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Σαχ. Δ/νςθ: Γιαννακοποφλου 30 
Σθλ: 2623360732/2623035897 
Σαχ. Κϊδικασ: 27300 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 2623360732/2623035897 
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 ΣΙΣΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 
ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ 
ΠΗΝΕΙΟΤ»  
Α.Μ. :  07/21 
Π/Τ :  150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
Αρ.Πρωτ.:1949/24-02-2021 
 
ΠΡΟ ΣHN: 
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 
2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 
ΠΗΝΕΙΟΤ 

 
ΜΕΛΕΣΗ 

Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Ρροχπολογιςμόσ 150.000,00€ (ςυμπ. Φ.Π.Α.24%) 
Κ.Α.Ε.  
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ 1)ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. 

Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η 

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ 

& ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Π.Δ.Ε, ζύμθυνα με ηην 

απόθαζη με απ. ππυη.: 64403/05-10-2020 

όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην ςπ’απιθμ 

ππυη: 68484/16-10-2020  ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΔΗΜΩΝ από ηο ππόγπαμμα «Φιλόδημορ 

ΙΙ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

«H ηοπική ανάπηςξη και η πποζηαζία 

πεπιβάλλονηορ» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Ππομήθεια 

αποππιμμαηοθόπυν οσημάηυν και 

μησανημάηυν έπγος ή και ζςνοδεςηικού 

εξοπλιζμού » 

  

 
CPV 34144512-0 

Κριτιριο Ανάκεςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ 

κόςτουσ-ποιότθτασ 

Τρόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 
Γαςτοφνθ 24/02/2021 
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                                                       ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια ενόσ απορριμματοφόρου οχιματοσ Διμου 
Ρθνειοφ ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί :  
 

α/α Κωδικόσ CPV Ρεριγραφι προμικειασ Μ.Μ Ροςότθτα 

1 34144512-0 Ρρομικεια Απορριμματοφόρου 
οχιματοσ Διμου Ρθνειοφ  

Τεμ 1 

 
Το απορριμματοφόρο όχθμα κα είναι καινοφργιασ και πρόςφατθσ καταςκευισ (ζτουσ 
καταςκευισ 2021 και ζπειτα) και κα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτο ςκοπό για τον οποίο 
προορίηεται. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει , επί ποινι αποκλειςμοφ , για τθν ζκδοςθ των 
ςχετικϊν αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ τουσ. 
 
Το προσ προμικεια απορριμματοφόρο κα παραδοκεί ςτο Διμο ζτοιμο προσ κυκλοφορία -  
χριςθ , με τθν άδεια και τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ του θ ζκδοςθ των οποίων (ενζργειεσ και 
κόςτοσ ) κα πραγματοποιθκοφν από τον Ρρομθκευτι .  
 
Στθν προςφορά των αναδόχων κα ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα ταξινόμθςθσ , 
μελετϊν , τεχνικϊν επεμβάςεων , ελζγχων , πινακίδων , τελϊν κυκλοφορίασ κλπ. 
 
Η παράδοςθ του απορριμματοφόρου κα γίνει ςτθ ζδρα του Δ. Ρθνειοφ ςτθ Γαςτοφνθ , 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ .  
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Ο αγοραςτισ κα παράςχει ότι ςχετικό ζγγραφο και εξουςιοδότθςθ χρειαςτεί ςτο 
Ρρομθκευτι. 
 
Η δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ  , υπολογίηεται να ανζλκει ςτο ςυνολικό ποςόν 
150.000,00 € με Φ.Ρ.Α.  και  ςυγκεκριμζνα  ποςό 120.967,74 € (Χωρίσ Φ.Ρ.Α.) + 29.032,26 € 
(Φ.Ρ.Α.) . 
 
Η προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν όπωσ αυτζσ φαίνονται 
ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων .  
 
 
 
 

 
 

Ο υντάξασ 
 

 
 

 
 

Χριςτοδουλόπουλοσ Περικλισ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Γαςτοφνθ 24-02-2021 

Η Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ α/α 
 
 
 
 
 

Δζςποινα Σςάφα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ  

με Βάκμο Α’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

  

 

4 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Δ/ΝΗ : ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ /ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σαχ. Δ/νςθ: Γιαννακοποφλου 30 
Σθλ: 2623360732/2623035897 
Σαχ. Κϊδικασ: 27300 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 2623360732/2623035897 
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

  
ΣΙΣΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 
ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ 
ΠΗΝΕΙΟΤ»  
Α.Μ. :  07/21 
Π/Τ :  150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.  

  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Α.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  για τθν 
προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ 16 
κυβικϊν μζτρων με ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων.  
 
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με 
τθ λζξθ «περίπου» γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 
 
Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 
1). Γενικζσ απαιτιςεισ  
Τα προςφερόμενα οχιματα (τόςο το αυτοκίνθτο πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) να 

είναι απολφτωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ καταςκευισ. 

