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ηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ 

 

 

 

«ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 

 

 

 

 

 

        Απ. Μελ :     04 /2019 (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ) 

        Απιθμ. Ππυη.: 3346 / 26-03-2021 

        ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :    176.300,00 €  κε Φ.Π.Α. 24% 

        CPV   : 34144512-0 

 

 

 

  

                                     Γαζηνχλε    26/03/2020 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παξνχζα κειέηε απνηειεί  επηθαηξνπνηεκέλε  κειέηε ηεο κε αξηζ. 04/2019 θαη ζπληάζζεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξάμε κε ηίηιν «ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 
ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ"  , 

ζηα πιαίζηα ηεο  κε αξηζκ. πξση. 4386/20-10-2020 απφθαζεο έληαμεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπη. 

Διιάδαο ηεο  παξαπάλσ  πξάμεο κε  θσδηθφ πξάμεο/MIS(ΟΠ) 5041655 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» 

Η σο άλσ πξάμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ ζην Γήκν Πελεηνχ , κε ηελ αλάπηπμε ζπιινγήο ησλ βηναπνβιήησλ ηα νπνία καδί κε ηα 

θιαδέκαηα ζα ζπιιέγνληαη, ζα νδεγνχληαη ζε πξψηε θάζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο  θηλεηήο  

Μνλάδαο Μεραληθήο Γηαινγήο - θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Σξηαληαθπιιηάο θαη 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ 

βηναπνβιεησλ » 

 

Απ.Μελ.: 04/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 176.300,00 

€ κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ , Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-2020 » 
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αξγφηεξα ζην Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, Μνλάδα Παξαγσγήο Δλέξγεηαο ζηελ 

Σξηαληαθπιιηά γηα ηελ παξαγσγή θνκπφζη πςειήο πνηφηεηαο. 

Η Πξάμε ζα πινπνηεζεί κέζα απφ πέληε (5) ππνέξγα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην Τπνέξγν 

4: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ κεηαθνξάο βηναπνβιήησλ ηχπνπ πξέζζαο ρσξεηηθφηεηαο 16 

m
3
». Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνθνκηδή βηναπνβιήησλ  ηνπ Γήκνπ. Θα 

έρεη ρσξεηηθφηεηα 16 θπβηθά κέηξα, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ, ζπκπηεζηή 

απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο, κε θηβσηάκαμα πιήξσο ζηεγαλή. 

H πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ή ηνπ 

επηθαηξνπνηεκέλνπ (βάζεη Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ) Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαζψο 

θαη ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

H έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ δίλεηαη ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή εθηξνπή πιηθψλ απφ ηελ ηαθή, 

κε ζηφρν ην 2020 λα πξνζεγγηζζεί ε εθηξνπή 40% απφ ηελ ηαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνδηαιεγκέλνπ 

νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ). Απηνί νη ζηφρνη 

πξνγξακκαηίδεηαη λα επηηεπρζνχλ κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ηελ επηδίσμε 

αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ ζε ρξήζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ : 

• Σν άξζξν 84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/A') «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ 

ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ο Ν. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

• Ο Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/A') «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε δηαδηθαζία 

δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ». 

• Ο Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/A') «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/A') «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 "Μέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"». 

• Ο Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α') «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

• Ο Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α') «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

• Ο Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

• Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α') «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ο Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α') «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

• Ο Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173/Α') «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 
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76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

• ΣΟ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ο Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α') «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο» 

• Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α') 

• Ο Ν.4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α'/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

• Ο Ν.4254/2014(Φ.Δ.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

• Ο Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/19-3-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο » (Άξζξν 37 - Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ) 

• Ο Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ » (Άξζξν 5) 

• Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ>) 

Θα δηεμαρζεί ειεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο θάησ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο - ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ, 

φπσο απηά αλαιχνληαη ζην θεθάιαην «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» ηεο 

παξνχζεο κειέηεο. 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

176.300,00€  κε Φ.Π.Α. 24%, θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ   20.7132.003 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 
                                                                                         

                Γαζηούνη 26/03/2021 

 

 

 
 
 
 
 
    

Ο ςνηάξαρ  

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

                                 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η  Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Πεξηγξαθή Δίδνπο CPV     

    Μ.Μ. 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ  

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΗ  

(ζε επξψ) 

Πξνκήζεηα ελφο (1) 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο κε 

θαηάιιειε ππεξθαηαζθεπή γηα 

βηναπφβιεηα ηχπνπ πξέζαο 

ρσξεηηθφηεηαο 16 m3 

 

34144512-0 

 

ΣΔΜ 

 

    1 

 

 142.177,42 

 

142.177,42 

 

 

 

   ΦΠΑ 24% 34.122,58 

    Γεληθφ χλνιν 176.300,00 

                                                                                                                                                                       

 
 
 

  ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ 

βηναπνβιεησλ » 

 

Απ.Μελ.: 04/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 176.300,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

  
 

 

 

 

 

                  
                                                                                                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

     ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ                                          

    ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ                                      

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, 

ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ               

 

  

 

 

 
 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ  

θνπφο 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο κε ζπκπηεζηή βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ ηχπνπ 

πξέζαο 16 θπβηθψλ κέηξσλ κε ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ. 

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρφλ χπαξμε 

απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε 

«πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε + 5% ηεο αλαθεξφκελεο ηηκήο. 

 

Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

1) Γενικέρ απαιηήζειρ 

Σα πξνζθεξφκελα νρήκαηα (ηφζν ην απηνθίλεην πιαίζην φζν θαη ε ππεξθαηαζθεπή) λα είλαη 

απνιχησο θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. 

        ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ 

βηναπνβιεησλ » 

 

Απ.Μελ.: 04/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 176.300,00 

€ κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ 

βηναπνβιεησλ » 

 

Απ.Μελ.: 3/19 

(Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 

176.300,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Να δνζνχλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή, 

ησλ πξνζθεξφκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ. 

