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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών » για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου 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 . 

Η  χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο τρόπο 
χρηματοδότησης των Δήμων .  Συνεπώς, είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα 
σε έναν Δήμο  να   συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια. 
H χρηματοδοτική μίθωση (leasing) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

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

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

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

http://www................gr/
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 Προγραμματισμός δαπανών. Η διάρκεια της μισθώσεως και το ύψος του 
μισθώματος προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) του 
Δήμου  

 Αποφυγή υπέρμετρου δανεισμού και άμεσης καταβολής υψηλών ποσών για την 
απόκτηση   του αναγκαίου εξοπλισμού 

 Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού 

 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού του Δήμου και της κεφαλαιακής του 
διάρθρωσης, επειδή η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα 
στοιχεία παθητικού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως). 

 Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες 

 Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού του Δήμου 

 Ο Δήμος επιτυγχάνει καλύτερους όρους προμήθειας του εξοπλισμού, καθώς η 
αξία τους εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς, χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει ιδία 
κεφάλαια από το ταμείο του.  

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

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης κατά 60% λόγω των χιλιομετρικών 
αποστάσεων που πρέπει  να διανύουν τα οχήματα για τις εργασίες αποκομιδής 
εντός του Δήμου και για την μετακίνησή τους μέχρι τον ΧΥΤΑ (συνολικά 
100km/ημερησίως)  

 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία κατά  30% και απουσία τους από 
την αποκομιδή. 

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού 
συντήρησης . 

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%. 

 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κατά 200% (σε σχέση με τα σημερινά 
όρια) στο περιβάλλον και ιδιαίτερα κατά την εργασία αποκομιδής εντός του Δήμου 
(ιδιαίτερα σε στενούς δρόμους και με έντονη κυκλοφορία). 

 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM με 
κίνδυνο πρόκλησης πνευμονικών διαταραχών και προβλημάτων σε άτομα σε 
άσθμα. Tα μικροσωματίδια PM10 είναι αυτά που έχουν αεροδυναμική διάμετρο 
έως και 10 μικρόμετρα. Προέρχονται είτε από φυσικές είτε από ανθρωπογενείς 
αιτίες (καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών, κάθε μορφής καύσης κυρίως 
υγρών και στερεών καυσίμων κτλ) 

 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου κατά 150% (σε σχέση με τα σημερινά όρια)  
στο περιβάλλον με έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων. 

 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης λόγω χαμηλής ταχύτητας  κίνησης 
κατά 50%. 

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

 Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 
 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω   η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  επιβεβλημένη και 
αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του 
Δήμου  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να προμηθευτεί τα εξής είδη: 
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. CPV 

1 Φορτωτής εκσκαφέας 2 43262100-8 

2 
Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης 2 34144000-8 

3 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2κμ 1 34144431-8 

4 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5τν με γερανό 
και αρπάγη 

2 34142100-5 

5 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 15τν   1 34142100-5 

6 Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (container) 30κμ 2 34221000-2 

 

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσα είδη 
επιθυμούν  και πάντα για  το σύνολο των τεμαχίων του κάθε είδους όπως αυτά 
περιγράφονται  στον  προϋπολογισμό της παρούσας 
 

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  σε ένα 

εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες  ευρώ (1.238.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%   

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή 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. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις».  Άρθρο 267 Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - 
Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

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

 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

 Τις διατάξεις του Ν.2367/1995 ΦΕΚ Α΄261 περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και 
άλλες διατάξεις 
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 Του άρθρου 21 του Ν. 3775/2009 (ΦΔΚ 122 Α/09) «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης » 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 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»,2 

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 

                                                           
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

3
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς»4.     

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

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

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

 την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τις σχετικές 

με τα είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

                       ΠΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

H Προϊσταμένη  της  Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

         

           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 

εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ποιο 

συγκεκριμένα στην προμήθεια: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Φορτωτής εκσκαφέας 2 

2 
Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης 2 

3 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2κμ 1 

4 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5τν με γερανό και αρπάγη 2 

5 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 15τν   1 

6 Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (container) 30κμ 2 

 

Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
   

http://www................gr/
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Φορτωτής εκσκαφέας 2 

 
1.   ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο προς προμήθεια φορτωτής-εκσκαφέας- θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρος τελείως 
καινούργιος, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσο με το 
χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο. 
 
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένο 
τον μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και τον μηχανισμό εκσκαφής με 
υδραυλική μετατόπιση και γραμμή για υδραυλική σφυρα στο οπίσθιο μέρος. Θα φέρει 
επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας.  
 
Θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία τόσο στην χώρα μας 
όσο και στην  υπόλοιπη Ευρώπη. Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να κυκλοφορεί ήδη 
σε ικανό αριθμό στη χώρα μας. 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού GPS . 
 
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. 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι  μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου 
(χωματουργικού μηχανήματος) με ενσωματωμένο πλαίσιο σταθεροποιητών (ποδαρικών) 
στηρίξεως υδραυλικής λειτουργίας (να επισυνάπτεται σχέδιο ή φωτογραφία). Θα έχει  
μόνιμα τοποθετημένο εμπρός μηχανισμό φόρτωσης και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο 
μέρος. 
 
3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υπερτροφοδοτούμενος (Turbo), με σύστημα ψύξεως αέρα 
(intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (Common Rail), μέγιστης 
καθαρής ιπποδυνάμεως τουλάχιστον 100HP. Η ροπή στρέψεως θα είναι τουλάχιστον 
400Nm. 
 
Οπωσδήποτε ο κινητήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  . Η αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από όσο το δυνατό πιο 
χαμηλό κυλινδρισμό όχι μεγαλύτερο των 5.0 λίτρων. Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη 
ιπποδύναμη, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη οικονομία καυσίμου, η ελάχιστη δυνατή 
καταπόνηση του κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του και η αθόρυβη λειτουργία του. 
 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του κατασκευαστή του 
κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως (όρος απαράβατος).  
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Τα στοιχεία που δίνει ο προμηθευτής στην τεχνική του προσφορά για την ισχύ και την ροπή 
του κινητήρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν απόλυτα με τα διαγράμματα αυτά 
αλλιώς η προσφορά θα απορρίπτεται ως παραπλανητική και αναληθής. 
  
Η δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι πλαστική και να διαθέτει μεταλλική θωράκιση για 
μεγαλύτερη ασφάλεια από χτυπήματα. 
θα είναι κατάλληλης χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζει στο μηχάνημα αυτονομία μιας 
ημέρας εργασίας.  
 
Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος αποτελεί απαράβατο όρο. 
 
4. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω υδραυλικού μετατροπέα ροπής στρέψεως (torque 
converter) μεγάλης διαμέτρου και υδραυλική αλλαγή κατευθύνσεως (αναστροφέας 
κινήσεως). Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον 4 ταχύτητες μπροστά και 
τουλάχιστον 2 πίσω, θα είναι απόλυτα αυτόματο με όλες τις αλλαγές ταχυτήτων να γίνονται 
τελείως αυτόματα (όρος απαράβατος). 
  
Το μηχάνημα θα έχει δύο διαφορικά δηλαδή κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4Χ4, 
πλανητική μείωση για όλους τους τροχούς, δυνατότητα ηλεκτρικής σύμπλεξης και 
αποσύμπλεξης του εμπρόσθιου διαφορικού εν κινήσει. 
Η ταχύτητα κινήσεως του μηχανήματος θα είναι περίπου 40 km/h. 
Το σύστημα μετάδοσης θα διαθέτει αντιολισθητικό σύστημα (αναστολή διαφορισμού) 
προκειμένου να διατηρεί την έλξη σε ολισθηρό έδαφος με 100% εμπλοκή του οπίσθιου 
άξονα για καλύτερη απόδοση.  
 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
 
Υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού στους οπίσθιους τροχούς. 
Η επιφάνεια τριβής των φρένων θα είναι η μέγιστη δυνατή και η λειτουργία του 
συστήματος πέδησης να γίνεται με υδραυλική υποβοήθηση από το κιβώτιο ταχυτήτων αντί 
του παλιότερου συστήματος με τα υγρά φρένων. 
 