 

Να δοκοφν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν 

Αγγλικι, των προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά αυτϊν. 
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2)  Πλαίςιο οχιματοσ   
Το απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για 
καταςκευι απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων). 
 
Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2. 
 
Το ςυνολικό μικτό  φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 19tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

πρζπει να προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων ι των 

αντιπροςϊπων τουσ, όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, 

το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων από όμοιο κατάλογο ι  

περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ. 

 
Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα 

αποτελείται από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό 

γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο 

του ανϊτερου επιτρεπόμενου.  Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ. 

 
Το ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν 

μεταφορά ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ 450kgr/m3τουλάχιςτον ανάλογα με τθν 

ςφνκεςθ των απορριμμάτων.  Για τον ςκοπό αυτό κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ 

αναλυτικι μελζτθ κατανομισ φορτίων. 

 
Η ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι  

τουλάχιςτον 7,2tn ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων.  Ωσ ωφζλιμο φορτίο του 

πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 

φορτίο αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα 

οδιγθςθσ, το προςωπικό (οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ 

ελαίου, του νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων 

υπερκαταςκευι με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του 

οχιματοσ). 

 

Οι διαςτάςεισ κα είναι μικρότερεσ δυνατζσ, για τθν καλφτερθ ευελιξία του οχιματοσ.  Οι 

διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

 
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που 
κα κακορίςει ο Διμοσ. 
 
Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα: 
-Εφεδρικό τροχό πλιρθ, τοποκετθμζνο ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου. 
-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ. 
-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ 
-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
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-Τρίγωνο βλαβϊν 
-Ταχογράφο 
-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
-Βιβλίο ανταλλακτικϊν. 
 
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα 
είναι εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και 
θχθτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό. 
 
Θα φζρει εμπρόςκιο προφυλακτιρα. Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ 

οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και 

θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

 
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα 
και μάλιςτα κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ: 
 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ  

 Μεταξόνιο 

 Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο) 

 Βάρθ πλαιςίου  

 Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT) 

 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ. 

 Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο 

 Η ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα. 
 
3) Κινθτιρασ  
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε 

κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ 

6/κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, 

μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Η ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον 280Hp και ροπισ 

τουλάχιςτον 1100 Nm. Θα διακζτει ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo). Ο κυβιςμόσ 

του κινθτιρα κα είναι 6.800 cc-7.200 cc για τθν απρόςκοπτθ και οικονομικι λειτουργία του. 

Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε 
ςχζςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι 
καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν 
υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο 
μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν. 
 
Η εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ 
ςωλινα εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ. 
 
Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει 
δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ «μθχανόφρενο»  το οποίο κα υποβοθκά  το κυρίωσ ςφςτθμα 
πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ 
ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο. 
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι:  
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 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Η πραγματικι ιςχφσ, ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Η μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ).  

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ.  
 
4) φςτθμα μετάδοςθσ 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

 
Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μονόσ, ξθροφ τφπου. Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν κα περιζχει 
αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον. 
 
Η μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται 
διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 
 
Το διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό να  με 

πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με κλίςθ 15% και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 και κα περιλαμβάνει 

διάταξθ κλειδϊματοσ  του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν 

εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ 

οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικά 

αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

 
5) φςτθμα πζδθςθσ 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα διακζτει 

ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ (A.B.S ),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το 

φορτίο, ςτον πίςω άξονα και EBS (Electronic Brakeforce System) ι άλλο ιςοδφναμο 

ςφςτθμα. Το όχθμα κα διακζτει ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ 

(Electronic Stability System – ESP). 

 

 
To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι 

ταμποφρα, ι ςυνδυαςμό αυτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα 

χαρακτθριςτικά του.  Το χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα 

επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια 

πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των φρζνων δεν κα 

περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 

Θα φζρει πρόςκετθ πζδθ καυςαερίων κινθτιρα ιςχφοσ 100 Hp τουλάχιςτον. 

 
6) φςτθμα διεφκυνςθσ 
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι 

υποβοικθςθ  ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 
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Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ 

κζςθ για βολικι επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

 
Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Η ακτίνα ςτροφισ να 
είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 
 
7) Άξονεσ – αναρτιςεισ 
Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα 
είναι  χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Να δοκεί ο 
τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  
 
Η κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα 
πρζπει να καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.  
 
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ 
αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ 
ETRTO. 
 
Η πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο 
περιλαμβανομζνων όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο 
επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το πλαίςιο. 
 
Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, 
αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ). 
 
8) Καμπίνα οδιγθςθσ 
Η καμπίνα κα είναι ανακλινόμενου τφπου και κα εδράηεται επί του πλαιςίου μζςω 
αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.   
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα 
προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το 
όχθμα κα διακζτει  κζςθ για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ. 
Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από 
γυαλί SECURIT κ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από 
πλαςτικό δζρμα, δφο τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον 
αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα 
κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινομζνου φρζςκου 
αζρα, air condition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ 
και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που 

κα κακορίςει θ υπθρεςία. 

Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα 

είναι εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. 

Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι 

τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ 

κυκλοφορίασ. 
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9) Χρωματιςμόσ 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε 

δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και 

αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα 

χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

Η απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από 

ζλαςμα αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ 

κα κακορίηονται   κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα 

και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

 
10. ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ  
10.1 Γενικά: 
Η υπερκαταςκευι κα είναι με  ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ όγκοσ 
ςε ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον 16m3. κα είναι κατάλλθλθ για φόρτωςθ 
απορριμμάτων ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια και 
για απορρίμματα χωρίσ ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ.. κα είναι 
κλειςτοφ τφπου για τθν ακζατθ αλλά και υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων 
 
Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι μικρότεροσ από 1min. Να 
αναφερκεί ο χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Το φψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ 
απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 
1501 κα είναι τουλάχιςτον 1m. Το Φψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων 
(από οριηόντιο ζδαφοσ), κα είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501. 
 
Το  ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ-
πλαιςίου. Η υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί/ βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με 
εξαςφάλιςθ τθσ κατανομισ των βαρϊν. Πλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι 
επιςκζψιμοι. 
 
Η κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν 
καταςτρζφονται από τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι 
κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των κάδων.  Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ 
για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν 
απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου. Να δοκεί το εργοςτάςιο και θ 
θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ. 
 
Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Η  κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα 
χαρακτθριςτικά του πλαιςίου. Η κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι. 
  
  
10.2) Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ-Χοάνθ φόρτωςθσ-Οπίςκια κφρα: 
Το ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ ποιότθτασ, ικανοφ 
πάχουσ και υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθ. 
 
Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα 
μθχανικζσ καταπονιςεισ (όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ και το εςωτερικό δάπεδο του 
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ςϊματοσ), ο χρθςιμοποιοφμενοσ χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου 
HARDOX 450 ι ανκεκτικότεροσ. Το πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 
5mm, το δε πάχοσ του κατϊτερου τμιματοσ τθσ χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 6mm ενϊ 
αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 5mm.  
 
Η  χωρθτικότθτα τθσ  χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον  1,6 m3. 
Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ 
χωρθτικότθτάσ τθσ. 
 
Το όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που 
δζχεται και περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα ζτςι  ϊςτε ςε περίπτωςθ 
διαρροϊν από το ςϊμα τα ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ 
και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα. Η  λεκάνθ αυτι κα είναι ςυνδεμζνθ με τθν χοάνθ 
παραλαβισ των απορριμμάτων μζςω ειδικοφ ςτομίου και ςωλινα ζτςι ϊςτε τα 
ςτραγγίςματα να μεταφζρονται ςε αυτι. Η εκκζνωςι τθσ κα γίνεται με τθν ανατροπι τθσ 
οπίςκιασ κφρασ κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ. Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν 
κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ.    
 
Τα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι να είναι  κυρτισ μορφισ και τα πλευρικά τοιχϊματα να 
είναι χωρίσ ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ. Επιπλζον, τα πλευρικά τοιχϊματα ςτθν μπροςτινι 
πλευρά τουσ δε κα φζρουν εξωτερικζσ ενιςχφςεισ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται τελείωσ 
λεία εξωτερικι πλευρά αυτϊν και ςφγχρονθ εικόνα του οχιματοσ. Τα ανωτζρω κα 
αποδεικνφονται με τθν κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν.    
 
Να προςκομιςτοφν  κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ 
ιδιότθτεσ και το πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ.  
(παραςτατικά αγοράσ). 
 
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ 
ςε ολόκλθρο το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και 
καλι εμφάνιςθ. Θα υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ.  
 
Η πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ ςτο πίςω μζροσ που κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ (μπουκάλεσ) ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Το άνοιγμα τθσ 
κφρασ κα μπορεί να γίνεται   από τθ κζςθ του οδθγοφ ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο 
από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του κλειςίματοσ τθσ κφρασ. Τα ζμβολα να 
βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα με 
τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ ςϊματοσ και 
πόρτασ. 
 
10.3) φςτθμα ςυμπίεςθσ: 
Το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ 
ποςότθτα υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα 
ςυμπίεςθσ δεν πρζπει να επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Το 
άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ να φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Η πλάκα 
απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι. 
   
Η χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότερα. Η  χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων 
κα είναι τουλάχιςτον 1,6 m3. Το πάχοσ του ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και 
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ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν 
εμβόλων κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε επαφι με 
τα απορρίμματα κα είναι HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο. 
   