2) Πλαίζιο οσήμαηορ 

Σν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή 

απνξξηκκαηνθφξνπ (απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ). 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ θνξηίν θα είναι ηοςλάσιζηον 19 tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν 

πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο 

, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ φκνην θαηάινγν ή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην ην δπλαηφ θαηά ηε θφξησζε θαη ζα 

απνηειείηαη απφ δηακήθεηο δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ γεθπξψλ, έηζη 

ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ 

επηηξεπνκέλνπ. Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο 

Η ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε υθέλιμο θοπηίο βιοαποδομήζιμυν αποππιμμάηυν θα 

είναι ηοςλάσιζηον 6,4tn . Ωρ υθέλιμο θοπηίο ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά 

ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ 

θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή 

απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ 

νρήκαηνο). 

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

Να δνζεί ην σθέιηκν θνξηίν βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ. To σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ απαηηνχκελνπ, γηα ηελ κεηαθνξά ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ππνβιεζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο αλαιπηηθή κειέηε θαηαλνκήο 

θνξηίσλ . 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα 

θαζνξίζεη ν Γήκνο. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο θαη ερεηηθφ 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ κε ηνλ νδεγφ. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ' νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή 

ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δνζνχλ απαξαίηεηα θαη 

κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

• Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο 

• Μεηαμφλην 
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• Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην χςνο (ρσξίο θνξηίν) 

• Βάξε πιαηζίνπ 

• Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 

• Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ. 

• Σν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 

• Η ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα.  

3) Κινηηήπαρ 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε 

θπθινθνξία ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 

4/θχιηλδξνο, πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο 

θπθινθνξίαο. Η νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 290 Hp . Θα δηαζέηεη θαηά 

πξνηίκεζε ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo) κε ςχμε αέξα ππεξπιήξσζεο (Intercooler). Ο 

θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 6.800 – 7.200cc γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Να δνζνχλ νη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ (επίζεκα δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηή), θαζψο θαη νη θακπχιεο 

νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Δίλαη επηζπκεηφ ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε ζηηο 

ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη επίπεδε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

εχξνο ζηξνθψλ. 

Η εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε κνλσκέλε ζσιήλα 

εμάηκηζεο θαη εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην ζα δηαζέηεη δεπηεξεχνλ 

ζχζηεκα πέδεζεο «κεραλφθξελν» ην νπνίν ζα ππνβνεζά ην θπξίσο ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ 

νρήκαηνο. Με ην ζχζηεκα απηφ ζα απμάλεηαη ε αζθάιεηα θαηά ηελ νδήγεζε ζε θεθιηκέλν έδαθνο 

θαη ζα βειηηψλεηαη ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν.  

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

• Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

• Η πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

• Η κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

• Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηξνθψλ. 

• Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

• Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

 

4) ύζηημα μεηάδοζηρ 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) νπηζζνπνξείαο. 

Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη 

δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ. 

Σν δηαθνξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αλαιφγνπ θαηαζθεπήο ψζηε ην φρεκα λα είλαη ηθαλφ λα αλέβεη κε 

πιήξεο θνξηίν ζε δξφκν κε θιίζε 15% θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,60 θαη ζα πεξηιακβάλεη δηάηαμε 



ΜΕΛΕΣΗ  ΤΠΟΕΡΓΟΤ 4 ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» της πράξης με  

τίτλο: «ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΠΗΝΕΙΟΤ» 

 

9 

  

θιεηδψκαηνο ηνπ δηαθνξηθνχ ζηνλ πίζσ άμνλα, γηα πςειή πξφζθπζε θαηά ηελ εθθίλεζε ζε 

αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. νιηζζεξφ ππέδαθνο, ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θιπ.) κε 

απνηέιεζκα ηελ πςειή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη θπθινθνξηθά αζθάιεηα θαηά ηηο δηαδξνκέο ζε 

κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο. 

 

5) ύζηημα πέδηζηρ 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο κε αέξα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 

Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο πέδεζεο αλάινγα κε ην 

θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα, θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην 

θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Σν φρεκα επίζεο 

ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System - ESP). 

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή 

ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

(Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηφ θχιηλδξν θνξηίνπ θαη ζα επελεξγεί ζηνπο πίζσ 

ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζχζηεκα (απψιεηα πίεζεο αέξα) ηφηε ην φρεκα 

ζα αθηλεηνπνηείηαη. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη 

θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

 

6) ύζηημα διεύθςνζηρ 

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Σν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα 

βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Η αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε 

ειάρηζηε δπλαηή 

 

7) Άξονερ – αναπηήζειρ 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν. Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη 

ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (air suspension) ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Να δνζεί ν ηχπνο, ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ. 

Η θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο. Ο θηλεηήξηνο πίζσ 

άμνλαο θαηά πξνηίκεζε λα είλαη εθνδηαζκέλνο με ζύζηημα ASR, πνπ απνηξέπεη ηε δηαθνξά 

ζηξνθψλ ζηνπο ηξνρνχο ζε πεξίπησζε κεησκέλεο πξφζθπζεο. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν 

(tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη 

λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. 
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Η πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, 

αλπςσηηθνχ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 

θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη 

ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 

 

8) Καμπίνα οδήγηζηρ 

Η θακπίλα λα είλαη αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ θαη ηχπνπ θακπίλαο εκέξαο θαη λα εδξάδεηαη επί ηνπ 

πιαηζίνπ κέζσ αληηδνλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθή αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα 

πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγφ κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ. Σν φρεκα ζα 

δηαζέηεη ζέζε γηα ηνλ νδεγφ θαη δχν (2) ζπλνδεγνχο. Η θακπίλα ζα έρεη ζεξκηθή κφλσζε ,ζα 

δηαζέηεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο , αεξηζκνχ θαη εξγνζηαζηαθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (air-condition). 

