
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την

καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

Κ.Α. πίστωσης.: 20-6244.0001 
«Leasing Μεταφορικών Μέσων (3 Απορριμματοφόρα)» - 160.000,00€

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ)

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)

5. Προμέτρηση

6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

7. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΤΟΣ 2020  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  –
ΜΗΧ/ΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. 
Κωδ. 34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

 
 «Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  διάρκειας
πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η  παρούσα  μελέτη  συντάσσεται  για  την  «Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων  τριμηνιαίων  μισθωμάτων» και  αφορά  τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ώστε
να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου - προς τους δημότες -
με την ισχυροποίηση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων για πιο αποδοτικότερη λειτουργία στο
έργο της εν λόγω υπηρεσίας του Δήμου.

Η  χρηματοδοτική μίθωση (leasing) σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο τρόπο χρημα-
τοδότησης των Δήμων .  Συνεπώς, είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα σε έναν
Δήμο  να   συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξο-
πλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.

H   χρηματοδοτική μίθωση (leasing) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:  
 Είναι εργαλείο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση πάγιου μηχανολογικού εξοπλι-

σμού. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο Δήμος  αποκτά την κυριότητα του εξοπλι-
σμού, έναντι προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος.

 Διατήρηση ρευστότητας. Με εργαλείο χρηματοδοτήσεως το Leasing, ο Δήμος  αποφεύ-
γει τη δέσμευση κεφαλαίων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και  διατηρεί τη ρευ-
στότητά του, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων του.

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

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

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

 Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού
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 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού  του Δήμου και της κεφαλαιακής του διάρθρω-
σης, επειδή η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα στοιχεία παθητι-
κού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως).

 Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες
 Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού του Δήμου
 Ο Δήμος επιτυγχάνει  καλύτερους όρους προμήθειας του εξοπλισμού, καθώς η αξία

τους εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς, χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει ιδία κεφάλαια από
το ταμείο του. 

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

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

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

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συ-
ντήρησης .

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%.
 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κατά 200% (σε σχέση με τα σημερινά όρια)

στο περιβάλλον και ιδιαίτερα κατά την εργασία αποκομιδής εντός του Δήμου (ιδιαίτερα σε
στενούς δρόμους και με έντονη κυκλοφορία).

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

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

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

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.
  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 Χαμηλή ποιότητα εργασίας.

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

Με την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος πρόκειται  να αποκτήσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό
και πιο συγκεκριμένα τα εξής είδη.:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤHTA

ΤΜΗΜΑ 1
Καινούργιο  απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ

34144512-0 1 TEM

ΤΜΗΜΑ 2
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 12κμ

34144512-0 1 TEM

ΤΜΗΜΑ 3
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου (βαρέλα) 
χωρητικότητας 6κμ

34144512-0 1 TEM
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Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους Τεχνικές Προδιαγραφές -
τα Φύλλα Συμμόρφωσης και οι λοιπές συγγραφές υποχρεώσεων καθώς και τα κριτήρια Βαθμο-
λόγησης των Τεχνικών Προσφορών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται σε εξακόσιες σαράντα τρεις
χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οχτώ ευρώ (643.468,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και για το λόγο αυτό αντίστοιχα έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκι-
δέων για το έτος 2020 σχετική πίστωση ποσού.:  160.000,00€ με  Κ.Α.:  20-6244.0001 και τίτλο.:
«Leasing Μεταφορικών Μέσων (3 Απορριμματοφόρα)»

Η δαπάνη είναι πολυετής και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  οικ. έτους για το 2020, με σχετική
πρόβλεψη για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 ως εξής.:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

A/A Κ.Α. Πίστ. - Τίτλος ΟΙΚ. ΕΤΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ ΟΙΚ.
ΕΤΟΣ (με ΦΠΑ)

1

20-6244.0001 «Leasing Μεταφορικών Μέσων 
(3 Απορριμματοφόρα)»

2020 64.346,80 €

2 2021 128.693,60 €

3 2022 128.693,60 €

4 2023 128.693,60 €

5  2024 128.693,60 €

6 2025 64.346,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2025 643.468,00 €

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγω-
νισμού  ύστερα  από  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Χαλκιδέων  που  θα
καθορίζει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιο-
δότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194)
του  άρθρου  21  του  Ν.  3775/2009  (ΦΔΚ  122  Α/09) «Ρύθμιση  θεμάτων  χρηματοδοτικής
μίσθωσης» 

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

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

- ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

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

στοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

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

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

- των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
την  υπ΄  αριθ.:  132239/17-08-2020 έγκριση  προμήθειας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

-
Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διακήρυξης και προσαρτάται  σ΄ αυτή
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΗΧ/ΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. Κωδ.
34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  διάρκειας
πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να προκηρύξει
διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  «Προμήθεια  μηχανολογικού
εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα
αγοράς των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων»

Πιο συγκεκριμένα: 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤHTA

ΤΜΗΜΑ 1
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16κμ

34144512-0 1 TEM

ΤΜΗΜΑ 2
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12κμ

34144512-0 1 TEM

ΤΜΗΜΑ 3
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου (βαρέλα) 
χωρητικότητας 6κμ

34144512-0 1 TEM

Ακολουθούν οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.:
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ΤΜΗΜΑ 1
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

χωρητικότητας 16κμ

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την προ-
μήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας  16 κυβικών
μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν ανα-
φέρονται ως προτίμηση ή επιθυμία. Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προ-
σφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ±10% της
αναφερόμενης τιμής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικές απαιτήσεις
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απο-
λύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική,
των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ-
τών.