Θα πρέπει να έχει ανεξάρτητη πέδηση στους αριστερούς ή δεξιούς πίσω τροχούς ώστε να 
επιτυγχάνεται μικρότερη ακτίνα στροφής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατ’ επιλογή 
και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος.   
Επιπλέον, θα υπάρχει μηχανικό φρένο σταθμεύσεως. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο 
δίσκος (δισκόφρενο) που εφαρμόζει το φρένο σταθμεύσεως είναι εντελώς ανεξάρτητος 
από το κύριο σύστημα πεδήσεως λειτουργίας και εκτός του κιβωτίου ταχυτήτων. 
 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 
 
Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν πνευστά ελαστικά, βαρέως τύπου τρακτερωτά.  
Τα ελαστικά να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες κατάλληλων 
διαστάσεων οι οποίες θα δηλώνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Να υπάρχει 
προστατευτικό έλασμα στις ζάντες για προστασία των βαλβίδων πλήρωσης αέρα. 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
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Υδραυλικής επενεργείας σύστημα διεύθυνσης το οποίο τροφοδοτείται από το υδραυλικό 
σύστημα του μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας και επενεργεί στους τροχούς του 
εμπρόσθιου άξονα. Απαραίτητα   τα υδραυλικά έμβολα διεύθυνσης θα βρίσκονται στο 
πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονα για προστασία έναντι προσκρούσεων με αντικείμενα 
κατά την εκτέλεση εργασιών φόρτωσης και για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα ασφαλείας για την διεύθυνση αυτού σε περίπτωση 
παύσεως λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πίεσης. 
 
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μία ή δύο αντλίες υδραυλικού, 
μεταβλητής παροχής για εξοικονόμηση καυσίμου. Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να 
είναι «κλειστού κυκλώματος» (closed circuit), ώστε να είναι δυνατός  ο ταυτόχρονος 
χειρισμός δύο ή και περισσότερων  διαφορετικών κινήσεων ώστε να μπορεί ο χειριστής π.χ. 
να περιστρέφει και ταυτόχρονα να ανυψώνει την μπούμα του συστήματος εκσκαφής ή να 
κατεβάζει την μπούμα και ταυτόχρονα να αναστρέφει τον κάδο, κλπ. 
Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα αισθήσεως φορτιού (load sensing 
valve). 
 
Η παροχή λαδιού του υδραυλικού συστήματος θα είναι τουλάχιστον 160 λίτρα/λεπτό ενώ η 
πίεση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 220 bar για την μικρότερη καταπόνηση του 
υδραυλικού συστήματος αλλά και την εξοικονόμηση καυσίμου. 
Επίσης θα πρέπει : 

 Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι (ρακόρ) φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring) 

 Υπάρχει κεντρικό σημείο όπου συγκεντρώνονται οι παροχές για τη λήψη μετρήσεων 
πιέσεων. 

 Οι σωληνώσεις συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω ρακόρ και όχι 
με συγκόλληση, για ευκολότερη επισκευή. 

 
 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
Το μηχάνημα στο σύστημα φόρτωσης θα είναι εξοπλισμένος από ένα κάδο πολλαπλών 
χρήσεων (σπαστός), βαρέως τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,0 m³ με νύχια. 
 
Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 
υδραυλικούς κυλίνδρους,  δυο (2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα δυο (2) για 
την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο 
εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 
 
Το ύψος του πείρου του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3,45 μέτρα. 
 
Το σύστημα φορτώσεως θα είναι εξοπλισμένο με: 
 
(α) Υδρομηχανικό σύστημα, το οποίο θα διατηρεί τον κάδο σε οριζόντια θέση κατά την 

ανύψωση 
(β) Μηχανισμό ο οποίος μετά την ανατροπή θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο σε 

θέση εκσκαφής. 
(γ)  Σύστημα πλεύσεως του κάδου (float). 
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Η δύναμη διεισδύσεως (Breakout Force) του συστήματος φορτώσεως θα είναι η 
μεγαλύτερη δυνατή τουλάχιστον 6.000 κιλά ενώ η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 4.600 κιλά. 
Το βάθος εκσκαφής του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 mm μετρούμενο σε 
οριζόντια θέση.  
 
Ο χειρισμός του συστήματος φορτώσεως αλλά και όλων των παραπάνω εργασιών ή 
μελλοντικών εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται από ένα μόνο χειριστήριο τύπου Joystick 
(όρος απαράβατος). 
 
Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα φέρει υδραυλική εγκατάσταση και χειριστήριο 
(τοποθετημένο στο ένα χειριστήριο joystick) με προοδευτική λειτουργία για να μπορούν να 
λειτουργήσουν διάφορες εξαρτήσεις εργασίας, όπως σκούπα, ειδικοί κάδοι, λαβίδες, 
εκχιονιστική λεπίδα κλπ. 
 
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
 
Ο μηχανισμός εκσκαφής θα είναι τηλεσκοπικός, με σύστημα υδραυλική πλευρικής 
μετατοπίσεως βαρέως τύπου δεξιά-αριστερά τουλάχιστον 1m . Ο βραχίονας της τσάπας θα 
είναι   τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). θα συνοδεύεται από ένα κάδο εκσκαφής  με πλάτος 
60 εκατοστών με νύχια και αντίστοιχης χωρητικότητας. 
 
Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει από τη θέση 
του χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος (2,5 μέτρα). 
 
Η δύναμη εκσκαφής (Breakout Force) στα νύχια του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή 
τουλάχιστον 5.500 κιλά καθώς επίσης και η δύναμη εκσκαφής του μπαστουνιού (με 
συμπτυγμένη την μπούμα) θα πρέπει να είναι πάνω από 4.000 κιλά.  Να δοθούν 
οπωσδήποτε τα αντίστοιχα μεγέθη. 
Η μπούμα θα είναι τηλεσκοπική και θα έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 180 
μοίρες ενώ θα φέρει και σύστημα ανακούφισης των τελευταίων 20° στην περιστροφή του 
συστήματος εκσκαφής.  
 
Το σύστημα περιστροφής θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου που θα εξασφαλίζει την 
πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 
 
Το βάθος εκσκαφής θα πρέπει να είναι περίπου 5,70 μέτρα με αναπτυγμένο το τηλεσκοπικό 
της μέρος. Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι περίπου 4,5 μ. 
 
 Θα φέρει κατάλληλες αναμονές για μελλοντική τοποθέτηση υδραυλικής σφύρας  
 
Επιπρόσθετα, στο μηχάνημα θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοσθούν όλες οι συνήθεις 
εξαρτήσεις εργασίας, όπως υδραυλική βραχοσφύρα επί της μπούμας, ασφαλτοκόπτης, 
δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι κι αρίδες κ.ά.. 
 
 
11. ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως, με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση, η βάση των 
οποίων θα είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. Θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves) οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του 
σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων. 
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Τα πέδιλα θα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του διάκενου (τζόγου) 
μεταξύ των ποδαρικών και του κελύφους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη γι’ αυτό η 
αφαίρεση των ποδαρικών. 
 
 
12. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 
Ο θάλαμος θα είναι τύπου ασφαλείας ROPS/FOPS, κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής 
λεπτά χαλύβδινα στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα αλλά 
ταυτόχρονα και καλή ορατότητα. 
 
Θα φέρει, 2 πόρτες και 4 (τέσσερα) μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα τα οποία θα πρέπει να 
ασφαλίζουν πλήρως ανοιγόμενα, κάθισμα με ανάρτηση ρυθμιζόμενο σε όλους τους 
σωματότυπους, σύστημα θερμάνσεως και ψύξης  Air Condition, σύστημα αερισμού τύπου 
υπερπιέσεως, επίπεδο αντιολισθητικό δάπεδο, Radio Usb, υαλοκαθαριστήρες και 
πυροσβεστήρα. 
 
Η κολόνα του τιμονιού θα είναι ρυθμιζόμενη κατά γωνία κλίσεως ώστε να προσαρμόζεται 
ανάλογα στον σωματότυπο των χειριστών. 
 