Θα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 

SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ 

δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνχο παινθαζαξηζηήξεο, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο 

ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, 

ξεπκαηνδφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ 

ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα 

θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ' νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή 

ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 

9) Υπυμαηιζμόρ 

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ 

επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Η απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα 

αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν 

Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 

10) ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ – ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

10.1  Γενικά: 
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Η ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη  κε ζπκπηεζηή βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο 

σθέιηκνο φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16m3. ζα είλαη θαηάιιειε γηα 

θφξησζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα 

θαη γηα απνξξίκκαηα ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα θνξηψλνληαη κε θηπάξη θ.ιπ.. ζα είλαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ 

Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ θάδσλ .Θα πξέπεη λα είλαη ν 

κηθξφηεξνο δπλαηφο ζε min. Σν χςνο ρεηξνλαθηηθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα είλαη (απφ 

νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501 ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ . Σν 

Ύςνο κεραληθήο (κε θάδνπο) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζα είλαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501. 

Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Η 

ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί / βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ βαξψλ. Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . 

Η ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο ηα φπηζζελ ή θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο θηπαξηνχ γηα ηπρφλ απαηηνχκελν θαζαξηζκφ 

ηεο πεξηνρήο εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ Να δνζεί ην εξγνζηάζην θαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. 

Να δνζεί ην βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Η θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ Η θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή . 

 

10.2. Κςπίυρ ζώμα ςπεπκαηαζκεςήρ-Υοάνη θόπηυζηρ-Οπίζθια θύπα: 

Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο 

θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηκήκαηα πνπ δέρνληαη απμεκέλεο πηέζεηο, ηξηβέο θαη γεληθφηεξα κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ( φπσο ε ρνάλε ηξνθνδνζίαο θαη ην εζσηεξηθφ δάπεδν ηνπ ζψκαηνο), ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθνχ αληηηξηβηθνχ ηχπνπ HARDOX 450 ή 

αλζεθηηθφηεξνο. Σν πάρνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4mm, ην δε πάρνο ηνπ 

θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ρνάλεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5mm ελψ απηφ ησλ θάησ πιεπξηθψλ 

ηνηρσκάησλ ηεο ρνάλεο ηνπιάρηζηνλ 3mm. 

Η ρσξεηηθφηεηα ηεο ρνάλεο θφξησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6m
3
. 

Να ππνβιεζεί ζρέδην ηεο ρνάλεο θφξησζεο κε δηαζηάζεηο θαζψο θαη ππνινγηζκφο ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηεο. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ιεθάλε απνξξνήο ζηξαγγηζκάησλ αλάκεζα ζην ζψκα πνπ δέρεηαη θαη 

πεξηέρεη ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ νπίζζηα ζχξα έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνψλ απφ ην ζψκα ηα 

ζηξαγγίζκαηα απηά λα ζπζζσξεχνληαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο θαη λα κελ πέθηνπλ ζην νδφζηξσκα 

. Η ιεθάλε απηή ζα είλαη ζπλδεκέλε κε ηελ ρνάλε παξαιαβήο ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ εηδηθνχ 

ζηνκίνπ θαη ζσιήλα έηζη ψζηε ηα ζηξαγγίζκαηα λα κεηαθέξνληαη ζε απηή. Η εθθέλσζή ηεο ζα 

γίλεηαη κε ηελ αλαηξνπή ηεο νπίζζηαο ζχξαο θαηά ηελ θάζε ηεο εθθφξησζεο. Σα αλσηέξσ ζα 
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απνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεδίσλ ή θσηνγξαθηψλ απφ πξνγελέζηεξε ηνπνζέηεζε φκνηαο 

δηάηαμεο. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη ε νξνθή λα είλαη θπξηήο κνξθήο θαη ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα λα είλαη 

ρσξίο ελδηάκεζεο εληζρχζεηο. 

Να πξνζθνκηζηνχλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη 

ην πάρνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειαζκάησλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο. (παξαζηαηηθά αγνξάο). 

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο ζε 

νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε αληνρή θαη θαιή 

εκθάληζε. Θα ππάξρεη κεραληζκφο γηα ζηαζεξή ζηήξημε ζε πεξίπησζε επηζθεπήο . 

Η πίζσ ζχξα/πφξηα εθθφξησζεο ζην πίζσ κέξνο πνπ ζα αλνηγνθιείλεη κε δχν πιεπξηθνχο 

πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο (κπνπθάιεο) ζηελ πφξηα θαη απφιπηα ζηεγαλά. Σν άλνηγκα ηεο ζχξαο ζα 

κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ ελψ ην θιείζηκν νπσζδήπνηε κφλν απφ πίζσ ψζηε λα 

είλαη νξαηφ ην πεδίν ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο ζχξαο. Σα έκβνια λα βξίζθνληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ 

ζψκαηνο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ζηεγαλφηεηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθνχ 

παξεκβχζκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα κεηαμχ ζψκαηνο θαη πφξηαο. 

Η νπίζζηα πφξηα ζα αξζξνχηαη ζην ζψκα κε αξζξψζεηο (κεληεζέδεο) κε νπέο σνεηδνχο ζρήκαηνο 

κέζα ζηηο νπνίεο θηλείηαη ν άμνλαο ζπγθξάηεζεο ηεο νπίζζηαο πφξηαο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

εληνιήο αλχςσζεο απηήο. Καηά ηελ θαηαβίβαζε ηεο νπίζζηαο ζχξαο, απηή ζα θιείλεη κε αζθάιεηα 

ζθξαγίδνληαο κε ην ίδην βάξνο ηεο θαη κε κία θίλεζε ζε εηδηθνχο γάληδνπο, απνθιεηφκελσλ 

ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ε νπίζζηα ζχξα αζθαιίδεη κέζσ κεηαιιηθψλ πείξσλ.    