Η ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ 
κα είναι τουλάχιςτον 450 kg/m3 ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων και θ 
ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα κα είναι 
τουλάχιςτον  5:1.  
 
Στο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι 
εργαςίασ: ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – 
διακοπτόμενοσ κφκλοσ ςυμπίεςθσ. Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ 
να είναι μεγάλθσ αντοχισ (για πιζςεισ μεγαλφτερεσ από 350bar) και ποιότθτασ για 
μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι. Πλα τα 
υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ 
κυκλϊματοσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά ζμβολα 
του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ κα είναι αντεςτραμμζνα και του φορείου εκτόσ τθσ κφρασ 
ςυμπίεςθσ. 
 
Το υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ 
ανακουφίςεωσ για τθν αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι 
αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα ςυμπίεςθσ και να υποβλθκεί αναλυτικόσ 
υπολογιςμόσ αυτϊν.  
 
Η αντίςταςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά 
ρυκμιηόμενθ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, 
ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν 
διαρροζσ. 
 
Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα. 
 
10.4 Ηλεκτρικό ςφςτθμα  
Θα υπάρχει  πλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ 
προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά 
περιμετρικά του οχιματοσ. Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα 
ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου. Ρροβολείσ εργαςίασ 
λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι απορριμμάτων. 
 
Η τροφοδοςία του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα γίνεται 
από τθν καμπίνα του οχιματοσ, μζςω κατάλλθλθσ παράκαμψθσ, προκειμζνου να υπάρχει 
αςφάλιςθ των παροχϊν. Κατά τον τρόπο αυτό, το θλεκτρικό ςφςτθμα του 
απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα εξαρτάται άμεςα από τθ λειτουργία του οχιματοσ, 
χωρίσ ωςτόςο να τθν επιβαρφνει. Τα ςιματα που κα ςυνδζουν τθ λειτουργία του 
απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ με τθ λειτουργία του οχιματοσ κα οδθγοφνται μζςω 
κεντρικισ καλωδίωςθσ προσ ζναν λογικό ελεγκτι, ο οποίοσ κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςε 
κατάλλθλθ υποδοχι εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ. 
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Ο λογικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ μζςω κφρασ Ethernet και κα 
είναι ενςωματωμζνοσ με μια οκόνθ επιτιρθςθσ του ςυςτιματοσ, ζγχρωμθ, τουλάχιςτον 7ϋϋ 
– θ οποία κα είναι τοποκετθμζνθ ςτο χειριςτιριο τθσ καμπίνασ οδιγθςθσ. Επιπλζον, κα 
είναι πλιρωσ ςυμμορφωμζνοσ με όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ για τθν 
θλεκτρομαγνθτικι του ςυμβατότθτα και ατρωςία, για τθν ανκεκτικότθτά του απζναντι ςτθ 
ςκόνθ και τθν υγραςία. 
 
Τα καλϊδια που κα μεταφζρουν ςιματα για τισ λειτουργίεσ τθσ υπερκαταςκευισ κα 
εκκινοφν από τον λογικό ελεγκτι και αφοφ κα διακλαδίηονται ςε κεντρικό κουτί 
διακλαδϊςεων, κα κατευκφνονται προσ τα χειριςτιρια, προσ τισ κατευκυντιριεσ βαλβίδεσ, 
προσ τουσ επαγωγικοφσ αιςκθτιρεσ, προσ τισ ςυςκευζσ φωτιςμοφ και προσ τουσ 
προειδοποιθτικοφσ φάρουσ. Στο κεντρικό κουτί διακλαδϊςεων κα βρίςκεται, επίςθσ, 
εγκατεςτθμζνοσ βομβθτισ, ο οποίοσ κα εκπζμπει κατάλλθλο θχθτικό ςιμα κατά τθν 
ανφψωςθ ι τθν κατάβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ. 
 
Πλεσ οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ κα μεταφζρονται μζςω ςτεγανϊν αγωγϊν, καλά 
προςτατευμζνεσ μζςα ςε διαμορφωμζνα κανάλια επί τθσ καταςκευισ, αλλά και εφκολα 
προςβάςιμεσ, προκειμζνου για τθν εφκολθ αντικατάςταςι τουσ. Πλα τα καλϊδια κα είναι 
ςυμμορφωμζνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία EN 2006/95 και κα φζρουν διακριτικι αρίκμθςθ 
για τον εφκολο εντοπιςμό τουσ. 
 
Στο χειριςτιριο καμπίνασ κα βρίςκεται επίςθσ ενςωματωμζνθ οκόνθ επιτιρθςθσ 
ςυςτιματοσ  (7’’ τουλάχιςτον, ζγχρωμθ, υγρϊν κρυςτάλλων), θ οποία κα περιλαμβάνει: 
 

 Πλικτρα αφισ για τθν ενεργοποίθςθ των φάρων, του προβολζα εργαςίασ, τθσ 
λειτουργίασ τθσ φόρτωςθσ και τθσ λειτουργίασ εκκζνωςθσ. 