Το κάθισμα του χειριστή να είναι εξοπλισμένο με δυο βραχίονες στηρίξεως των χεριών του 
χειριστή (μπρατσάκια). 
Ο θάλαμος να στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο του μηχανήματος μέσω αντικραδασμικής 
βάσεως (σιλέν-μπλοκ). 
Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος αποτελεί απαράβατο όρο. 
 
13. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών για όλα τα 
βασικά συγκροτήματα, δηλαδή:  μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, 
μετρητή ωρών εργασίας, προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ.  
Θα υπάρχουν επίσης βομβητές για χαμηλή πίεση λαδιού κινητήρα, μπούκωμα του φίλτρου 
υδραυλικού κλπ. 
 
Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του 
μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Επιθυμητό είναι όπως το ηλεκτρικό σύστημα να είναι τάσεως 12 V, ώστε να είναι εύκολη η 
εξεύρεση φθηνών ανταλλακτικών.  
Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω αλλά και στο 
πλάι) καθώς και φωτισμό πορείας με περιστρεφόμενο φάρο οροφής, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα KOK. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με : 
 
Κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος σε χώρο που να είναι ασφαλισμένος, ο οποίος θα 
αποκόπτει πλήρως την μπαταρία ώστε να μην είναι απαραίτητη η αποσύνδεση των πόλων 
της σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροκόλληση ή για μακροχρόνια 
αποθήκευση του μηχανήματος. 
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Η χωρητικότητα της μπαταρίας καθώς και η απόδοση (ένταση ρεύματος) της γεννήτριας 
(εναλλάκτη) σε Ampere θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. 
 
ΒΑΡΗ 
 
Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος (χωρίς την υδραυλική σφυρα) θα πρέπει να είναι  
τουλάχιστον 8 τόνοι  για μεγαλύτερη στιβαρότητα αλλά και πρόσφυση. 
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
(α) Ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στην Ελληνική σε έντυπη ή 
ψηφιακή μορφή. 
(β) Ένα (1) εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική σε έντυπη ή 
ψηφιακή μορφή. 
 
 Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου   προκειμένου να 
είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 
 

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

 

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

 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 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. 

     

 Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

 

 Παράδοση Οχημάτων 

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

 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

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

 

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

 

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

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

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

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

100-120 10 

3 Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-
ηλεκτρονικά συστήματα-ασφάλεια 

100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση 100-120 15 

5 Σύστημα φόρτωσης 100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

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

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

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

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

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

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

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

λ = Ο.Π. 
U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

2 
Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης 2 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια: 

 

-Ενός τετράτροχου καινούργιου ειδικού αυτοκινούμενου πλυστικού συστήματος, που θα 
καλύψει πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας . 

  

Γενικά Χαρακτηριστικά   

Το προς προμήθεια τετράτροχο καινούργιο ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα, θα 
πρέπει: 

α. Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο  πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, κ.λπ., απολύμανση 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχειών και κήπων, αποκόλληση 
αφισών, τσίχλων και graffiti. 

β. Να είναι ενιαίου κλειστού τύπου, με ηχομονωτική επένδυση, κατάλληλη για νυχτερινή 
εργασία. 

γ. Να έχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, με διατάξεις 
κατάλληλες για τροφοδοσία, τόσο από ταμιευτήρες νερού, όσο και από δίκτυο πόλεως. 

δ. Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης θερμού και ψυχρού ύδατος, προηγμένης τεχνολογίας, 
αποτελούμενο από κινητήρα εργασίας, αντλία υψηλής πίεσης, βραστήρα και εξοπλισμένο 
με σωλήνα υψηλής πίεσης,  πιστόλι εκτόξευσης χειρός με ακροφύσιο, κατάλληλο για 
υδροβολή, ψεκασμό και απολύμανση. 

ε. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος που θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι 
καινούργιο, γνωστού εύφημου εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

στ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του 
πλαισίου, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και να διαθέτει έγκριση τύπου για την 
έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 

ζ. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων με ιδιαίτερα μικρή 

ακτίνα στροφής, ώστε να μπορεί να κινηθεί με άνεση  σε πολύ  στενούς δρόμους.   

Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαμμένο με χρώματα DUCO πιστολιού σε δύο 

στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος, σε χρώμα επιλογής του φορέα, εκτός από τα τμήματα τα 

οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Από το 

φορέα θα ορισθούν επίσης οι επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις 

οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη 

αισθητικά  εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της βαφής του. Οι διαστάσεις γενικά του 



17 
 

αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα 

από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε 

απορρίμματα. 

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

την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένα με τους 

απαραίτητους προβολείς,  προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά 

σήματα, περιστρεφόμενο φάρο και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή 

απορριμμάτων κ.λ.π. Στο πίσω μέρος θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες αντανακλαστικές 

ταινίες. 

 

Το πλαίσιο  θα  είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα 

τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και στο εξωτερικό,   μικτού φορτίου τουλάχιστον 1.700 kgr. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, ισχύος τουλάχιστον 70Hp/6.000 σ.α.λ. 

τουλάχιστον και ροπής 110Nm/4300 σ.α.λ. τουλάχιστον Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει 

να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕURO 6 τουλάχιστον. 

   

 Ο θαλαμίσκος του οδηγού,  πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού και κάθισμα για συνοδηγό, 

ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό 

δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα 

στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού,   και γενικά κάθε 

εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

Το προσφερόμενο  όχημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης 

τιμονιού  το οποίο θα  ελέγχεται από μία μονάδα μέσω των αισθητήρων παρέχοντας 

ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση. Σε συνάρτηση με τις προθέσεις του οδηγού, το σύστημα θα 

ελέγχει την θέση του τιμονιού, την ροπή που βάζει ο οδηγός και την ταχύτητα του οχήματος 

για να υπολογίσει το ποσοστό υποβοήθησης. Όσο η ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει τόσο 

θα μειώνεται το ποσοστό της υποβοήθησης  

 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται  

 Από  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων 

εμπροσθοπορίας και μιας οπισθοπορίας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο 

κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι 

ισχυράς κατασκευής, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες 

λειτουργίας του αυτοκινήτου.  

 Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, 

αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης 

κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. 
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Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το 

φορτίο, στον πίσω άξονα.. To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και 

οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα 

λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σ Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής 

και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 

συστήματος πεδήσεως. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του 

εργοστασίου. 

 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Το προσφερόμενο όχημα θα φέρει κατάλληλη ανάρτηση 

εμπρός  και ημιελειπτικά ελατήρια πίσω. 

 

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

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ESC (Ηλεκτρονικός έλεγχος 

ευστάθειας) σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας του οχήματος, ABS (Σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος τροχών)  σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει το μπλοκάρισμα των 

τροχών και μεγιστοποιεί την πρόσφυση κατά το φρενάρισμα, EBD (Ηλεκτρονική κατανομή 

δύναμης πέδησης)  σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης που αποτρέπει το 

μπλοκάρισμα των τροχών κατά το φρενάρισμα λόγω μεταφοράς φορτίου, BAS (Σύστημα 

υποβοήθησης πέδησης) υποβοηθά τον οδηγό σε περιπτώσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης 

 

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. 

Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς,  εμπρός – πίσω, με ελαστικά επίσωτρα και 

αεροθαλάμους.  

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. 

 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα 

και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο 
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προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο 

περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.        

 

Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1. Ο ειδικός κλωβός προστασίας 

α. Θα πρέπει να είναι ενιαίου κλειστού τύπου και στιβαρής κατασκευής. 

β. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την πρόσβαση στην δεξαμενή νερού, στο πλυστικό 
συγκρότημα και τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να φέρει συμμετρικά, 
ανοιγόμενες θυρίδες με διατάξεις κλειδώματος, οι οποίες θα σταθεροποιούνται ανοικτά με 
κατάλληλα αμορτισέρ αέρος.   