 

 

10.3. ύζηημα ζςμπίεζηρ: 

 

Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απνξξίκκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ κεγάιε 

πνζφηεηα πγξψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ηξηβφκελνη κεραληζκνί θαη ηα εμαξηήκαηα ζπκπίεζεο δελ 

πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ ηα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα. Σν άθξν ησλ πιαθψλ 

πξνψζεζεο θαη ζπκπίεζεο λα θέξεη εηδηθέο εληζρχζεηο. Η πιάθα απφξξηςεο λα είλαη εληζρπκέλε κε 

απηνηειέο πξνθίι ράιπβα γηα απμεκέλε αληνρή . 

Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα κελ ηεκαρίδεη  ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θηβσηάκαμαο ηα βηνπαδνκήζηκα απνξξίκκαηα αιιά απιά λα ηα ζπκπηέδεη θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην 

εζσηεξηθφ απηήο. Ο βαζκφο ζπκπίεζεο ζα δχλαηαη λα ξπζκηζηεί αλάινγα κε ηε πγξαζία ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη  δηαθπγή  πγξψλ.  Ο ζθνπφο είλαη λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ απηφ γηα κεηέπεηηα επεμεξγαζία κε θιαδέκαηα ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

θαηάιιειν ρνχκνπο γηα ηελ παξαγσγή ιηπάζκαηνο (compost). 

Η ρνάλε θφξησζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνειάζκαηα ηχπνπ HARDOX 450 ή 

αλζεθηηθφηεξα. Η ρσξεηηθφηεηα / άλνηγκα ρνάλεο γηα θφξησζε θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6 m3. Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ησλ πιαθψλ πξνψζεζεο θαη ζπκπίεζεο, 

απφξξηςεο θαη ρνάλεο θφξησζεο ηθαλφ γηα αληνρή ζηελ πίεζε ησλ πδξαπιηθψλ εκβφισλ ζα είλαη 
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ηνπιάρηζηνλ 5mm ελψ ην πιηθφ ησλ πιεπξψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα απνξξίκκαηα ζα είλαη 

HARDOX 450 ή αλζεθηηθφηεξν. 

Η ζπλνιηθή ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ σο πξνο ηνλ σθέιηκν φγθν ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 400 kg/m3 θαη ε ζπλνιηθή ζρέζε φγθνπ ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ πξνο 

αζπκπίεζηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4:1 . 

ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θαηφπηλ επηινγήο νη αθφινπζνη θχθινη 

εξγαζίαο: ζπλερήο - απηφκαηνο κηαο θάζεο ζπκπίεζεο θαζψο θαη ν ηειείσο ρεηξνθίλεηνο -

δηαθνπηφκελνο θχθινο ζπκπίεζεο . Οη ζσιελψζεηο θαη ηα ξαθφξ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο λα 

είλαη κεγάιεο αληνρήο (γηα πηέζεηο κεγαιχηεξεο απφ 350 bar) θαη πνηφηεηαο γηα καθξνρξφληα θαιή 

ιεηηνπξγία θαη λα είλαη εχθνιεο ζηελ πξφζβαζε θαη επηζθεπή. Όια ηα πδξαπιηθά έκβνια θίλεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ζσιελψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα απνξξίκκαηα.  

Σα πδξαπιηθά έκβνια ηνπ καραηξηνχ ζπκπίεζεο ζα είλαη αληεζηξακκέλα θαη ηνπ θνξείνπ εθηφο ηεο 

ζχξαο ζπκπίεζεο. 

 

Να ππνβιεζεί επίζεο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά κειέηε ππνινγηζκνχ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζε 

θξίζηκα απφ ηηο θαηαπνλήζεηο θαη ηηο πηέζεηο ζεκεία ηεο ππεξθαηαζθεπήο φπσο π.ρ. αξζξψζεηο 

πφξηαο ζπκπίεζεο, ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θιεηζηήο πφξηαο θιπ φπνπ λα απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα ε 

αληνρή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειαζκάησλ ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αζθαιηζηηθά θαη κεραληζκνχο 

αλαθνπθίζεσο γηα ηελ απνθπγή ππεξθνξηψζεσλ ηνπ νρήκαηνο. Να αλαθεξζνχλ νη 

αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο ζηελ πιάθα ζπκπίεζεο θαη λα ππνβιεζεί αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο 

απηψλ. 

Η αληίζηαζε ηνπ σζεηήξα απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα είλαη ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελε έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ζπκπίεζε θαη απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ην ηχπν θαη 

ηελ θχζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνδνρέο, ψζηε κε ηε ρξήζε θνξεηνχ 

καλφκεηξνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαξξνέο . 

Καηά ηελ αλχςσζε ηεο πίζσ πφξηαο ζα ππάξρεη ερεηηθφ ζήκα . 

 

10.4. ύζηημα ανύτυζηρ κάδυν 

 

Η ρνάλε ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ ζα δέρεηαη κεηαιιηθνχο θαη πιαζηηθνχο θάδνπο 

ρσξεηηθφηεηαο απφ 80 lt έσο ηνπιάρηζηνλ 1300 It (ελδεηθηηθά, θαηά DIN 30740, DIN 30700 θαη 

ΔΝ 840), κέζσ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο θάδσλ ηχπνπ βξαρηφλσλ ή/θαη 

ρηέλαο. Η αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κεραληζκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 700 kg. 

Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ζηνλ αλπςσηηθφ κεραληζκφ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο εηδηθή 

δηάηαμε ε νπνία κε ηελ ρξήζε πδξαπιηθήο ελέξγεηαο ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ζα θιεηδψλεη-

αζθαιίδεη φινπο ηνπο θάδνπο εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ζα αλπςψλεη κε ην ζχζηεκα ηεο ρηέλαο. 