2.   Στοιχεία πλαισίου  
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης,
κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 18tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει
να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος
του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύ-
ψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα απο-
τελείται  από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρε-
πομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός

Η ικανότητα  του  πλαισίου  οχήματος  σε  ωφέλιμο  φορτίο  απορριμμάτων  θα  είναι  τουλάχιστον
7,2tn.  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό
μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η κα-
μπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντι-
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κού  ελαίου,  του νερού,  ο  εφεδρικός  τροχός,  τα  εργαλεία  συντήρησης,  η  κενή απορριμμάτων
υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύου-
σες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους  450kgr/
m3.  

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα κα-
θορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύ-
στημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροπο-
ποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο

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

 Βάρη πλαισίου 

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

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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας αντιρρυπα-
ντικής τεχνολογίας EURO 6 (ή και νεώτερης) και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άρι-
στης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 280Hp και
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η ροπή στρέψης τουλάχιστον 1.000Nm. Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500cc.

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση
με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικο-
νομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμη-
λότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος
στροφών.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύ-
στημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του οχή-
ματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και
θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .

 Τύπος και κατασκευαστής

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο (επιθυμητός όρος) και θα δια-
θέτει τουλάχιστον 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία 1 οπισθοπορείας.
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται δια-
μέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλή-
ρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλει-
δώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες
συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα
την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους.

5. Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορ-
τίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορ-
τίο  EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το
όχημα να διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System –
ESP).

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς  δισκόφρενα ή τα-
μπούρα ή  συνδυασμό αυτών  σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
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του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα
θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον.

6. Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι  να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει  υδραυλική υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

7. Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  Ο τύπος ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα ενδεικτικά
προτείνεται  να  είναι  με  παραβολικά  ελατήρια  ή  με  αερόσουστες (air  suspension)  ή
συνδυασμό  αυτών.  Γίνονται  δεκτά  και  οποιαδήποτε  άλλα συστήματα  ανάρτησης
ανταποκρινόμενα πλήρως προς τις  αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος.  Να δοθεί ο
τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει
να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  Ο κινητήριος
πίσω άξονας θα είναι  εφοδιασμένος  με  σύστημα  ASR, που αποτρέπει  τη  διαφορά στροφών
στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης καθώς κστά προτίμηση  και  σύστημα
υπομείωσης  στροφών στις  πλήμνες  των  τροχών για  καλύτερη  και  αμεσότερη  απόκριση  των
τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις  με συνέπεια την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και την
άμεση μετάδοση της μέγιστης  ροπής στους τροχούς .

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless),  πέλματος  ασφάλτου  ή  ημιτρακτερωτό,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του  αυτοκινήτου  με  πλήρες  ωφέλιμο  φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων,
ανυψωτικού  κάδων κλπ.,  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μεγαλύτερη  από το  μέγιστο  επιτρεπόμενο
φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

8. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.  

Η καμπίνα  θα φέρει 2 πόρτες, 1 σε κάθε πλευρά του οχήματος και  θα διαθέτει  θέση για τον
οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
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Το  κάθισμα  του  οδηγού  θα  διαθέτει  πνευματική  ανάρτηση  πολλαπλών  ρυθμίσεων  και  θα
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. 

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό
δέρμα,  δύο  τουλάχιστον  ηλεκτρικούς  υαλοκαθαριστήρες,  τους  απαραίτητους  εξωτερικούς
καθρέπτες,  δύο τουλάχιστον  αλεξήλια ρυθμιζόμενης  θέσης,  δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά
ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου
φρέσκου  αέρα,  aircondition, πλαφονιέρα  φωτισμού,  ρευματοδότη  για  την  τοποθέτηση
μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  σ’  οποιαδήποτε  συμπλήρωση,  ενίσχυση  ή
τροποποίηση  που  θα  απαιτούσε  ο  έλεγχος  ΚΤΕΟ  και  η  υπηρεσία  έκδοσης  της  άδειας
κυκλοφορίας.

9. Χρωματισμός

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις
μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρι-
νόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλα-
σμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορί-
ζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώμα-
τος.

10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

10.1. Γενικά
Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμ-
μάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμ-
ματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για την
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων 

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να αναφερθεί
ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων
(από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχι-
στον 1m. Το  Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος),
θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
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Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισί-
ου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της
κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι .

Η θέση των φλας και  των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια  ώστε να μην κατα-
στρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη
διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοπο-
θέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της
περιοχής εκκένωσης του κάδου. Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερ-
κατασκευής.

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η  κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηρι-
στικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή .

10.2. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα
Το  σώμα της  υπερκατασκευής   θα  είναι  από χαλυβδοέλασμα,  εξαιρετικής  ποιότητας,  ικανού
πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.

 Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές κα-
ταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας  και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος),   ο χρησιμο-
ποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότε-
ρος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου
τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της
χοάνης τουλάχιστον 3mm. 

Η  χωρητικότητα της  χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6m3. 
Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της χωρητι-
κότητάς της.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται
και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι  ώστε σε περίπτωση διαρροών από το
σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο
οδόστρωμα . Η  λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων
μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκ-
κένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα
ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοπο-
θέτηση όμοιας διάταξης.   

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή  να είναι  κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι
χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. 

Να προσκομιστούν  κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες
και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής.  (παραστατικά αγοράς).
 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμ-
φάνιση.  Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής . 

Η  πίσω θύρα/πόρτα  εκφόρτωσης  στο  πίσω μέρος  που  θα  ανοιγοκλείνει  με  δύο  πλευρικούς
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες)  στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας
θα μπορεί να γίνεται   από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω
ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές
του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού πα-
ρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

Σελίδα 13 από 63



10.3. Σύστημα συμπίεσης
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη πο-
σότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν
πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών
προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη
με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή .

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή αν-
θεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι
τουλάχιστον  1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρρι-
ψης και  χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι του-
λάχιστον  5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι
HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα εί-
ναι τουλάχιστον  450  kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς
ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1. 

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασί-
ας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμε-
νος κύκλος συμπίεσης .  Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης  να είναι με-
γάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λει-
τουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του
συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης  και του φορείου θα
είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης.

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφί-
σεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυ-
νάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών. 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα  είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να
είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος
και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.  

Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και
την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού
μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές .

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα.

10.4. Ηλεκτρικό σύστημα
Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφω-
να με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπι-
σθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Δύο
(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος
του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από
την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση
των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού
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θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήμα-
τα που θα συνδέουν τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχή-
ματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται
εγκατεστημένος σε κατάλληλη υποδοχή της οπίσθιας θύρας.

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας (μέσω
θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνω-
στικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί  με μια
οθόνη επιτήρησης του συστήματος – η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας
- μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίες του
συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος
με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική  του συμβατότητα και ατρω-
σία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την
αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα εκκινούν από
τον λογικό ελεγκτή και αφού θα διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί διακλαδώσεων, θα κατευθύνο-
νται προς τα χειριστήρια, προς τις κατευθυντήριες βαλβίδες, προς τους επαγωγικούς αισθητήρες,
προς τις συσκευές φωτισμού και προς τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί δια-
κλαδώσεων θα βρίσκεται, επίσης, εγκατεστημένος  βομβητής, ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο
ηχητικό σήμα κατά την ανύψωση ή την κατάβαση της οπίσθιας θύρας.

Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά προστα-
τευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιμες,
προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό
τους.

Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται επίσης ενσωματωμένη  οθόνη επιτήρησης συστήματος
(7’’ τουλάχιστον, υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:
 Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης και πλήρους κάλυ-

ψης της οθόνης του χειριστηρίου).
 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της λειτουργίας

της φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.
 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θα εναλλάσσονται, δει-

κνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.
 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες

του συστήματος.
 Ωρόμετρο λειτουργίας.
 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.
 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.
 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.
 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρη-

σής του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.
 Μενού  ρυθμίσεων  με  περιορισμένη  πρόσβαση,  που  θα  επιτρέπει  σε  εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο να  εκτελεί  επιλεγμένες  ρυθμίσεις  στο  σύστημα  και  ειδικότερα  στις πιέσεις  του
υδραυλικού συστήματος.

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνε-
ται από δύο χειριστήρια που θα βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερι-
κές πλευρές της οπίσθιας θύρας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1,
προκειμένου για τη μέγιστη ασφάλεια των εργατών της αποκομιδής.
Και τα δύο χειριστήρια θα είναι απόλυτα στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη σκόνη
(IP66) και θα συμπεριλαμβάνουν πλήκτρα και διακόπτες, ως ακολούθως:
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 Πλήκτρο  Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματι-
κών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).

 Πλήκτρο Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα (Μαύρο).
 Πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού (Γαλάζιο).
 Πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού (Μπλε).
 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.
 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία της πλάκας σάρωσης.
 Πλήκτρο Απεμπλοκή (Rescue) για την παύση του κύκλου συμπίεσης σε περίπτωση εμπλο-

κής (Κίτρινο).
 Πλήκτρο Ενεργοποίηση αυτόματου κύκλου συμπίεσης (Μαύρο).

Ειδικότερα στο χειριστήριο οπίσθιας θύρας της δεξιάς πλευράς θα βρίσκεται εγκατεστημένος επι-
λογέας, ο οποίος θα καθορίζει εάν το πλήκτρο  Αυτόματος κύκλος συμπίεσης  θα ενεργοποιήσει
έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα πλήκτρα επαναφοράς που θα ενεργοποιούν
απορριμματικές λειτουργίες θα φέρουν προστατευτικό περίβλημα, ενώ δίπλα από κάθε πλήκτρο ή
διακόπτη θα υπάρχει εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερ-
μηνεία της λειτουργίας του.