γ. Ο κλωβός προστασίας, θα πρέπει να είναι ενιαίος με βάση κατασκευασμένη από 
κοιλοδοκούς και πλαίσιο από στραντζαριστό ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα και 
επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου, ή άλλου υλικού, κατάλληλου πάχους ώστε να 
διασφαλίζουν στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τα μεταφερόμενα 
φορτία. 

δ. Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 
κατά DIN, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών για αποτελεσματική 
προστασία από την διάβρωση. 

ε. Για την ανάγκη νυχτερινής εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές, 
θα πρέπει ο κλωβός να φέρει εσωτερικά κατάλληλη ηχομονωτική επένδυση, για 
περιορισμό της ηχορύπανσης και μείωση της στάθμης θορύβου. 

 

2. Η δεξαμενή νερού 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και ενσωματωμένη στην εμπρόσθια θέση θα πρέπει να 
υπάρχει δεξαμενή νερού από κατάλληλο ανοξείδωτο υλικό χωρητικότητας 400 λίτρων 
τουλάχιστον. 

β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει δείκτη πληρότητας και να είναι εξοπλισμένη με 
βιδωτό καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμιευτήρες νερού και κατάλληλη ειδική 
διάταξη για τροφοδοσία από δίκτυο πόλεως. 

         

3. Το πλυστικό συγκρότημα 
Το πλυστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

α. Τον κινητήρα εργασίας 

Ο κινητήρας κυβισμού περίπου 300 κ.ε. θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, 
εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ 
τουλάχιστον 12Ηp. Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V 
– 18 A, περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 

 

β. Την αντλία υψηλής πίεσης  

Η αντλία υψηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας έως και 200 
bar περίπου και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού από 500 έως 900 lit/hr.  

 



20 
 

γ. Τον βραστήρα 

Ο βραστήρας θα πρέπει να φέρει καυστήρα πετρελαίου για παροχή ζεστού νερού 
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας έως και 140ο C περίπου. 

δ. Τον εξοπλισμό 

Ο εξοπλισμός του πλυστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να αποτελείται από: 

 Αγωγό (σωλήνα υψηλής πίεσης) μήκους 15 μέτρων περίπου. 
 Πιστόλι χειρός με αυλό υψηλής πίεσης μήκους 1 μέτρου περίπου. 
 Ακροφύσιο (μπεκ) εκτόξευσης ρυθμιζόμενης υδάτινης δέσμης τριών σημείων. 
 Σύστημα ρύθμισης προγράμματος και λειτουργίας, εκτοξευμένης δέσμης 

απορρυπαντικών και θερμού και ψυχρού ύδατος. 
 

4. Οι αποθηκευτικοί χώροι 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και κατά μήκος των πλευρικών θυρίδων, θα πρέπει να 
υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι επαρκούς χωρητικότητας, κατάλληλοι τόσο για 
εξαρτήματα και σύνεργα καθαρισμού, όσο και για δοχεία απορρυπαντικού και 
απολυμαντικού υγρού. 

β. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα 
ικανού πάχους και εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN μετά την πλήρη 
συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών, για αποτελεσματική προστασία από την 
διάβρωση. 

 

5. Βάση πλαισίου υπερκατασκευής 
Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 
τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 
μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους 
ασφαλείας, έτσι ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της 
υπερκατασκευής στο πλαίσιο. 

Γ. ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

Μεταξύ του πλαισίου (σασσί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει ένα 
ψευδοσασσί (ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει: 

 

α. Να είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και να προσφέρει επαρκή στήριξη και 
ασφάλεια. 

β. Να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN, μετά την πλήρη συγκόλληση 
όλων των μεταλλικών μερών. 

γ. Να φέρει βαθμίδα (σκαλοπάτι) για τον ευχερή έλεγχο του εσωτερικού της δεξαμενής 
νερού και την εξυπηρέτηση του χειριστή.  

δ. Να μπορεί να μετασκευαστεί στο μέλλον, μετά από ζήτηση, σε όχημα πολλαπλής χρήσης 
έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να μπορεί αυτοδύναμα να αφήνει στο έδαφος την 
υπερκατασκευή που φέρει και στην συνέχεια να παραλαμβάνει με ασφάλεια άλλες 
συμβατές ως προς αυτό υπερκατασκευές.  
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Δ. ΒΑΦΗ 
Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να βαφεί, ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερική, 
ή με υγρή βαφή πιστολιού, πάνω από το εν θερμώ γαλβανισμά της, σε λευκό χρωματισμό. 

 

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Το ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληρεί όλους τους 
κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
α. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για 
την απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων 
σύμφωνα με ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας 
και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά 
(ζέμπρες). Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου  και 
περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.  

 

Ζ. ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
α. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη του προς προμήθεια οχήματος που θα αφορά ποιοτική 
αναβάθμισης, λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα του 
συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των στοιχείων 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  
β. Η άριστη αισθητική εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα βαφής του. 

 

 Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
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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 (20) εργασίμων ημερών.  
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα . 

 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 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. 

     

 Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

 

 Παράδοση Οχημάτων 

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

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

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

 

 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. 
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θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
   

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 
Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου, υλικό, 
κατασκευή κλπ 

100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Δεξαμενή νερού 100-120 10,00 

9  Σύστημα πλύσης, αντλία νερού 100-120 10,00 

10   Κινητήρας εργασίας  100-120 10,00 

11 Βραστήρας  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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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.  

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

3 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2κμ 1 

 

Εισαγωγή – σκοπός 

Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για 

την προμήθεια σάρωθρου. 

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. 

 

Γενικά  

Το σάρωθρο θα είναι  αυτοκινούμενο, αναρροφητικό τύπου COMPACT χωρητικότητας 

δεξαμενής απορριμμάτων τουλάχιστον 1,8m3. To μικτό βάρος του θα είναι 4,5τν 

τουλάχιστον.  

Το σάρωθρο θα είναι απόλυτα καινούργιας  κατασκευής. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, κλπ θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις 

γιά την έκδοση της  άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  

  

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο και η υπερκατασκευή θα αποτελούν ενιαίο σύνολο (COMPACT) πρόσφατης 

κατασκευής από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα. Δεν γίνονται δεκτά 

αρθρωτά πλαίσια ώστε να μην υπάρχουν καταπονήσει σε οδοστρώματα με «σαμαράκια». 

Το πλαίσιο θα είναι ενισχυμένης κατασκευής  με ισχυρό σύστημα ανάρτησης. 

Οι διαστάσεις γενικά του σαρώθρου τα κατά άξονα βάρη και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά 

στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία αυτού, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και ωφέλιμο φορτίο το με την 

προσφορά οριζόμενο.  

Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο πρέπει να προκύπτει από  τα τεχνικά φυλλάδια των 

κατασκευαστικών οίκων. 
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Οι διαστάσεις του σαρώθρου θα είναι:  

 μέγιστο πλάτος  δίχως τους καθρέπτες 1.400 mm 

 μέγιστο ύψος στην οροφή    2.000 mm 

 μέγιστο μήκος   με τις δυο πλευρικές βούρτσες  4.300 mm 

 μέγιστο μεταξόνιο  1.600 mm 

 

 Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι Diesel, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον   Stage 5 ισχύος 

τουλάχιστον 70ΗΡ και ροπής 300Nm.    . 

 Οι στροφές λειτουργείας  του κινητήρα κατά την σάρωση  θα είναι 1000 έως 1500 rpm έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και φθορές. Να κατατεθούν 

αποδεικτικά στοιχεία πχ. prospectus .  

   

Σύστημα μετάδοσης 

Η μετάδοση της κίνησης θα είναι υδροστατική ηλεκτρονικά ελεγχόμενη στον οπίσθιο άξονα 

.  

Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική 

τεχνική περιγραφή.  

 Η μέγιστη ταχύτητα πορείας  θα μπορεί να είναι 40 Κm/h.   

 Ικανότητα αναρρίχησης σε εμπροσσθοπορεία  υπο πλήρες φορτίο τουλάχιστον 

30%. 