Δηδηθφηεξα ε δηάηαμε απηή ζα αζθαιίδεη φινπο ηνπο θάδνπο πνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε ην 
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ζχζηεκα ηεο ρηέλαο απνηξέπνληαο έηζη ηφζν ηελ πηψζε ηνπο εληφο ηεο ρνάλεο απφξξηςεο ησλ 

απνξξηκκάησλ φζν θαη εθηφο θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηεβάζκαηνο ηνπ θάδνπ κεηά ην άδεηαζκα ηνπ. 

Η απελεξγνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ κεραληζκνχ ζηελ θάζε ηεο θαζφδνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

νξηζκέλν χςνο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζξαχζε ηνπ θάδνπ αιιά θαη ε εχθνιε παξαιαβή ηνπ 

απφ ηνπο ρεηξηζηέο. Σα αλσηέξσ ζα απνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεδίσλ ή θσηνγξαθηψλ απφ 

πξνγελέζηεξε ηνπνζέηεζε φκνηαο δηάηαμεο. 

Θα ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ησλ θάδσλ θαη ειαζηηθά πξνζηαζίαο απφ ηηο 

θξνχζεηο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ζεκείν ηνπ νρήκαηνο, πίζσ δεμηά 

θαηά πξνηίκεζε. Καηά ηελ θάζνδν ηνπ θάδνπ θαη πξηλ ν θάδνο αθνπκπήζεη ζην έδαθνο, ζα 

κεηψλεηαη απηφκαηα ε ηαρχηεηα θαζφδνπ δηακέζνπ θαηάιιειεο ειεθηξνπδξαπιηθήο δηάηαμεο έηζη 

ψζηε λα κελ θαηαπνλνχληαη νη ηξνρνί ησλ θάδσλ θαη παξακνξθψλνληαη ή ζπάλε. Θα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αλχςσζεο δχν θάδσλ 80-360 It ηαπηφρξνλα. Να αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ 

πδξαπιηθψλ θπιίλδξσλ 

 

10.5. Γςναμολήπηηρ (P.T.O.) 

Η ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε 

(P.T.O) θαη κέζσ αληιίαο ειαίνπ ζηαζεξήο  παξνρήο  (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, ζα αλνίγεη ηε 

ζχξα, ζα αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ ηαξαθνχλεκα θαη ζα θηλνχλ 

αληίζηξνθα ην έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηαρχηεηα ησλ εκβφισλ 

απφ ζπγρξνληζκέλε θίλεζε). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε παξνρή ζηηο δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε 

κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο (παξνρή θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ). Θα ππάξρεη σξφκεηξν 

ιεηηνπξγίαο δπλακνιήπηε (P.T.O.) 

 

11. Λειηοςπγικόηηηα, Αποδοηικόηηηα και Αζθάλεια 

 

Η ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 

(εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί 

απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο : 

- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ 

(ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β'/2007). 

- Αζθάιεηαο κεραλψλ - ζήκαλζε CE γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ζπλνδεπκέλε απφ Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ 

θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΚ πξσηνηχπνπ φκνην κε ην 

πξνζθεξφκελν είδνο απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν λα πξνθχπηεη θαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ-1501-1:2011+Α1:2015 

πνπ εηδηθφηεξα αθνξά .Να ςποβληθεί με ηην ηεσνική πποζθοπά. 

Η ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά ζθαινπάηηα ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο 

ζέζεηο φξζησλ (κε ρεηξνιαβέο ζπγθξάηεζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία, θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην 
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φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην πξνζσπηθφ θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειηγκψλ ηνπ νρήκαηνο, ηα ζθαινπάηηα λα 

ζπκπηχζζνληαη. 

 

Θα ππάξρεη ζχζηεκα/κεραληζκφο κε δηαθφπηεο εθηάθηνπ αλάγθεο stop θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ, ην νπνίν λα απελεξγνπνηεί φιν ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο θαη γηα ην 

νπνίν απαηηείηαη ρεηξνθίλεηα ε επαλαθνξά ηνπ. Ο κεραληζκφο απεγθισβηζκνχ ζα ιεηηνπξγεί απφ 

πιήθηξν ζην ρεηξηζηήξην. 

Θα ππάξρεη έγρξσκε θάκεξα επηζθφπεζεο (CCTV) ηνπ ρψξνπ θφξησζεο κε νζφλε ζηελ θακπίλα 

ηνπ νδεγνχ θαη ερεηηθή επηθνηλσλία νδεγνχ θαη εξγαηψλ. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία εθθφξησζεο λα απαζθαιίδεηαη θαη ζα αλνίγεη πιήξσο ε νπίζζηα ζχξα. Σν 

θιείζηκν ζα γίλεηαη κφλν εμσηεξηθά κε ην ηαπηφρξνλν πάηεκα δχν θνκβίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο. Όηαλ ε ζχξα θιείλεη ηειείσο λα αζθαιίδεηαη κε εηδηθφ κεραληζκφ. 

Ο ινγηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κε PLC, ηνπνζεηεκέλν εληφο ηεο θακπίλαο 

νδήγεζεο ψζηε λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλν, απφ ην νπνίν ζα ειέγρνληαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ απηνκαηηζκνχ ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν PLC ζα θέξεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε αθήο 

(HMI) 7’’, κέζσ ηεο νπνίαο ν νδεγφο ζα ελεξγνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο απφ ην 

ζάιακν νδήγεζεο θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 16 εηζφδνπο θαη 16 εμφδνπο, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ/δέρνληαη εληνιή ππνρξεσηηθά κε ζψκα (-) θαη φρη ξεχκα (+24VDC), γηα ηελ 

απμεκέλε αμηνπηζηία ηνπ (απνθπγή βξαρπθπθισκάησλ). Σν PLC πξέπεη λα είλαη πξνηφλ γλσζηνχ, 

εχθεκνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ θαηαζθεπαζηή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ απηνκαηηζκνχ θαη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηειεδηάγλσζεο θαη λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ν ηξφπνο θαη ε κέζνδνο.  

 Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ 

ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηνπ θπθιψκαηνο απηνχ δελ επηηξέπεηαη ε 

αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο 

βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα (πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο λα δίλεη 

θαηάιιειεο εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ 

θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο 

ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 

 

 

Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ 

ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηνπ θπθιψκαηνο απηνχ δελ επηηξέπεηαη ε 

αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο 
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βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα (πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο λα δίλεη 

θαηάιιειεο εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ 

θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο 

ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 

 

Θα ππάξρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα 

κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα 

νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο . 

Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο 

ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα 

λπρηεξηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Δηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην 

πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο (δέβξεο). Ύπαξμε ζεκάλζεσλ γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ 

ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

Ο πίλαθαο ησλ ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ ζα είλαη πιήξεο θαη αμηφπηζηνο ζηε ρξήζε, ηα δε 

ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. Να πεξηγξαθνχλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα νδεχνπλ κε αζθάιεηα 

(ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηεγαλνχο αγσγνχο) θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελψ παξάιιεια λα είλαη 

επρεξήο ε επίζθεςε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαλνίμεσο νπψλ ζην φρεκα. 

 

Θα ππάξρεη κεραληζκφο αζθάιεηαο (λα αλαθεξζεί) πνπ δελ ζα επηηξέπεη ππεξθφξησζε ηνπ 

νρήκαηνο, νχηε ηε δεκηνπξγία ππέξβαζεο ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο ζπκπίεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ . 

 

Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, φπσο 

φλνκα, δηεχζπλζε, ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ. 

 

Θα ππάξρεη πξφιεςε γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη θάζε 

εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

Λοιπόρ και ππόζθεηορ Δξοπλιζμόρ για ηο πλαίζιο 

 

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηα αθφινπζα παξειθφκελα, φζνλ αθνξά ην πιαίζην : 

• Πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο βαζηθά πεξηιακβαλφκελνπο, ηνπνζεηεκέλνο ζε επρεξή 

ζέζε. 

 

• εηξά εξγαιείσλ ζε θαηάιιειε εξγαιεηνζήθε πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθψο ζε θαηάζηαζε, 

γξχινο, ηάθνη θ.ά. 
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• Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) 

(φπσο ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο). 

 

• Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

• Σξίγσλν βιαβψλ . 

• Σα απαξαίηεηα έληππα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

νρήκαηνο, ζε δχν ζεηξέο γηα ηνλ θηλεηήξα, ην πιαίζην ζηελ Διιεληθή γιψζζα (θαηά πξνηίκεζε) ή 

ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη αληίζηνηρα βηβιία ή ςεθηαθνί 

δίζθνη (πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) αληαιιαθηηθψλ (εηθνλνγξαθεκέλα κε θσδηθνπνίεζε θαηά ην 

δπλαηφλ) ηα νπνία θαη ειάρηζηνλ είλαη : 

  

Ποιόηηηα-  Καηαλληλόηηηα - Σεσνική Τποζηήπιξη    

Με ηελ πξνζθνξά  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα θαηαζέζεη: 

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν 

φρεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΠΟΓΟΜΧΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΙΚΣΤΧΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ζπλνδεπκέλε απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ 

ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β ή 12.3.γ (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ 

φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα 

πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–

1501-1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε 

εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 

θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Σν δηάζηεκαπαξάδνζεο 

ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ςπεύθςνη δήλυζη ηος νόμιμος εκπποζώπος 

ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ ή ηος επίζημος ανηιπποζώπος ζηην Δλλάδα ζηο οποίο θα 

καηαζκεςαζηούν ηα ςλικά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα 

θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), 

ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν. 
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β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ 

απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

γ) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ 

απαηηεζεί.   

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Η 

αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο δχν (2) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην 

πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. ΄ 

Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 

 

Γείγμα 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά 

ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη  ζα πξέπεη λα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο  ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  Να ςποβληθεί ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη. 

     

Δκπαίδεςζη Πποζυπικού 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ 

αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.).  

Παπάδοζη Οσημάηυν 

 Η ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  κε ηα έμνδα λα 

βαξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, 

πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ.  

 

Ο ρξφλνο  παξάδνζεο   δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθαηφλ πελήληα (150) εκέξεο.Να 

ςποβληθεί ζσεηική Τπεύθςνη Γήλυζη.   

 

ςμπληπυμαηικά ηοισεία ηηρ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα 

ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ. 
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 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε 

ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

 

ζα ιεθζνχλ ζεηηθά ππφςε νη κηθξφηεξεο  ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  

ησλ εθπνκπψλ CO2,NOx NMHC θαη εθπνκπψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ.  

 

 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ έγηλαλ απνδεθηέο κεηά ην ζηάδην έγθξηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ-

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, ζα γίλεη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξφηεξεο 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Οη ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζνχλ ππ' φςηλ γηα ηελ ζχγθξηζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ Κξηηεξίσλ Αλάζεζεο 

ησλ Πξνζθνξψλ. Η βαζκνιφγεζε απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο θαη βάζεη 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπλππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά θαη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

αηηηνινγεκέλα ζε ζρεκαηηζκφ ζαθνχο εηθφλαο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

(Δ.Γ.Γ). 