 Οκόνθ ενδείξεων κατάςταςθσ ςυςτιματοσ, με εικονίδια τα οποία κα εναλλάςςονται, 
δεικνφοντασ τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

 Μενοφ με πλθροφορίεσ για τα τεχνικά ςτοιχεία του οχιματοσ, για το πρόγραμμα 
ςυντιρθςισ του και για τθν επεξιγθςθ των ενδείξεων κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. 

Επιπλζον, εντόσ τθσ καμπίνασ οδιγθςθσ κα υπάρχει:  

 Ξεχωριςτι οκόνθ τθσ κάμερασ οπίςκιασ επιτιρθςθσ. 

 Ωρόμετρο λειτουργίασ.  
 
Ο χειριςμόσ των λειτουργιϊν του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ κα γίνεται από δφο χειριςτιρια 
που κα βρίςκονται εργονομικά εγκατεςτθμζνα εκατζρωκεν, ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ 
οπίςκιασ κφρασ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ EN 1501-1, 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ αςφάλεια των εργατϊν τθσ αποκομιδισ. 
Και τα δφο χειριςτιρια κα είναι απόλυτα ςτεγανά, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθ 
ςκόνθ και κα ςυμπεριλαμβάνουν πλικτρα και διακόπτεσ, ωσ ακολοφκωσ: 
Στο χειριςτιριο τθσ δεξιάσ πλευράσ κα υπάρχουν:  

 Πλικτρο Διακοπή ζκτακτησ ανάγκησ (Emergency stop), για τθν ακαριαία παφςθ των 
απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Κόκκινο). 

 Πλικτρο Κουδοφνι για τθν ειδοποίθςθ του χειριςτι ςτθν καμπίνα (Μαφρο). 

 Πλικτρο φψωςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Γαλάηιο). 

 Πλικτρο κατάβαςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Μπλε). 

 Περιςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία του φορείου. 
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 Περιςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία τθσ πλάκασ ςάρωςθσ. 

 Πλικτρο Απεμπλοκή (Rescue) για τθν παφςθ του κφκλου ςυμπίεςθσ ςε περίπτωςθ 
εμπλοκισ (Κίτρινο). 

 Διακόπτησ για την επιλογή λειτουργίασ του κφκλου ςυμπίεςησ (αυτόματος, ένας 
κφκλος, χειροκίνητη λειτουργία). 

 

Στο χειριςτιριο τθσ αριςτερισ πλευράσ κα υπάρχουν: 

 Πλικτρο Διακοπή ζκτακτησ ανάγκησ (Emergency stop), για τθν ακαριαία παφςθ των 
απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Κόκκινο). 

 Πλικτρο Κουδοφνι για τθν ειδοποίθςθ του χειριςτι ςτθν καμπίνα (Μαφρο). 

 Πλικτρο Απεμπλοκή (Rescue) για τθν παφςθ του κφκλου ςυμπίεςθσ ςε περίπτωςθ 
εμπλοκισ (Κίτρινο). 

 
Πλα τα πλικτρα επαναφοράσ που κα ενεργοποιοφν απορριμματικζσ λειτουργίεσ κα φζρουν 
προςτατευτικό περίβλθμα, ενϊ δίπλα από κάκε πλικτρο ι διακόπτθ κα υπάρχει εικονιςτικι 
ςιμανςθ με δεικτικά χρϊματα, που κα κακιςτοφν ςαφι τθν ερμθνεία τθσ λειτουργίασ του. 
 
Ο χειριςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ κα γίνεται από ζνα και 
μόνο χειριςτιριο, το οποίο κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ αριςτερισ 
πλευράσ του ςϊματοσ, προκειμζνου ο χειριςτισ να ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με τον χϊρο 
πίςω από το όχθμα, τθ ςτιγμι που κα εκτελεί τθ λειτουργία. Το χειριςτιριο κα φζρει δφο 
μαφρα πλικτρα, που κα ενεργοποιοφν τθν καταβίβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ, 
εγκατεςτθμζνα κατά τρόπο που κα υποχρεϊνουν ςτθ χριςθ και των δφο χειρϊν του 
χειριςτι. Ανάμεςα ςε αυτά κα υπάρχει ζνα ακόμθ πλικτρο Διακοπή ζκτακτησ ανάγκησ 
(Emergency stop), για τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 
10.5) φςτθμα ανφψωςθσ κάδων 
Η χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ 
χωρθτικότθτασ από 80 lt ζωσ τουλάχιςτον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 
και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου 
βραχιόνων ι/και xτζνασ. Η ανυψωτικι ικανότθτα μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 700kg. 
 