 

Σύστημα πέδησης 

Θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα τροφοδοτούμενα από το 

δοχείο υγρών φρένων μέσω   αντλίας φρένου διπλής παροχής, η οποία θα ενεργοποιείται 

από το πεντάλ φρένου. Το ένα κύκλωμα θα επενεργεί στα δισκόφρενα των εμπρόσθιων 

τροχών ενώ το δεύτερο στα ταμπούρα των οπίσθιων τροχών. Το σύστημα περιλαμβάνει θα 

υδραυλικούς συσσωρευτές με ρυθμιστική βαλβίδα για περισσότερη ασφάλεια 

Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Σε περίπτωση 

βλάβης  στο σύστημα θα ακινητοποιείται το σάρωθρο αυτομάτως, όπως και το χειρόφρενο.  

 

Σύστημα διεύθυνσης 

Θα είναι υδραυλικό. To σάρωθρο θα φέρει τετραδιεύθυνση και  θα έχει   ακτίνα  στροφής 

η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 2,2m στα ίχνη των τροχών και τα 3,3m από τοίχο σε τοίχο . 

Να κατατεθούν αποδεικτικά στοιχεία (prospectus)  

  

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 

Να δοθεί  ο κατασκευαστής των αξόνων,. Θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 

φόρτισης του σαρώθρου για όλες τις συνθήκες κίνησής του.  Η ανάρτηση θα  αποτελείται 

από  σπειροειδή ελατήρια με υδραυλικά αμορτισέρ  σε κάθε τροχό. Επίσης στο εμπρόσθιο 

μέρος θα φέρει αντιστρεπτική δοκό για την εξάλειψη των υπερβολικών κλίσεων του 

αμαξώματος. 

 

Κάδος απορριμμάτων 
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Η δεξαμενή απορριμμάτων   να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι, ώστε 

να παρουσιάζει υψηλό δείκτη αντοχής στην διάβρωση. Θα έχει υδραυλική ανατροπή με 

διπλούς υδραυλικούς κυλίνδρους  υπο γωνία εκφόρτωσης τουλάχιστον  45ο . H   

χωρητικότητά θα είναι τουλάχιστον 1,8 m3 . 

 

Η δεξαμενή συγκέντρωσης απορριμμάτων θα πρέπει να έχει απόλυτη στεγανότητα, για να 

αποφεύγεται η απορροή υγρών από οποιοδήποτε σημείο της, η πόρτα δε θα ασφαλίζει 

απόλυτα.  

 

Εντός της δεξαμενής απορριμμάτων θα υπάρχουν φίλτρα, που θα  φιλτράρουν τον αέρα για 

την κατακράτηση της σκόνης.  

 

Τα υλικά κατασκευής της δεξαμενής απορριμμάτων, όπως και η ωφέλιμη χωρητικότητα 

αυτής θα αξιολογηθούν ανάλογα από την επιτροπή αξιολόγησης.  

 

Για την δημιουργία ισχυρής αναρροφητικής δύναμης,  το σάρωθρο θα διαθέτει στρόβιλο 

αναρρόφησης (τουρμπίνα) με πτερωτή κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα 

ικανού πάχους με ισχυρό προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής στην τριβή.  

 

Ο στρόβιλος θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος για την διατήρηση της άριστης και 

ομαλής λειτουργίας του. 

 

 H εκκένωση της δεξαμενής απορριμμάτων θα γίνεται υδραυλικά με οπίσθια ανατροπή από 

ύψος τουλάχιστον 1.500 mm και θα διαθέτει  μπλοκάρισμα των δυο κυλίνδρων ανατροπής 

σε περίπτωση απώλειας πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα κατά την εκκένωσή της. Οι 

λειτουργίες του σαρώθρου θα γίνονται από κεντρικό πίνακα ελέγχου, που θα βρίσκεται στο 

θάλαμο του χειριστή.  

 

Χοάνη και αγωγός αναρρόφησης  

Η χοάνη αναρρόφησης και ο αγωγός  αναρρόφησης θα αποτελούν  το σύστημα συλλογής 

και μεταφοράς των σαρωμένων υλικών. H χοάνη θα βρίσκεται κάτω από την καμπίνα, στο 

κέντρο μεταξύ των βουρτσών εμπρός από τους εμπρόσθιου τροχούς. Η χοάνη θα μπορεί να 

μετατοπιστεί  αριστερά ή δεξιά ανάλογα με την πλευρά, απ' όπου απαιτείται σάρωση. H 

χοάνη θα  είναι κατασκευασμένη από ατσάλι για μεγάλη διάρκεια ζωής και θα 

υποστηρίζεται από μικρούς τροχούς . 

Το άνοιγμα του στόμιου αναρρόφηση θα είναι τουλάχιστον 800mm. Στο εμπρόσθιο μέρος 

του θα φέρει ανακλινόμενο υδραυλικό παραπέτο (φλάπ) όπου με το άνοιγμά του θα 

επιτρέπει την είσοδο ογκωδών αντικειμένων.  

Ο αγωγός αναρρόφησης θα είναι εύκαμπτος ανθεκτικός λαστιχένιος αγωγός με εσωτερική  

διάμετρο τουλάχιστον 200mm . 

 Ο αγωγός της χοάνης θα διαθέτει εσωτερικό ψεκασμό νερού για τον έλεγχο της σκόνης και 

αυτόματο υδραυλικά κινούμενο κλαπέτο για την λειτουργία της. 

Στο δάπεδο της καμπίνας χειριστή θα υπάρχει διάφανο τζάμι απο fiberglass προστατευμένο 
από μεταλλική σχάρα για επίβλεψη της χοάνης αναρρόφησης. 
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Σύστημα σάρωσης   

Το προσφερόμενο σάρωθρο θα λειτουργεί με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης.  

 Η σάρωση θα γίνεται με δύο ψήκτρες (σκούπες) διαμέτρου 800mm τουλάχιστον 

κατασκευασμένες απο πολυπροπυλένιο και ατσαλόσυρμα , που θα περιστρέφονται δια 

μέσου υδραυλικών κινητήρων, εξασφαλισμένες αυτόματα από απρόβλεπτες προσκρούσεις  

με δυνατότητα να αποσυμπλέκονται, όταν δεν χρησιμοποιούνται και να ρυθμίζεται η 

ταχύτητα περιστροφής τους και η πίεσή τους επί του οδοστρώματος. Θα  φέρουν 

υδραυλική ρύθμιση της κλίσης από την καμπίνα χειριστή. Θα έχουν δυνατότητα για την 

σάρωση δυσπρόσιτων σημείων, ρείθρων, πεζοδρομίων, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον 

χειριστή και θα οδηγούν τα απορρίμματα στο στόμιο αναρρόφησης.  

 

Οι μηχανισμοί του σαρώθρου θα κινούνται από τον πετρελαιοκινητήρα του σαρώθρου, που 

θα είναι ικανής ισχύος και θα έχει σύστημα ασφαλείας για την υπερθέρμανση και την 

ελαχίστη πίεση λαδιού του κινητήρα.  

 

Οι ψήκτρες σάρωσης θα παίρνουν κίνηση από υδραυλικούς κινητήρες. Προκειμένου να 

αυξηθεί το πλάτος σάρωσης και για καλύτερη απόδοση σε δύσκολα σημεία όπου υπάρχει η 

ανάγκη αυξομείωσης του πλάτους σάρωση θα υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης 

μετατόπισης των βραχιόνων των ψηκτρών μεταξύ των με χειρισμό από την καμπίνα οδηγού 

καθώς και η δυνατότητα να σαρώνουν σε διαφορετικό επίπεδο (μια βούρτσας στο 

πεζοδρόμια και μια στο οδόστρωμα) .  Το  πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον  

2.300mm. 

 

Οι ψήκτρες , όπως και το στόμιο αναρρόφησης θα έχουν προστασία κατά των 

προσκρούσεων. Σε περίπτωση πρόσκρουσης σε εμπόδιο θα οπισθοχωρούν και 

επανέρχονται σε θέση εργασίας. 