 

 

Σα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κε ηνπο αλάινγνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο . 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηέο 

_βαξχηεηαο_ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ 

πληειεζηήο 

βαξχηεηαο - 

ζ (%) 

ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(ζ * Κ) 

  ΠΛΑΙΙΟ     

1 Χθέιηκν Φνξηίν 100-120 6,00%  

2 Ιζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο 

Κηλεηήξα, Δθπνκπή 

θαπζαεξίσλ 

100-120 5,00%  

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 4,00%  

4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 4,00%  

5 χηεκα αλαξηήζεσλ 100-120 4,00%  

6 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 4,00%  

7 Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο 

100-120 3,00%  

  ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ     

8 Κηβσηάκαμα, ρνάλε 

ηξνθνδνζίαο - πιηθά θαη 

ηξφπνο θαηαζθεπήο 

100-120 10,00%  

9 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα - αληιία 

-ρεηξηζηήξηα - ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα 

100-120 10,00%  

10  Αλπςσηηθφ ζχζηεκα θάδσλ 100-120 6,00%  

11 χζηεκα ζπκπίεζεο, σθέιηκν 

θνξηίν απνξξηκκάησλ 

100-120 10,00%  

12 Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο - 

Λεηηνπξγηθφηεηα, 

Απνδνηηθφηεηα θαη 

Αζθάιεηα ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο 

100-120 4,00%  

  ΓΔΝΙΚΑ     
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13 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 5,00%  

14 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο -

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 

100-120 10,00%  

15 Δμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πψιεζε-Σερληθή ππνζηήξημε 

100-120 10,00%  

16 Υξφλνο παξάδνζεο 100-120 5,00%  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ 100,00 %  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ = 

 

 

Σν άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζε 100. 

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 

βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ε 

βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, 

εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. 

Η βαζκνινγία Κ θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ 

πξνηάζεσλ (π.ρ. βαζκνιφγεζεο). Η γλψκε (π.ρ επί ηεο βαζκνιφγεζεο) ηνπ νξγάλνπ είλαη ε 

πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλψκε ησλ νξγάλσλ 

απηψλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ πξνηάζεσλ. (άξζξν 221 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

Uj = ζ1* Κ j1 + ζ2*Κ j 2 +......+ζλ * Κ j λ_(ΣΤΠΟ 1) 

Όπνπ: ζλ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

Κ j λ είλαη ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ j= 1, 2 ..., ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ λ=16, ν αξηζκφο 

ησλ θξηηεξίσλ 

Ιζρχεη, 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%) 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ / αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιακβαλνκέλσλ 

ππ' φςηλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, απνθφπηνληαο ην ηξίην φηαλ έρεη ηηκέο, 1, 2, 3, 4, ή 

ζηξνγγπιεχνληαο πξνο ηα πάλσ φηαλ έρεη ηηκέο 5, 6, 7, 8, 9 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί. 

 

(ΣΤΠΟ 2)  

 

Λ= Πξνζθεξζείζα ηηκή/Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 

Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ - ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνινγίδεη ηηο 

ηηκέο ζχγθξηζεο Λ θαη θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο απηέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα. 

Χο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε κε ην κηθξφηεξν Λ.  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο ηαζκηζκέλεο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο,   θαη 

πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

πξνθξίλεηαη σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηεο πξάμεο ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 

                             ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α' 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Γ Δ Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα απνξξηκαηνθφξνπ κεηαθνξάο βηναπνβιήησλ  

 

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

2.1 Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2.1.1. Σν άξζξν 84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/A') «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.2. Ο Ν. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2.1.3. Ο Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/A') «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε 

δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ». 

2.1.4. Ο Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/A') «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α') «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 "Μέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"». 

2.1.5. Ο Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α') «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

2.1.6. Ο Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α') «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2.1.7. Ο Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

2.1.8. Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α') «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.9. Ο Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α') «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

2.1.10. Ο Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173/Α') «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

2.1.11. ΣΟ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.12. Ο Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α') «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο» 

2.1.13. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α') 

2.1.14. Ο Ν.4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α'/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

2.1.15. Ο Ν.4254/2014(Φ.Δ.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

2.1.16. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/19-3-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο » (Άξζξν 37 - Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ) 

2.1.17. Ο Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ » (Άξζξν 5) 

2.1.18. Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ>). 

 

2.2 . ρεηηθέο Απνθάζεηο : 

2.2.1. Η κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/15.11.2005 (ΦΔΚ 1590/B') Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο 

εηαηξείεο». 
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2.2.2. Η κε αξηζκ. 20977/23.08.2007 (ΦΔΚ 1673/Β') Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο « Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 

 

2.2.3. Η Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο  

ηνπ   Δζληθνχ   πζηήκαηνο   Ηιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)». 

 

2.2.4. Η Τ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) Δγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα. ην 

Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 

2.2.5. Η Τπ. Αξηζ.          απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, έηνπο 2021. 

 

 

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 

β) Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

γ) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ) Η Σερληθή Έθζεζε. 

ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 

Άπθπο 4ο : Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε εθηέιεζε 

πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ έρεη εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 

 

Άπθπο 5ο : Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ 

χκθσλα κε ην Ν.4412/2016 , ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Άξζξν 6ν : χκβαζε - Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε 

ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 

ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 
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Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 

Άπθπο 7ο : Ποιόηηηα ςλικών - Υπόνορ εγγύηζηρ 
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

 

Άπθπο 8ο : ςζκεςαζία - Μεηαθοπά - Σοποθέηηζη 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, 

κεηαθνξά , θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν 

πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα 

πξνβιέπνληαη θαη απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ 

πξνζθνξά. 

 

Άπθπο 9ο : Πλημμελήρ καηαζκεςή 
Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 

εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε, εληφο εμήληα (60) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

Άπθπο 10ο : Φόποι , ηέλη , κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ 

Γήκν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 0,06 ππέξ 

ΑΔΠΠ. 

 

Άπθπο 11ο : Δςθύνερ και δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ππομηθεςηή 

Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ 

πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, 

βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. 
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Άπθπο 12ο :  

Παπαλαβή Ι. Απμόδιο όπγανο 

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 

ΙΙ. Παποςζία ππομηθεςηή 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16). 

 

ΙΙΙ. Ποιοηικόρ έλεγσορ 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ 

Ν.4412/16). 

IV. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16). 