Ο χειρισμός της λειτουργίας της κατάβασης της οπίσθιας θύρας θα γίνεται από ένα και μόνο χειρι-
στήριο,  το οποίο  θα βρίσκεται  εγκατεστημένο  στο οπίσθιο  μέρος της  αριστερής πλευράς του
σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση οπτική επαφή με τον χώρο πίσω από το όχημα,
τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία. Το χειριστήριο θα φέρει δύο  μαύρα πλήκτρα, που θα
ενεργοποιούν την κατάβαση της οπίσθιας θύρας, εγκατεστημένα κατά τρόπο που θα υποχρε-
ώνουν στη χρήση και των δύο χειρών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει ένα ακόμη πλή-
κτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop) , προκειμένου για την ακαριαία παύση των απορριμ-
ματικών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

10.5. Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητι-
κότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840),
μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας.
Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 700kg.

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάτα-
ξη η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας  θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-
ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. Ειδι-
κότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα
της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμ-
μάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απε-
νεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο
ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους
χειριστές.  Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγε-
νέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δε-
ξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα
μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η
δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυ-
λικών κυλίνδρων

10.6. Δυναμολήπτης (P.T.O.)
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Η  υπερκατασκευή  θα  κινείται  συνολικά  από  τον  κινητήρα  του  οχήματος  μέσω  δυναμολήπτη
(P.T.O) και μέσω  αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας   (όπου θα κινεί την πρέσα, θα  ανοίγει
τη θύρα, θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν
αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων
από συγχρονισμένη κίνηση).  Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η
μέγιστη πίεση της αντλίας  (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουρ-
γίας δυναμολήπτη (P.T.O.)  

11.     Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδι-
κότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλούς  λειτουργίας,  τα  οποία  θα  περιγραφούν  στην  τεχνική  προσφορά  και  θα  ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 
- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσω-

μάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου
όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προ-
κύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–
1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  

Η υπερκατασκευή  επίσης  θα  φέρει  ανακλινόμενα,  αντιολισθητικά  και  ισχυρά σκαλοπάτια  στο
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμε-
νες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες
στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκα-
λοπάτια να συμπτύσσονται.   

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπα-
τιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύ-
τητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρί-
σκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα
στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες
εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος
δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπί-
νας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων
των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήμα-
τος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειρι-
στήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετη-
μένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η
επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.

Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχή-
ματος,  ούτε  τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμ-
μάτων .
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Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνο-
μα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευ-

χερή θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται  αναλυτικώς σε κα-

τάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελλη-
νική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, κα-
θώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (ει-
κονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)
 

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

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

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται  στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθε-
σία, με δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιο-
λογητικά προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
στην Ελλάδα.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου
όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύ-
πτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη  για το πλήρες
όχημα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση - σέρβις (λάδια, φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού
κτλ) και  την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη.   
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  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για  δέκα (10) έτη. Το διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Εφ΄ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν:  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελ-
λάδα, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία  θα δηλώνεται ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο  μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδο-
σης.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.

Π.χ.: Στην περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια οχήματος θα κατασκευαστεί  από τον  
διαγωνιζόμενο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ το πλαίσιο.

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση
το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνερ-
γείου συντήρησης  στην Ελλάδα .

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

 
14. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγο-
ραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησι-
μοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

15. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την
έκδοση των πινακίδων. 
Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης.  Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφε-
ρόμενο χρόνο παράδοσης.  

16. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφε-
ρόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά
στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

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

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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17. Κριτήρια ανάθεσης
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνι-
ζόμενων Οικονομικών Φορέων, βάσει κριτηρίων, συντελεστών βαρύτητας κτλ  όπως αυτά καθορί-
ζονται στον παρακάτω Πίνακα Κριτηρίων Ανάθεσης:

ΤΜΗΜΑ 1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ    

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

(σν)

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Στοιχεία πλαισίου 100-120 6,00

2 Κινητήρας 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 5,00
5 Άξονες - αναρτήσεις 100-120 5,00

6
Καμπίνα  οδήγησης  -  σύστημα  διεύθυνσης-
χρωματισμός

100-120 5,00

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7
Κιβωτάμαξα,  χοάνη τροφοδοσίας  -  υλικά και
τρόπος κατασκευής

100-120 11,00

8
Υδραυλικό σύστημα – αντλία  -  χειριστήρια  -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 11,00

9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 7,00

10 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμ-
μάτων 

100-120 11,00

 ΓΕΝΙΚΑ   
11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

13
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υπο-
στήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συ-
νεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

14 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προ-
διαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.

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

Σελίδα 20 από 63



U=σ1ᵡΚ1+σ2ᵡΚ2+………..+σνᵡΚν  (τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης «Κν» και ισχύει:
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

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

λ = Ο.Π.
     U

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

ΤΜΗΜΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Σκοπός

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Γενικές Απαιτήσεις

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Στοιχεία πλαισίου
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11. Υπερκατασκευή - Κιβωτάμαξα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Λειτουργικότητα,  Αποδοτικότητα  και
Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Ποιότητα,  Καταλληλότητα,  Τεχνική
Υποστήριξη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Παράδοση Οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνι-
κής Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετι-
κή μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΤΜΗΜΑ 2
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

χωρητικότητας 12κμ

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την προ-
μήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας  12 κυβικών
μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν ανα-
φέρονται ως προτίμηση ή επιθυμία. Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προ-
σφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της
αναφερόμενης τιμής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικές απαιτήσεις
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Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απο-
λύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική,
των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ-
τών.

