την προσωρινή παραλαβή, 
θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον παρέλθουν οι 
30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός 
της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο 
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σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του 
∆ΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόµισης τούτου. 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια.  

ΆΡΘΡΟ 130 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής αυτού, καθορίζεται 
από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δυο (2) έτη .Επίσης θα δοθεί 
υπεύθυνη δήλωση αντισκωριακής προστασίας για τουλάχιστον 3 έτη 

ΆΡΘΡΟ 140 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή τον χρόνο που 
δεσµεύεται να αναλάβει την προµήθεια ανταλλακτικών ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη 
καθώς και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις. 

ΆΡΘΡΟ 150 

Παράδοση 

Το προσφερόµενο µηχάνήµα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου άθικτο και 
χωρίς ζηµιές. Με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πινακίδες έτοιµο πρός κυκλοφορία  

ΆΡΘΡΟ 160 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
 

Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηµατοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα 
εκδοθείσα κατά το τρέχον έτος του διαγωνισµού . 

  Μέσο ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων,  ίσος µε το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της παρούσας 
σύµβασης µε  ΦΠΑ.  

 Μέσο ετήσιο  (ειδικό) κύκλο εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη 
σύµβαση για κάθε είδος, των τριών (3) προηγούµενων του έτους διενέργειας του διαγωνισµού 
οικονοµικών χρήσεων,  ίσο µε την εκτιµώµενη αξία της παρούσας σύµβασης µε ΦΠΑ για το 
είδος/είδη για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 
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ΆΡΘΡΟ 170 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

α) τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας  

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
 που διαθέτουν , 

γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που  διαθέτουν οι ίδιοι ή τα συνεργεία που θα προτείνουν και τα µέτρα που 
λαµβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα µέσα µελέτης και έρευνας  

ΆΡΘΡΟ 180 

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Οι προσφέροντες και ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής οφείλουν να συµµορφώνονται µε 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

OHSAS 18001:2007 

ΆΡΘΡΟ 19o
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε οκτώ (8) µήνες
 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/03/2021                                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2021 

                                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

                                                                                                          ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ                                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και ενός (1) 

ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων χωρητικότητας 55κ.μ. 

CPV:34223000-6 

CPV:34139100-1 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

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

1. 
Προμήθεια ενός (1) 

τράκτορα και ενός (1) 

ημιρυμουλκούμενου 

με σύστημα 

συμπίεσης 

απορριμμάτων 

χωρητικότητας 55κ.μ 

 

 

179838,71 € 

 

179838,71€  

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/03/2021                                                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2021 

                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  

                                                                                                  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και ενός (1) ημιρυμουλκούμενου με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων χωρητικότητας 55κ.μ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

Φ.Π.Α. 

1. 
Προμήθεια ενός (1) 

τράκτορα και ενός (1) 

ημιρυμουλκούμενου 

με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων 

χωρητικότητας 55κ.μ 

 

1   

    

Φ.Π.Α. 24% 

 

 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ …./…./2021 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