 

V. Γςναηόηηηερ Δπιηποπήρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: α) λα παξαιάβεη 

ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 

- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 

- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

Απνδεηθηηθφ παξάδνζεο 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη: 

- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, 

- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 
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- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 παξ.7 ηνπ 

Ν.4412/16)  

 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ ή 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ απηψλ. 

 

Δθ' φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ 

ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν. 

 

Άπθπο 13ο : Δξόθληζη 

O ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κε ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Άπθπο 14ο 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

                                                                                        

 

         
 
 
 
 
 
 
      

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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                    Δ Ι Γ Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ) 

Σν ηεχρνο ηεο Δ..Τ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ζησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα 

ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο – εηξά ηζρχνο απηψλ 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαθάησ: 

Σν ζπκθσλεηηθφ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 4 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ 

βηναπνβιεησλ » 

 

Απ.Μελ.: 04/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 176.300,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Η παξνχζα δηαθήξπμε 

Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο 

Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Μειέηε 

Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

Η Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ ζπλέηαμε ν Αλάδνρνο κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 

Μειέηε ηεο πξνκήζεηαο . 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  

Η πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5%ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 24%,δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη πξνκεζεπηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο - Πνηληθέο ξήηξεο  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζα είλαη φπσο 

νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ , απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 217 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 

Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο ή ν 

Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ή ηηο γξαπηέο δηαηαγέο ηεο 

Τπεξεζίαο ζα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή  

Δάλ ηα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα -κεραλήκαηα δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 

εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα  ην αληηθαηαζηήζεη, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Φφξνη – Σέιε – Κξαηήζεηο – Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ  

Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Σξφπνο Πιεξσκήο  
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Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, κε ηελ 

έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα 

αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παξνρή Τπεξεζηψλ -πληήξεζε 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ νρήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο , κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ζα πξέπεη 

λα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο, γηα ηελ άκεζε επηζθεπή 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ή δηαθνξεηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ, κε 

δηθή ηνπ δαπάλε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ εάλ απηφ απαηηείηαη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ θαζελφο ππφ πξνκήζεηα νρήκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ. Απηή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ, θαη ζα αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ 

ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ 

αλσκαιηψλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζχλνιν ή ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξνκήζεηα νρήκαηνο, 

παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. 

Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή 

ηνπ Οξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο), ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ. 

Δάλ ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δ.Π. ηνπ Γήκνπ κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, 

ζεσξείηαη φηη ε νξηζηηθή παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα ηφηε θαη κφλν εθφζνλ παξέιζνπλ νη 

30 εκέξεο κεηά απφ εηδηθή ελφριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ απνζήθε 

ηνπ Γήκνπ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηνλ Γήκν θαη δελ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί 

απηνδίθαηα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Υξφλνο εγγχεζεο  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο απηνχ, 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) έηε. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
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Αληαιιαθηηθά  

Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ ρξφλν πνπ 

δεζκεχεηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνηίζεηαη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζέξβηο . 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Παξάδνζε  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ άζηθηα θαη 

ρσξίο δεκηέο. 

                                                                                                  

  

΄  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 
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ΦΤΛΛΟ  ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Δηζαγσγή 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

2. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 

κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

3. Πιαίζην Ορήκαηνο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή 

κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

4. Κηλεηήξαο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

5. χζηεκα Μεηάδνζεο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

6. χζηεκα Πέδεζεο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

7. χζηεκα Γηεχζπλζεο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

8. Άμνλεο - Αλαξηήζεηο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

9. Κακπίλα Οδήγεζεο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   
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10. Υξσκαηηζκφο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

11. Τπεξθαηαζθεπή 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

12. Γεληθά 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

13. Κπξίσο ζψκα ππεξθαηαζθεπήο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

14. χζηεκα ζπκπίεζεο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή 

κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

15. χζηεκα αλχςσζεο θάδσλ 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

16. Γπλακνιήπηεο (P.T.O.) 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο: 

ΝΑΙ   

17. Λεηηνπξγηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη 

Αζθάιεηα 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

18. Πνηφηεηα, Καηαιιειφηεηα θαη 

Αμηνπηζηία 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   
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19. Σερληθή Τπνζηήξημε θαη Κάιπςε 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

20. Γείγκα 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

21. Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

22. Παξάδνζε Ορεκάησλ 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

23. πκπιεξσκαηηθά     ηνηρεία     ηεο     

Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Όπσο  αλαιπηηθά  νξίδνληαη  ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   
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ην θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα εκπεξηέρνληαη ηα θάησζη: 

1. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη έηνο 

2. Σχπνο νρήκαηνο θαη είδνο θαηαζθεπήο 

3. Κπιηλδξηζκφο θηλεηήξα, αξηζκφο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ. 

4. Μέγηζηε ηζρχο θηλεηήξα ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο απφ Δ.Δ. 

5. Μέγηζηε ξνπή ζηξέςεο θηλεηήξα (δηάγξακκα ηζρχνο - ξνπήο) ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο 

6. Μέγηζηνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα 

7. ρέζε ζπκπίεζεο (κφλν γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα) 

8. Αλψηαηε ηαρχηεηα νρήκαηνο 

9. ηνηρεία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (πξφηππα , νδεγίεο θ.ι.π) 

10. χζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, θαηαλάισζε θαη ρσξεηηθφηεηαο απνζήθεο θαπζίκνπ 

11. Σχπνο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, δηαθνξηθνχ θαη ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 

12. Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ, ηχπνο κάξθα, ην έηνο παξαγσγήο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

13. Σχπνο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη πέδεζεο 

14. Σχπνο, ηάζε θαη ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή θαη έληαζε ελαιιαθηήξα 

15. Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο νρήκαηνο 

16. Μεηαμφλην θαη ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο 

17. Ίδην βάξνο νρήκαηνο θαη σθέιηκν θνξηίν 

18. Σχπνο θαζηζκάησλ θαη επέλδπζή ηνπο 

19. Δξγαιεία νρήκαηνο. 

 ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/03/2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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