2. Στοιχεία πλαισίου
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης,
κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι περίπου 16tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  ή των αντιπροσώπων τους, όπως
και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής
με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή  περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα απο-
τελείται  από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρε-
πομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μετα-
φορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους  450kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με την σύνθεση
των απορριμμάτων.  Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική με-
λέτη κατανομής φορτίων .

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 5,4tn
ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων .  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το
υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού
βάρους,  στο οποίο  περιλαμβάνεται  η καμπίνα οδήγησης,  το προσωπικό (οδηγός και  δυο ερ-
γάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργα-
λεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και
όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύου-
σες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα κα-
θορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
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-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύ-
στημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροπο-
ποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο

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

 Βάρη πλαισίου 

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

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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλο-
φορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 (ή και νεώτερης), DIESEL, 4/χρονος,
τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,
μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά  DIN θα είναι τουλάχιστον 250Hp και η ροπή
στρέψης τουλάχιστον 1.000Nm.  Θα διαθέτει  στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη
αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 7.200cc. 

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση
με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικο-
νομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμη-
λότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος
στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλή-
να εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύ-
στημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του οχή-
ματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και
θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .

 Τύπος και κατασκευαστής
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 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθο-
πορείας και μία (1) οπισθοπορείας, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Θα φέρει συμπλέκτη, ισχυρής κατασκευής  ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθή-
κες λειτουργίας του οχήματος. 
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται δια-
μέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλή-
ρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλει-
δώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες
συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα
την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους.

5. Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος (A.B.S ),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον
πίσω άξονα και EBS (Electronic Brakeforce System). Το όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονι-
κού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή τα-
μπούρα,  ή  συνδυασμό αυτών  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα
θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον.

Θα φέρει πρόσθετη πέδη καυσαερίων κινητήρα ισχύος 100 Hp τουλάχιστον.

6. Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι  να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει  υδραυλική υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή
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7. Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  Ο τύπος ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα ενδεικτικά
προτείνεται να είναι με παραβολικά ελατήρια ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυ-
τών. Γίνονται  δεκτά και  οποιαδήποτε άλλα συστήματα ανάρτησης  ανταποκρινόμενα πλήρως
προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει
να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νε-
ότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανο-
μένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού
κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα
συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

8. Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.  

Η καμπίνα θα φέρει 2 πόρτες, 1 σε κάθε πλευρά του οχήματος και θα διαθέτει  θέση για τον οδη-
γό και δύο (2) συνοδηγούς.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προ-
σφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. 

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό
δέρμα,  δύο  τουλάχιστον  ηλεκτρικούς  υαλοκαθαριστήρες,  τους  απαραίτητους  εξωτερικούς  κα-
θρέπτες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά τα-
πέτα,  σύστημα  θέρμανσης με  δυνατότητα  εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο  μη θερμαινομένου
φρέσκου αέρα,  aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλα-
ντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα κα-
θορίσει η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροπο-
ποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
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9. Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρ-
μόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλα-
σμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορί-
ζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώμα-
τος.

10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

10.1. Γενικά
Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 12m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμ-
μάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμ-
ματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για την
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων 

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να αναφερθεί
ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων
(από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχι-
στον 1m. Το  Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος),
θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.

Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισί-
ου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της
κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι .

Η θέση των φλας και  των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια  ώστε να μην κατα-
στρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη
διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοπο-
θέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της
περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερ-
κατασκευής.

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η  κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηρι-
στικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή .

10.2. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα 
Το  σώμα της  υπερκατασκευής   θα  είναι  από χαλυβδοέλασμα,  εξαιρετικής  ποιότητας,  ικανού
πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.

 Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές κα-
ταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας  και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος),   ο χρησιμο-
ποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότε-
ρος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου
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τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της
χοάνης τουλάχιστον 3mm. 

Η  χωρητικότητα της  χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον  1,6m3. 
Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της χωρητι-
κότητάς της.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται
και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι  ώστε σε περίπτωση διαρροών από το
σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο
οδόστρωμα . Η  λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων
μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκ-
κένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα
ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοπο-
θέτηση όμοιας διάταξης.   

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή  να είναι  κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι
χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. 

Να προσκομιστούν  κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες
και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής.  (παραστατικά αγοράς).
 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμ-
φάνιση.  Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής . 

Η  πίσω θύρα/πόρτα  εκφόρτωσης  στο  πίσω μέρος  που  θα  ανοιγοκλείνει  με  δύο  πλευρικούς
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες)  στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας
θα μπορεί να γίνεται   από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω
ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές
του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού πα-
ρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

10.3. Σύστημα συμπίεσης
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη πο-
σότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν
πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών
προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη
με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή .

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή αν-
θεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι
τουλάχιστον  1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρρι-
ψης και  χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι του-
λάχιστον  5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι
HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα εί-
ναι τουλάχιστον  450 kg/m3 ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων και η συνολική σχέση
όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  5:1. 

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασί-
ας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμε-
νος κύκλος συμπίεσης .  Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης  να είναι με-
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γάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λει-
τουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του
συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης  και του φορείου θα
είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης.

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφί-
σεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυ-
νάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών. 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα  είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να
είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος
και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.  

Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και
την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού
μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές .

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα .

10.4. Ηλεκτρικό σύστημα
Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφω-
να με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπι-
σθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Δύο
(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος
του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων..

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από
την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση
των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού
θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήμα-
τα που θα συνδέουν τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχή-
ματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται
εγκατεστημένος σε κατάλληλη υποδοχή της οπίσθιας θύρας.

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας (μέσω
θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνω-
στικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί  με μια
οθόνη επιτήρησης του συστήματος – η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας
- μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίες του
συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος
με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική  του συμβατότητα και ατρω-
σία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την
αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα εκκινούν από
τον λογικό ελεγκτή και αφού θα διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί διακλαδώσεων, θα κατευθύνο-
νται προς τα χειριστήρια, προς τις κατευθυντήριες βαλβίδες, προς τους επαγωγικούς αισθητήρες,
προς τις συσκευές φωτισμού και προς τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί δια-
κλαδώσεων θα βρίσκεται, επίσης, εγκατεστημένος  βομβητής, ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο
ηχητικό σήμα κατά την ανύψωση ή την κατάβαση της οπίσθιας θύρας.
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Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά προστα-
τευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιμες,
προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό
τους.

Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται επίσης ενσωματωμένη  οθόνη επιτήρησης συστήματος
(7’’ τουλάχιστον, υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:
 Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης και πλήρους κάλυ-

ψης της οθόνης του χειριστηρίου).
 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της λειτουργίας 

της φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.
 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θα εναλλάσσονται, δει-

κνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.
 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες 

του συστήματος.
 Ωρόμετρο λειτουργίας.
 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.
 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.
 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.
 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρη-

σής του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.
 Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοτομένο πρόσω-

πο να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού 
συστήματος

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνε-
ται από δύο χειριστήρια που θα βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερι-
κές πλευρές της οπίσθιας θύρας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1,
προκειμένου για τη μέγιστη ασφάλεια των εργατών της αποκομιδής.
Και τα δύο χειριστήρια θα είναι απόλυτα στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη σκόνη
(IP66) και θα συμπεριλαμβάνουν πλήκτρα και διακόπτες, ως ακολούθως:
 Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματι-

κών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).
 Πλήκτρο Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα (Μαύρο).
 Πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού (Γαλάζιο).
 Πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού (Μπλε).
 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.
 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία της πλάκας σάρωσης.
 Πλήκτρο Απεμπλοκή (Rescue) για την παύση του κύκλου συμπίεσης σε περίπτωση εμπλο-

κής (Κίτρινο).
 Πλήκτρο Ενεργοποίηση αυτόματου κύκλου συμπίεσης (Μαύρο).

Ειδικότερα στο χειριστήριο οπίσθιας θύρας της δεξιάς πλευράς θα βρίσκεται εγκατεστημένος επι-
λογέας, ο οποίος θα καθορίζει εάν το πλήκτρο  Αυτόματος κύκλος συμπίεσης  θα ενεργοποιήσει
έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα πλήκτρα επαναφοράς που θα ενεργοποιούν
απορριμματικές λειτουργίες θα φέρουν προστατευτικό περίβλημα, ενώ δίπλα από κάθε πλήκτρο ή
διακόπτη θα υπάρχει εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερ-
μηνεία της λειτουργίας του.

Ο χειρισμός της λειτουργίας της κατάβασης της οπίσθιας θύρας θα γίνεται από ένα και μόνο χειρι-
στήριο,  το οποίο  θα βρίσκεται  εγκατεστημένο  στο οπίσθιο  μέρος της  αριστερής πλευράς του
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σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση οπτική επαφή με τον χώρο πίσω από το όχημα,
τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία. Το χειριστήριο θα φέρει δύο  μαύρα πλήκτρα, που θα
ενεργοποιούν την κατάβαση της οπίσθιας θύρας, εγκατεστημένα κατά τρόπο που θα υποχρε-
ώνουν στη χρήση και των δύο χειρών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει ένα ακόμη πλή-
κτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop) , προκειμένου για την ακαριαία παύση των απορριμ-
ματικών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

10.5. Σύστημα ανύψωσης κάδων 
 Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητι-
κότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840),
μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας.
Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 700kg.