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι 
διάταξθ θ οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ  κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα 
κλειδϊνει-αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το 
ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ αυτι κα αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα 
παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ ζτςι τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ 
τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν διαδικαςία 
κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Η απενεργοποίθςθ του ανωτζρω 
μθχανιςμοφ ςτθν φάςθ τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ κραφςθ του κάδου αλλά και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ.   
   
Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ 
από τισ κροφςεισ. Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του 
οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά προτίμθςθ. Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ 
ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται αυτόματα θ ταχφτθτα κακόδου διαμζςου 
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κατάλλθλθσ  θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν καταπονοφνται οι τροχοί των 
κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε.  Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανφψωςθσ δφο κάδων 
80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων 
 
10.6) Δυναμολιπτθσ (P.T.O.)  
Η υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ 
(P.T.O) και μζςω μίασ αντλίασ ελαίου ςτακερισ παροχισ (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα  
ανοίγει  τθ κφρα, κα ανυψϊνει και κα  εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα 
και κα κινοφν αντίςτροφα το ζμβολο εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ 
ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ). Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι 
ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ (παροχι κατάλλθλων 
διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.).  
 
 
11)Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια  
Η υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των 
πολιτϊν (ειδικότερα κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι 
προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ :  
  
- Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ 

(ενςωμάτωςθ με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

- Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό 
Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 
2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 
Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.    

Η υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια 
ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ 
προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία,  
φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται το προςωπικό φόρτωςθσ) 
(ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ 
διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.    
 
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων 
ςκαλοπατιϊν μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ 
ανάπτυξθ ταχφτθτασ του οχιματοσ πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που 
ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία 
του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα 
(πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του) το θλεκτρονικό 
κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα να 
ςταματά. Η απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. Σε 
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να 
απενεργοποιεί τθν ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των 
λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 
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Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του 
οχιματοσ (ηζβρεσ). Φπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ 
εργαηόμενουσ. 
 
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε 
χειριςτιρια εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
   
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια 
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να 
είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο 
όχθμα. 
 
Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ 
του οχιματοσ, οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των 
απορριμμάτων . 
 
Το όχθμα κα φζρει  τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, 
όπωσ όνομα, διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και  
κάκε ειδικισ διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.  
 
Το όχθμα κα παραδοκεί τα ακόλουκα παρελκόμενα : 

 Ρλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ. 

 Σειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε 
κατάςταςθ, γρφλοσ, τάκοι κ.ά.  

 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ 
(Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του 
οχιματοσ). 

 Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

 Τρίγωνο βλαβϊν. 

 Τα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι 
λειτουργία του οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν 
υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ 
αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό 
ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνα με κωδικοποίθςθ κατά το 
δυνατόν).   

12) Ποιότθτα-  Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ 
Με τθν προςφορά να κατατεκεί: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για 
ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ 
τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια 
Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι 
θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό 
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Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  
πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το 
οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα 
(θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε 
κακό χειριςμό). 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  τουλάχιςτον 3 ζτθ.     

  Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα 
παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν  κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

 Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου του εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα 
ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό 
προμικεια υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά 
το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 
Α) αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 
τθσ προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο. 
β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν 
αυτό κρικεί ςκόπιμο. 
Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο  αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Η 
ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ  εντόσ δφο 
(2) εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ 
αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν.  

Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ . 
 
13)Δείγμα 
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι  κα πρζπει να  επιδείξουν 
ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ  ςε τόπο που κα υποδείξουν.   
Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 
    
14) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 
 Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν 
του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να 
κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, 
αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).  
 
15) Παράδοςθ Οχθμάτων 
Η τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να 
βαρφνουν τον Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, 
πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ των πινακίδων. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει με δικι του ευκφνθ τισ διαδικαςίεσ για τθν ζκδοςθ 
κάκε απαιτοφμενου ςτοιχείου για τθν κυκλοφορία του οχιματοσ (π.χ. άδεια και πινακίδεσ 
κυκλοφορίασ, κλπ). 
Να υποβλθκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
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Ο χρόνοσ  παράδοςθσ   δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Να υποβλθκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
 
16) υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν 
ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων. 
 
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, 
ενίςχυςθ ι και τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από 
αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 
του οχιματοσ. 
 