 

Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω καταλλήλων 

υδραυλικών συστημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενες υδραυλικά (π.χ. πίεση λειτουργίας, 

ταχύτητα περιστροφής). Επίσης θα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας για 

οριακές περιπτώσεις λειτουργίας του συστήματος και θα φέρουν προστασία έναντι 

προσκρούσεων σε εμπόδια με ελαστική επαναφορά των πλευρικών ψηκτρών στο 

εσωτερικό του σαρώθρου. Η επαναφορά των βουρτσών  θα  γίνεται κατά την αντίθετη 

φορά κίνησης των δεικτών του ωρολογιού για την δεξιά βούρτσα  (αριστερόστροφα ) και 

κατά την φορά των δεικτών του ωρολογιού για την αριστερή βούρτσα (δεξιόστροφα)   κατά 

την κατεύθυνση πορείας έτσι ώστε να μην καταπονούνται τα σημεία άρθρωσης των 

βουρτσών και να μην υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής και ζημιάς των με εμπόδια. 

 

Η ανάρτηση του μηχανισμού σάρωσης θα  επιτρέπει στο σύστημα "να επιπλέει"  πάνω στις 

ανώμαλες επιφάνειες σάρωσης.  

 

Για ανάγκη σάρωσης σε οπισθοπορεία το σάρωθρο θα διαθέτει ειδικό πεντάλ, που όταν 

ενεργοποιηθεί απο τον χειριστή  θα επιτρέπει την σάρωση και σε οπισθοπορεία. 
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Όλες οι κινήσεις των βουρτσών θα επιτελούνται από ένα και μοναδικό πλήρες 

πολυχειριστήριο κινήσεων. 

 

 

Σύστημα  νερού 

Θα φέρει δεξαμενή ύδατος από ανοξείδωτο χάλυβα και σύστημα ακροφυσίων ψεκασμού 

σε καίρια σημεία του σαρωτικού συστήματος για την καταστολή της σκόνης. Θα φέρει 

ακροφύσια ψεκασμού στις βούρτσες καθώς και εμπρόσθια μπάρα ψεκασμού νερού στην 

χοάνη αναρρόφησης για την αποτελεσματικότερη καταστολή της σκόνης . 

 

Θα υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης νερού, ώστε να ελαχιστοποιείται η υπέρμετρη 

κατανάλωση νερού  και να αυξάνει η αυτοδυναμία χρήσης του σαρώθρου. 

Η συνολική χωρητικότητα θα είναι τουλάχιστον 400ltr. 

 

Θα φέρει προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού. 

 

Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης νερού 

Το σάρωθρο θα φέρει σύστημα υψηλής πίεσης νερού (μάνικα με πιστολέτο) με πίεση 

60bar  τουλάχιστον και  μήκους 10m για την πλύση διαφόρων αντικειμένων καθώς και του 

ιδίου σαρώθρου. 

 

Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης  

Tο σάρωθρο  θα φέρει  εύκαμπτο εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης τοποθετημένο στην 

οροφή του σαρώθρου υποβασταζόμενο απο βραχίονα με αερανάρτηση για μέγιστη άνεση 

κατά την λειτουργία του, εσωτερικής διαμέτρου  τουλάχιστον 120mm, για αποκομιδή 

απορριμμάτων από δυσπρόσιτα σημεία, για αναρρόφηση φύλλων, απορριμμάτων από 

επιστήλια καλαθάκια και γενικά από σημεία δύσκολης προσπέλασης κλπ το μήκος του 

οποίου θα  είναι   τουλάχιστον 3.500m.   

 

Καμπίνα οδήγησης 

Ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείς θα φέρει αλεξήλια ρυθμιζόμενα, καθώς και 

υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτές νερού γιά τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα.  

Το τιμόνι θα είναι υδραυλικό ρυθμιζόμενο και τοποθετημένο στην δεξιά πλευρά της 

καμπίνας του σαρώθρου.  

Θα υπάρχει κάθισμα οδηγού με ανάρτηση αέρα ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος , άνετο, ανατομικό 
με στήριγμα της λομπαρική μέσης καθώς και θέρμανση της βάσης καθίσματος.. Θα 
υπάρχει επίσης και κάθισμα συνοδηγού. Τα καθίσματα θα φέρουν 3 σημείων ζώνη 
ασφαλείας   οδηγού και συνοδηγού.   
 

Η  καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση και θα διαθέτουν σύστημα ψύξης αέρα  (air condition), 

καθώς και σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Θα φέρει   διπλούς εργονομικούς καθρέπτες.  

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

ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε, 

ραδιόφωνο, ωρομετρητή λειτουργίας κλπ. στον δε πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα 
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απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και 

βλαβών. 

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

ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, κλπ.). 

Κατ’ ελάχιστο στην καμπίνα χειριστή θα υπάρχει  

 Τιμόνι   τοποθετημένο στην δεξιά πλευρά ρυθμιζόμενο κατά γωνία   

 Συστοιχία οργάνων αποτελούμενη από: 

 Αντιθαμβωτικά όργανα μέτρησης, όπως στροφόμετρο κινητήρα, ωρόμετρο, 

ταχύμετρο, θερμοκρασίας νερού καιμετρητές καυσίμων. 

 Προειδοποιητικές λυχνίες για την φόρτιση της μπαταρίας, δείκτες διεύθυνσης, 

μεγάλα φώτα, κατάσταση λειτουργίας, χαμηλής στάθμης νερού, χειρόφρενο σε 

λειτουργία. 

 Επιπλέον προειδοποιητικό σύστημα με την ένδειξη "ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ" (ΠΡΟΣΟΧΗ), με 

προειδοποιητικό φως και βομβητή, το οποίο παρακολουθεί την στάθμη  του λαδιού 

του υδραυλικού συστήματος,  την πίεση του λαδιού, την θερμοκρασία του 

ψυκτικού υγρού και την χαμηλή  στάθμη του υγρού των φρένων. 

 Πεντάλ επιτάχυνσης. 

 Διακόπτης κολώνας για επιλογέα  μπροστά / πίσω / εργασία /πορεία της 

υδροστατικής μετάδοσης κίνησης. 

 Πεντάλ φρένου. 

 Μοχλός χειρόφρενου. 

 Ρυθμιστικό μπράτσου καθίσματος, το οποίο φέρει  δύο  μικρά χειριστήρια τύπου 

"joysticks" γιά την θέση των βουρτσών και την πίεσή τους επί του οδοστρώματος. 

Επίσης τους διακόπτες  γιά την επιλογή σάρωσης, ταχύτητα σκούπας, ταχύτητα 

κινητήρα και του κλαπέτου της κεφαλής αναρρόφησης. 

 Υπερυψωμένη κονσόλα με διακόπτες - μοχλούς γιά τον φωτισμό, το σύστημα 

προειδοποίησης κινδύνου, λάμπες  εργασίας, 

 Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες για τον οδηγό και συνοδηγό 

 ¨ Έγχρωμη κάμερα οπισθοσκόπησης   με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού. 

 Ράδιο CD, MP3 Player/Bluetooth , DAB+  με δύο υψηλής απόδοσης ηχεία 

στερεωμένα στην οροφή της κονσόλας . 

 USB για την αποθήκευση δεδομένων της λειτουργίας του σαρώθρου 

 Δύο πλευρικοί καθρέπτες 

 Μεγάλο εμπρόσθιο καθρέπτη τοποθετημένο στο επάνω εξωτερικό μέρος της 

καμπίνα για την καλύτερη επίβλεψη του σημείου σάρωσης  

 Στο εσωτερικό καθρέπτη  καμπίνα για την επίβλεψη των δεξιών νεκρών σημείων   

 Εμπρόσθιο αναλάμπων φάρο LED  στερεωμένος  στην οροφή καμπίνας 

 Δυο οπίσθια αναλάμποντα φλας τύπου  LED 

 Βομβητή ένδειξης αναμένων φώτων μετά από την απενεργοποίηση του κινητήρα  

 Δεύτερο κλειδί για την εκκίνηση του κινητήρα και της δεξαμενής καυσίμου 

 Επίσης θα υπάρχουν φανάρια στα επίκαιρα σημεία , έτσι, ώστε κατά τις νυκτερινές 

ώρες λειτουργίας να φωτίζονται οι ψήκτρες  

 Ο συσσωρευτής του οχήματος θα είναι 12V ικανής χωρητικότητας σε αμπερώρια 

για την άνετη εκκίνηση του κινητήρα.  Το σάρωθρο θα φέρει ηλεκτρική 
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εγκατάσταση φωτισμού και σήμανση για την ασφαλή κυκλοφορία του και 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Επίσης θα πρέπει να έχει προβολείς νυκτερινής εργασίας.   