Θα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ  των εκπομπϊν CO2,NOxNMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
Απορριμματοφόρου οχιματοσ  τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 16m3 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

 
ΠΛΑΙΙΟ     

1 Ωφζλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι 
καυςαερίων 

100-120 5,00 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 4,00 

4 Σφςτθμα πζδθςθσ 100-120 4,00 

5 Σφςτθμα αναρτιςεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 4,00 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ  100-120 3,00 

 
ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ 

  

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ  - υλικά 
και τρόποσ καταςκευισ 

100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια  - 
θλεκτρικό ςφςτθμα 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων 100-120 6,00 

11 Σφςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ   100-120 4,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
13 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

14  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι 
προςταςία  

100-120 10,00 

15 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ 
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ  ςυνεργείου – Χρόνοσ 
αποκατάςταςθσ 

100-120 10,00 

16 Χρόνοσ παράδοςθσ  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  
τφπο:  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 
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Η  οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο: 
 

λ = Ο.Π. 
U 

 
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ   
Απορριμματοφόρου οχιματοσ  τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 16m3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Ειζαγωγή  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

2.  Γενικζσ Απαιτιςεισ 
 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

3.  Ρλαίςιο Οχιματοσ 
 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

4.  Κινθτιρασ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

5.  Σφςτθμα Μετάδοςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

6.  Σφςτθμα Ρζδθςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

7.  Σφςτθμα Διεφκυνςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

8.  Άξονεσ – Αναρτιςεισ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

9.  Καμπίνα Οδιγθςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

10.  Χρωματιςμόσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

11.  Υπερκαταςκευι 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

12.  Γενικά 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

13.  Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

14.  Σφςτθμα ςυμπίεςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

15.  Σφςτθμα ανφψωςθσ κάδων 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

16.  Δυναμολιπτθσ (P.T.O.) 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

17.  Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

18.  Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

19.  Τεχνικι Υποςτιριξθ και Κάλυψθ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

20.  Δείγμα 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

21.  Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

22.  Ραράδοςθ Οχθμάτων 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

23.  Συμπλθρωματικά Στοιχεία τθσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντιςεισ ςτο ανωτζρω φφλλο ςυμμόρφωςθ  να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και 
επεξθγθματικζσ. 
 

 
 

Γαςτοφνθ 24/02/2021 
 
 
 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ     
Γαςτοφνθ 24/02/2021 

Ο Συντάξασ 
 
 
 
 

Ρερικλισ Χριςτοδουλόπουλοσ 
Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 Η Ρρ/νθ Δ/νςθσ α/α 
 
 
 

ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΤΣΑΦΑ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

με Βακμό Aϋ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Δ/ΝΗ : ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ /ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σαχ. Δ/νςθ: Γιαννακοποφλου 30 
Σθλ: 2623360732/2623035897 
Σαχ. Κϊδικασ: 27300 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 2623360732/2623035897 
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΙΣΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 
ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ»  
Α.Μ. :  07/21 
Π/Τ :  150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

ΕΙΔΟ  
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ (€) 
ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ (€) 

Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 16m3 

 

120.967,74 1 120.967,74 

Φ.Ρ.Α. 24% 29.032,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

          
 

Γαςτοφνθ 24-02-2021 
 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ     
Γαςτοφνθ 24/02/2021 

Ο Συντάξασ 
 
 
 
 

Ρερικλισ Χριςτοδουλόπουλοσ 
Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 

 Η Ρρ/νθ Δ/νςθσ α/α 
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Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο Γήκνπ Πελεηνχ . 

 

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 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 
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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». 

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-ΠΨ5) 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 

2019. 

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  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. 

Άπθπο 6ο : ύμβαζη - Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ 

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. 

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. 
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• 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 : Εςθύνερ 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. 

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. Δςναηόηηηερ Επιηποπήρ 

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, 
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- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 

- 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 : Εξόθληζη 

O ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κε ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Άπθπο 14ο 

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

 

 
                                                                                         

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ςνηάξαρ 
 
 
 
 
 
 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Ε. 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 24-02-2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Πποϊζηαμένη Διεύθςνζηρ α/α 
 

 
 
 
 
 

Δέζποινα Σζάθα 
Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΘΟ 1ο 
Αντικείμενο τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ) 
Το τεφχοσ τθσ Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 
ςυνδυαςμό προσ τουσ υπόλοιπουσ όρουσ ςτων ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει θ 
προμικεια του απορριμματοφόρου οχιματοσ. 
ΑΘΟ 2ο 
Αντικείμενο τθσ Ρρομικειασ 
Το αντικείμενο τθσ προμικειασ που κα ςυςτακεί με τθ ςφμβαςθ περιλαμβάνει τθν 
προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ. 
ΑΘΟ 3ο 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ Ρρομικειασ – Σειρά ιςχφοσ αυτϊν 
Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία τθσ προμικειασ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και 
θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
τουσ τα παρακάτω: 
Το ςυμφωνθτικό 
Η παροφςα διακιρυξθ 
Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ  
Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ προμικειασ 
Οι οριηόμενεσ και ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Μελζτθ 
Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
Η Τεχνικι Ρεριγραφι, που ςυνζταξε ο Ανάδοχοσ με βάςθ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τθν 
Μελζτθ τθσ προμικειασ . 
ΑΘΟ 4ο 
Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ  
Η προμικεια αυτι κα πραγματοποιθκεί με Ανοικτό Διεκνι Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 
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Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τον Ν.4412/2106 και τθν λοιπι ςχετικι Εκνικι και 
Κοινοτικι νομοκεςία κακϊσ και τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. 
ΑΘΟ 5Ο 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 5%τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ χωρίσ το ΦΡΑ 24%,δίνεται δε με εγγυθτικι επιςτολι. Οι 
προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν εγγυθτικι επιςτολι ςυνταγμζνθ 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 
ΆΘΟ 6ο 
Ρροκεςμία εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ - Ροινικζσ ριτρεσ  
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν τθσ προμικειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου κα είναι 
όπωσ ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν , από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ, με δυνατότθτα παράταςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 217 του 
Ν.4412/2016. 
ΆΘΟ 7ο 
Ζκπτωςθ του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ του οχιματοσ ι 
ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ ι τισ γραπτζσ διαταγζσ τθσ 
Υπθρεςίασ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
ΑΘΟ 8ο 
Ρλθμμελισ καταςκευι  
Εάν τα υπό προμικεια οχιματα -μθχανιματα δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι εμφανίηουν ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να  το αντικαταςτιςει, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
ΑΘΟ 9ο 
Φόροι – Τζλθ – Κρατιςεισ – Υποχρεϊςεισ Αναδόχου  
Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Ρ.Α. 
ΑΘΟ 10ο 
Τρόποσ Ρλθρωμισ  
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνει μετά τθν διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ, 
με τθν ζκδοςθ εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ (τιμολόγιο). Οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ και ςτοιχεία 
κα αναφζρονται ςτθν ςφμβαςθ. 
ΑΘΟ 11ο 
Ραροχι Υπθρεςιϊν -Συντιρθςθ 
Σε περίπτωςθ βλάβθσ του οχιματοσ, ο προμθκευτισ , μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 
κα πρζπει να ςτείλει εξειδικευμζνο ςυνεργείο ςτον τόπο λειτουργίασ του οχιματοσ, για τθν 
άμεςθ επιςκευι όπου αυτό είναι δυνατό ι διαφορετικά για τθν αξιολόγθςθ τθσ βλάβθσ και 
τθ μεταφορά του, με δικι του δαπάνθ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του εξουςιοδοτθμζνου 
ςυνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 
ΑΘΟ 12ο 
Ρροςωρινι και Οριςτικι Ραραλαβι 
Η προςωρινι παραλαβι του κακενόσ υπό προμικεια οχιματοσ κα γίνει από τθν αρμόδια 
επιτροπι του Διμου. Αυτι κα γίνει μετά τθν παράδοςι του, και κα αφορά τθν τεχνικι, 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ 
ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ του 
παραλαμβανομζνου υπό προμικεια εξοπλιςμοφ ι τθν αποκατάςταςθ των 
καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν του. 
Σε περίπτωςθ που μζροσ, υποςφνολο ι ςφνολο του προςφερόμενου προμικεια οχιματοσ, 
παρουςιάςει βλάβθ, αυτι επιςκευάηεται από τον προμθκευτι χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του 
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Διμου. Για το εφλογο του χρόνου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ορίηονται και γίνονται 
αποδεκτζσ πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι άμεςα γίνεται θ οριςτικι παραλαβι με τθν ςφνταξθ και 
υπογραφι του Οριςτικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ (ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο 
εγκρίνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου. 
Εάν θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν Ε.Ρ. του Διμου μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν προςωρινι 
παραλαβι, κεωρείται ότι θ οριςτικι παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια τότε και μόνο 
εφόςον παρζλκουν οι 30 θμζρεσ μετά από ειδικι ενόχλθςθ του προμθκευτι και δεν 
διενεργθκεί θ ςχετικι παραλαβι εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Διμου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν αποκικθ του Διμου αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτου. 
Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτον Διμο και δεν ζχει 
λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 
ΑΘΟ 13ο 
Χρόνοσ εγγφθςθσ  
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ μετροφμενοσ από τθσ θμερομθνίασ τθσ προςωρινισ παραλαβισ αυτοφ, 
κακορίηεται από τον προςφζροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δφο (2) ζτθ. 
ΑΘΟ 14ο 
Ανταλλακτικά  
Η κάκε προςφορά κα πρζπει να αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι τον χρόνο 
που δεςμεφεται να αναλάβει τθν προμικεια ανταλλακτικϊν και τον τρόπο που προτίκεται 
να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ του ςζρβισ . 
ΑΘΟ 15ο 
Ραράδοςθ  
Το προςφερόμενο όχθμα κα πρζπει να παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου άκικτα 
και χωρίσ ηθμιζσ. 
          

 
Γαςτοφνθ 24/02/2021 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
Γαςτοφνθ 24/02/2021 

Ο υντάξασ 
 
 
 
 

Περικλισ Χριςτοδουλόπουλοσ 
Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

 Η Πρ/νθ Δ/νςθσ α/α 
 
 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ 
ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

με Βακμό Aϋ 
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