 

Χρωματισμός  

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL λευκής απόχρωση σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση, που θα 

οριστεί από την υπηρεσία.  

 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Το σάρωθρο  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 φέρει σήμανση CE    

   
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα οπισθοσκόπησης   με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού. 
 
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 . Έναν (1) περιστρεφόμενο φάρ πορτοκαλί χρώματος, Προβολείς 
εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή 
απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίε. 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. Θα φέρει σύστημα CAN BUS για την εύκολη 
αναγνώριση βλαβών. Να περιγράφουν οι σχετικές διατάξεις. 
   
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια  και 
να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή 
τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, 
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.   
 
Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
 

 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη , 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 
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δυνατόν)   
  

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    
Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου  προκειμένου να 
είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

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

 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής   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 . 
 

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

     
Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών 
του αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να 
κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
 Παράδοση Οχημάτων 
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
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Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν πενήντα (150) ημέρες   . 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   
 
 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 2κμ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100-120 
5,00 

3  Σύστημα μετάδοσης 100-120 3,00 

4  Σύστημα διεύθυνσης 100-120 6,00 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

6 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

7 Κάδος απορριμμάτων 100-120 4,00 

8 
Σύστημα λειτουργίας σάρωσης του 
Σαρώθρου 

100-120 
18,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 
4,00 

10  Καμπίνα οδήγησης 100-120 14,00 

11  Λοιπός εξοπλισμός  100-120 4,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ      

12 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

13  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

14 

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

100-120 10,00 

15 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

  

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

4 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5τν με γερανό και αρπάγη 2 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου )  ανατρεπόμενου φορτηγού 7,5τν   με 

γερανό για την  μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων  κ.λ.π. . 

 

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

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

 

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

που θα καθορίσει ο Δήμος. 

 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

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

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

-Πλήρες μεταλλικό 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. 

 

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

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

κυκλοφορίας 
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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. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

Το ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για 

κατασκευή ανατρεπόμενο φορτηγού. 

 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

 

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι περίπου 7,5tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο 

νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με 

το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του 

κατασκευαστή της. 

 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 

γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 

του ανώτερου επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 

 

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι  

τουλάχιστον 2.000kg.  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 ). 

 

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

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

 

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

που θα καθορίσει ο Δήμος. 

 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

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

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

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

-Τρίγωνο βλαβών 

-Ταχογράφο 

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 
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-Βιβλίο ανταλλακτικών. 

 

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

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

ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 

 

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

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

κυκλοφορίας 

 

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

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

πληροφορίες: 

 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 Μεταξόνιο 

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

 Βάρη πλαισίου  

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

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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές, το 

μεταξόνιο  θα  είναι περίπου 3,4m, το συνολικό πλάτος του πλήρους οχήματος 

εξοπλισμένου δίχως του καθρέπτες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2,0m και το συνολικό 

μήκος τα  6,5m. 

 

Κινητήρας  

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

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

4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 

μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  170Hp  και 

ροπής 400Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με 

ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 

3.000cc. 

 

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

σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι 

καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν 

υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο 

μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

 

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα. 
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Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση 

με τον αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  

 

Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας 

και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων   στο κιβώτιο ταχυτήτων . 

 

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει 

αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

 

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

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 

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

ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα.   

 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς. 

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό 

κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση 

βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό 

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

περιβάλλον. 

 

Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 

υποβοήθηση  σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

 

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

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να 

είναι η ελάχιστη δυνατή 

 

 Άξονες – αναρτήσεις 

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

είναι  χαλύβδινες ή με αερόσουστες (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.   

Το όχημα θα φέρει σύστημα περιορισμένης ολίσθησης , μπλοκέ  διαφορικό. 

 

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

αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. 

 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 

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

επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

 

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

αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής) 

 

Καμπίνα οδήγησης 

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

του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πολλαπλές  ρυθμίσεις  και θα προσφέρει άνεση στον 

οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει   

θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

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

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

πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 

αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα 

θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου 

αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας 

και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

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

που θα καθορίσει η υπηρεσία. 

 

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

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

 

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

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

κυκλοφορίας. 

 

Χρωματισμός 
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Εξωτερικά  να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 

επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

 

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

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα 

είναι λευκού χρώματος. 

 

 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

 

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται 

στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.   

 

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την 

μεταφορά μπαζών . 

 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία 

σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

 

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 4mm. 

 

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς 

από τους οποίους οι δύο είναι διατομής UNP140  και τραβέρσες τύπου ΙΝP80  

τοποθετημένες  ανά διαστήματα των 250 -300 mm. 

 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm  θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν 

κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.   

 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα 

από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας 

κατά 30% τουλάχιστον.   

 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ : 

Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με ενισχυτικές  νευρώσεις  εκ 

μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια 

ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει  από το πάνω και από το 

κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων.   

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από : 

 Ανυψωτικό έμβολο  
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 Εμβολοφόρα αντλία λαδιού  . 

 Δοχείο λαδιού  

 Βαλβίδα ανατροπής  

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  

 

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των ενός υδραυλικού εμβόλου . Η 

υδραυλική αντλία του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο 

υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς 

και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε 

περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι  

30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι 

εντός της καμπίνας του οδηγού. 

 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται 

από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

 

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι 

εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

 

Υδραυλικός Γερανός ανύψωσης φορτίων  

Πάνω στο πλαίσιο και ανάμεσα στην καμπίνας οδηγού και της κιβωτάμαξας θα 
τοποθετηθεί υδραυλικός γερανός έως 3tm με ικανότητα ανύψωσης γάντζου με υδραυλική 
επέκταση  τουλάχιστον 

 Στα 3,2m-810kg,   

 Στα 4,4m-570kg,   

 Στα 6,8m-300 kg  
 
Το βάρος του γερανού θα είναι μικρότερο από 500kg και η περιστροφή του θα είναι κατά 
360ο τουλάχιστον . 
 
Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται    επιπροσθέτως μια υδραυλική 
αρπάγη με 4 δόντια . 
 
Ο γερανός θα έχει υδραυλική κάθοδο 2 ποδαρικών. 
 
Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής: 
 

- Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του 
ελαίου. 

- Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί αυτόματα την ανάπτυξη του 
βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί και επιτρέπει μόνον τις κινήσεις συστολής. 

- Διακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισμό ροής ελαίου και ισχύος.   
- Ασφαλιστικές διατάξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE. 

 

ΒΑΦΗ.  
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Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων 

της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι 

επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    
Με την προσφορά να κατατεθεί: 

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
 

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

 

 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 . 
 

  
Δείγμα 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν 
ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να 
υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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14) Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών 
του αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να 
κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
15) Παράδοση Οχημάτων 
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   
 
16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
 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.  
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5τν με γερανό και αρπάγη 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 
κατασκευής. 

100-120 9,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 9,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 9,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 4,00 
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12 Γερανός ανύψωσης φορτίων    100-120 7,00 

13 Λοιπός εξοπλισμός  100-120 2,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
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. 
 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

5 Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 15τν   1 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει ο Δήμος. 
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Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να 

είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

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

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με 

τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 

ανατρεπόμενου φορτηγού. 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 15tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο 

νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης . 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 

γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 

του ανώτερου επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 

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

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

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

που θα καθορίσει ο Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

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

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

-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 . 

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

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

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

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

πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 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  200Hp 

και ροπή 800Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με 

ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 

4.500cc   

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

σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι 

καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν 

υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο 

μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

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

σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 

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

δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα 

πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 

σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση 

με τον αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  

 

4) Σύστημα μετάδοσης 
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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 να είναι κατά προτίμηση εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που 

αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης. 

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

αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. 

Η 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. 
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9) Χρωματισμός 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε 

δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και 

αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα 

χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

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

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα 

είναι λευκού χρώματος. 

 

B) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται 

στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.   

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την 

μεταφορά μπαζών και απορριμμάτων 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία 

σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm. 

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς 

από τους οποίους οι δύο είναι διατομής UNP160  και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80  

τοποθετημένες  ανά διαστήματα των 250 -300 mm. 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους  4mm  θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν 

κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.   

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα 

είναι ενισχυμένου χωματουργικού τύπου και θα φέρει προστατευτική μεταλλική καλύπτρα 

του θαλάμου οδηγού.  Θα είναι  πάχους τουλάχιτον 4mm ST 37 και μήκους οριζόντιας 

προβολής 300mm. 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα 

από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας 

κατά 30% τουλάχιστον.   

 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ : 

Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 3mm με ενισχυτικές  

νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 3mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας 

με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το 

πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το 
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άνοιγμα  και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με  την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα 

ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του 

οδηγού 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από : 

 Ανυψωτικό έμβολο 

 Εμβολοφόρα Αντλία λαδιού  

 Δοχείο λαδιού  

 Βαλβίδα ανατροπής  

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  

 

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός  υδραυλικού εμβόλου. Η 

υδραυλική αντλία του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο 

υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς 

και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε 

περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι  

30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι 

εντός της καμπίνας του οδηγού. 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται 

από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι 

εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

 

ΒΑΦΗ.  

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων 

της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι 

επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

  

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την 
αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου 
να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 
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 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)   
 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
 

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

 

 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 . 

  

Δείγμα 

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

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

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

 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

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

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

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

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 15τν      

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος 
κατασκευής. 

100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 
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11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

 

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

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

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  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. 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

6 Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (container) 30κμ 2 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

Το υπό προμήθεια απορριμματοκιβώτιο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου 
για  να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών ή αστικών 
απορριμμάτων . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το απορριμματικιβώτιο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι χωρητικότητας 30m3. Θα είναι  
απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

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

 

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 

Το Container θα είναι ορθογωνικής  μορφής ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής ανοικτό 
χωρητικότητας 30m3 περίπου. 

 

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής του θα διασφαλίζει : 

 Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του, από εσωτερικές 

πιέσεις που θα αναπτύσονται στο εσωτερικό του. 

 Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα αντέχει και σε υψηλότερες 

καταπονήσεις ακόμη και αν η μέση πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 

700kgr/m3 

 Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια 

φορτοεκφόρτωσης – εκκένωσης και σύμπλεξης στον συμπιεστή. 
 

Για το σκοπό αυτό στην εξωτερική επιφάνεια του πυθμένος και της εμπρόσθιας πλευράς 
του, το container θα φέρει κατάλληλα ενσωματωμένη κατασκευή από ισχυρούς 
μορφοδοκούς. 

 

Η φέρουσα αυτή κατασκευή του container επιπροσθέτως θα έχει : 

 Κατάλληλο σχεδιασμό και προφίλ για ολίσθηση – οδήγησή του, επί των ραούλων 

του μηχανισμού φορτοεκφόρτωσης του οχήματος μεταφοράς. 

 Ειδική κατασκευή, για την ασφαλή ανάρτηση και στερέωσή του, κατά το στάδιο 

διακίνησης – εκφόρτωσης του και αγκιστρώσεως του. 

 Δύο ζεύγη μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεώς του, ανά ένα στο οπίσθιο 

τμήμα της στιβαρούς κατασκευής και ανθεκτικής σε κρούσεις. 

Στο εμπρόσθιο μέρος και για την ασφαλή ανάρτηση του και στερέωση του θα φέρει ειδικό 

άγκιστρο (θηλιά) κατάλληλων διαστάσεων για την αγκίστρωση του από το όχημα 

μεταφοράς .Επιπλέον για την στερέωση του το container θα φέρει κατάλληλες εσοχές 

εκατέρωθεν του πλαισίου δυο τον αριθμό για την στερέωση του και την ασφάλιση του κατά 
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την διάρκεια της μεταφοράς του από το όχημα μεταφοράς. Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται 

μέσω κατάλληλης μηχανικής διάταξης η οποία βρίσκεται στην υπερκατασκευή του 

οχήματος. 

Θα φέρει δυο ζεύγη μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεώς του, ανά ένα στο οπίσθιο 

τμήμα της στιβαρούς κατασκευής και ανθεκτικής σε κρούσεις. 

Η οπίσθια πλευρά του θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή (δίφυλλη πόρτα), η 
οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης των απορριμμάτων . 

 

Τα απορριμματοκιβώτια θα φέρουν μηχανικό σύστημα κάλυψης της οροφής  με 
μουσαμά. Το σύστημα θα αποτελείται από αψίδες οι οποίες θα κρατούν το μουσαμά σε 
απόσταση από το άνω μέρος του υλικού, τους οδηγούς εκατέρωθεν των πλευρών του 
container, τον μηχανισμό με το τύμπανο το συρματόσχοινο και τα περιστρεφόμενα 
ράουλα κίνησης των αψίδων. Τα ράουλα κίνησης των αψίδων θα είναι κατασκευασμένα 
από ρουλεμάν με σφαιρίδια βαρέως τύπου κλειστά έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη 
αντοχή σε καταπονήσεις λόγω δυσμενούς περιβάλλοντος λειτουργίας (σκόνη, υγρασία).   

 

 Χρωματισμός 

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

 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει: 

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

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

 

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά,  , 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 
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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 . 

  

Δείγμα 

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

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

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

 

Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση   θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον οικονομικό φορέα.  .  

 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες 

 

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. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (container) 30κμ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1  Ποιότητα υλικών, πάχος υλικών 100-120 30,00 

2 Σχεδιασμός  100-120 15,00 

3  Σύστημα συγκράτησης (γάντζος)  100-120 10,00 
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4  Σύστημα πίσω πόρτας     100-120 10,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 5,00 

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

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

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

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

λ = Ο.Π. 

   U 

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

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

                       ΠΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

H Προϊσταμένη  της  Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης 

 

         

           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ- Α. Ι .ΡΕΝΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
Ταχ. Δ/νση ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 18  
Ταχ. Κωδ.  18452 
Τηλ          2104955611 
Fax          2104950785 
Πληροφορίες: Γιαννουλάκη Χριστίνα 
 
E-mail: d_kathariotita@nikaia-rentis.gov.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.nikaia-rentis.gov.gr 
 

 
   
 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε 
(5) ετών » 
 
Νίκαια 08/04/2021 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 10690 
 
 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ 
χιλιάδες  ευρώ (1.238.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  το οποίο αποτελεί  
το συνολικό ποσό  για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών » . 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΦΠΑ 24%    
(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Φορτωτής εκσκαφέας 134.677,42 2 269.354,84 64.645,16 334.000,00 

2 Πλυστικό όχημα υψηλής 
πίεσης 

54.435,48 2 108.870,96 26.129,03 134.999,99 

3 Αναρροφητικό σάρωθρο 
χωρητικότητας 2κμ 

173.387,10 1 173.387,10 41.612,90 215.000,00 

4 Ανατρεπόμενο φορτηγό 
μικτού φορτίου 7,5τν με 
γερανό και αρπάγη 

125.000,00 2 250.000,00 60.000,00 310.000,00 

5 

Ανατρεπόμενο φορτηγό 
150.000,00 1 150.000,00 36.000,00 186.000,00 

http://www................gr/
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μικτού φορτίου 15τν   

6 Ανοικτό 
απορριμματοκιβώτιο 
(container) 30κμ 

23.387,10 2 46.774,20 11.225,81 58.000,01 

  

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

998.387,10 239.612,90 1.238.000,00 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου  και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

                       ΠΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

H Προϊσταμένη  της  Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης 

 

         

           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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