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάτα-
ξη η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας  θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-
ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. Ειδι-
κότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα
της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμ-
μάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απε-
νεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο
ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους
χειριστές.  Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγε-
νέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δε-
ξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα
μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η
δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυ-
λικών κυλίνδρων

10.6. Δυναμολήπτης (P.T.O.)
Η  υπερκατασκευή  θα  κινείται  συνολικά  από  τον  κινητήρα  του  οχήματος  μέσω  δυναμολήπτη
(P.T.O) και μέσω  αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας   (όπου θα κινεί την πρέσα, θα  ανοίγει
τη θύρα, θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν
αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων
από συγχρονισμένη κίνηση).  Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η
μέγιστη πίεση της αντλίας  (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουρ-
γίας δυναμολήπτη (P.T.O.)  

11. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδι-
κότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλούς  λειτουργίας,  τα  οποία  θα  περιγραφούν  στην  τεχνική  προσφορά  και  θα  ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

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

- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου 
όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προ-
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κύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–
1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  

Η υπερκατασκευή  επίσης  θα  φέρει  ανακλινόμενα,  αντιολισθητικά  και  ισχυρά σκαλοπάτια  στο
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμε-
νες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες
στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκα-
λοπάτια να συμπτύσσονται.   

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπα-
τιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύ-
τητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρί-
σκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα
στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες
εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος
δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπί-
νας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων
των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήμα-
τος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειρι-
στήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετη-
μένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η
επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.

Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχή-
ματος,  ούτε  τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμ-
μάτων .

Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνο-
μα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα :
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευ-

χερή θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κα-

τάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελλη-
νική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, κα-
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θώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (ει-
κονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)
 

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

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

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται  στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθε-
σία, με δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιο-
λογητικά προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
στην Ελλάδα.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου
όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προ-
κύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–
1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη  για το πλήρες
όχημα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση - σέρβις (λάδια, φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού
κτλ) και  την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη.    

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

 Εφ΄ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν:  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελ-
λάδα, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία  θα δηλώνεται ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο  μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδο-
σης.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.
Π.χ.: Στην περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια οχήματος θα κατασκευαστεί από τον 
διαγωνιζόμενο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ το πλαίσιο.

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση
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το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνερ-
γείου συντήρησης  στην Ελλάδα.

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

 
14. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγο-
ραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησι-
μοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

15. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την
έκδοση των πινακίδων. 
Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης.  Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφε-
ρόμενο χρόνο παράδοσης.

16. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφε-
ρόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά
στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

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

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

17. Κριτήρια ανάθεσης
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνι-
ζόμενων Οικονομικών Φορέων, βάσει κριτηρίων, συντελεστών βαρύτητας κτλ  όπως αυτά καθορί-
ζονται στον παρακάτω Πίνακα Κριτηρίων Ανάθεσης:

ΤΜΗΜΑ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

(σν)

 ΠΛΑΙΣΙΟ   

1 Στοιχεία πλαισίου 100-120 6,00

2 Κινητήρας 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
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4 Σύστημα πέδησης 100-120 5,00
5 Άξονες - αναρτήσεις 100-120 5,00

6
Καμπίνα  οδήγησης  –  σύστημα  διεύθυνσης  -
χρωματισμός

100-120 5,00

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7
Κιβωτάμαξα,  χοάνη τροφοδοσίας   -  υλικά  και
τρόπος κατασκευής

100-120 11,00

8
Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  -  χειριστήρια   -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 11,00

9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 7,00

10 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμ-
μάτων 

100-120 11,00

 ΓΕΝΙΚΑ   
11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

13
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υπο-
στήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνερ-
γείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

14 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προ-
διαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.

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

U=σ1ᵡΚ1+σ2ᵡΚ2+………..+σνᵡΚν   (τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης «Κν» και ισχύει: 
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

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

λ = Ο.Π.
     U

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

ΤΜΗΜΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σκοπός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Γενικές Απαιτήσεις

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Στοιχεία πλαισίου
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή - Κιβωτάμαξα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Λειτουργικότητα,  Αποδοτικότητα  και
Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Ποιότητα,  Καταλληλότητα,  Τεχνική
Υποστήριξη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Παράδοση Οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

17. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνι-
κής Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχε-
τική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΤΜΗΜΑ 3
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου

τυμπάνου (βαρέλα) χωρητικότητας 6κμ

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την προ-
μήθεια απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 6 κυβικών μέτρων με
σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν ανα-
φέρονται ως προτίμηση ή επιθυμία. Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προ-
σφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ±5% της
αναφερόμενης τιμής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικές απαιτήσεις
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απο-
λύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική,
των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ-
τών.

2. Στοιχεία πλαισίου
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης,
κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 12tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψω-
σης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.
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Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα απο-
τελείται  από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρε-
πομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 3tn.
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαί-
ου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατα-
σκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύου-
σες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους  500kgr/
m3.  

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα κα-
θορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύ-
στημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροπο-
ποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο

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

 Βάρη πλαισίου 

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

Σελίδα 38 από 63



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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3. Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλο-
φορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 (ή και νεώτερης), DIESEL, 4/χρονος,
τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,
μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά  DIN θα είναι τουλάχιστον  220Hp και η ροπή
στρέψης τουλάχιστον 850Nm. Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo). Ο κυβισμός
του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4.500cc.

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση
με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικο-
νομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμη-
λότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος
στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλή-
να εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύ-
στημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του οχή-
ματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και
θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .

 Τύπος και κατασκευαστής

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον 6 ταχύτητες εμπροσθοπο-
ρείας και μιας (1) οπισθοπορείας, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Θα φέρει συμπλέκτη, ισχυρής κατασκευής  ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθή-
κες λειτουργίας του οχήματος. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται δια-
μέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλή-
ρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλει-
δώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες
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συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα
την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους.  

5. Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορ-
τίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορ-
τίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.  Το όχημα επίσης θα
διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή τα-
μπούρα,  ή  συνδυασμό αυτών  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα
θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι
φιλικό προς το περιβάλλον.

6. Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι  να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει  υδραυλική υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η
ελάχιστη δυνατή

7. Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων.  Ο τύπος ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα ενδεικτικά
προτείνεται να είναι με παραβολικά ελατήρια ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυα-
σμό αυτών.  Γίνονται  δεκτά  και  οποιαδήποτε  άλλα συστήματα  ανάρτησης   ανταποκρινόμενα
πλήρως προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευα-
στής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει
να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  Ο κινητήριος
πίσω άξονας να είναι κατά προτίμηση εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφο-
ρά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νε-
ότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανο-
μένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού
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κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα
συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

8. Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

Η καμπίνα θα φέρει 2 πόρτες, 1 σε κάθε πλευρά του οχήματος και θα διαθέτει  θέση για τον οδη-
γό και δύο (2) συνοδηγούς.

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προ-
σφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. 

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό
δέρμα,  δύο  τουλάχιστον  ηλεκτρικούς  υαλοκαθαριστήρες,  τους  απαραίτητους  εξωτερικούς  κα-
θρέπτες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά τα-
πέτα,  σύστημα  θέρμανσης με  δυνατότητα  εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο  μη θερμαινομένου
φρέσκου αέρα,  aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλα-
ντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα κα-
θορίσει η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροπο-
ποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

9. Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρ-
μόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλα-
σμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορί-
ζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώμα-
τος.

10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

10.1. Γενικά
Η  υπερκατασκευή  του  απορριμματοφόρου  οχήματος  θα  είναι  κατάλληλη  για  την  αποκομιδή
απορριμμάτων και θα είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) χωρητικότητας 6m³.  
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10.2. Κύρια μέρη (τύμπανο, έδρανα, οπίσθια πόρτα, χοάνη τροφοδοσίας, μετάδοση κίνη-
σης)
Η υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου οχήματος θα αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:
Τύμπανο: Θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα πάχους
4 mm-6mm, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη
στεγανότητα του.  Στην εξωτερική του επιφάνεια περιφερειακά θα στερεώνεται επίσης με ηλεκτρο-
συγκόλληση  ο δακτύλιος κύλισης του τυμπάνου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συ-
μπαγή χαλυβδοδοκό και θα περιστρέφεται πάνω σε σύστημα ραούλων. Η περιστροφή  του τυ-
μπάνου θα γίνεται διαμέσου καδένας κυλίσεως δεν γίνονται δεκτά συστήματα με περιφερειακό
ρουλεμάν και περιφερειακό γραναζοτροχό λόγω υψηλού κόστους συντήρησης. 

Εσωτερικά θα φέρει ελικώσεις από χαλυβδολάμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα απορρίμματα
κατά την περιστροφή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά τη συμπίε-
ση, με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του οχήμα-
τος. 

Κατά την φόρτωση η πόρτα θα είναι υδατοστεγώς κλειστή και το τύμπανο θα περιστρέφεται πα-
ρασύροντας τα απορρίμματα από την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό του τυμπάνου, με τη βο-
ήθεια των ελικώσεων. Έτσι θα ανακατεύονται και θα συνθλίβονται συνεχώς, ενώ θα μεταφέρονται
στο μπροστινό τμήμα του τυμπάνου όπου και θα συμπιέζονται. Με τη συνεχή αυτή θρυμμάτιση
θα γίνεται δυνατή η ανάμιξη υγρών και στερεών, δημιουργώντας μία πολτώδη μάζα που θα απο-
τρέπει την διαρροή υγρών. Με την διαδικασία αυτή θα επιτυγχάνεται υψηλή συμπίεση και συνε-
πώς μεγάλη χωρητικότητα φορτίου.

Η  διαδικασία  εκφόρτωσης  θα  γίνεται  εύκολα,  αντιστρέφοντας  τη  φορά  περιστροφής  του  τυ-
μπάνου.

Εμπρόσθιο έδρανο: Στο οποίο θα προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του τυμπάνου, στην
κορυφή του εμπρόσθιου καβαλέτου.

Οπίσθιο έδρανο: όπου πάνω σε αυτό  θα περιστρέφεται το τύμπανο μέσω της στεφάνης κυλίσε-
ως   διαμέσω 3 ραούλων στο κάτω μέρος και 4 ραούλων στο πάνω μέρος.

Οπίσθια πόρτα: η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους και
θα κλείνει το τύμπανο υδατοστεγώς . Το άνοιγμα και κλείσιμο της θα γίνεται μέσω υδραυλικού κυ-
κλώματος με τη βοήθεια χειριστηρίου.

Χοάνη τροφοδοσίας /στόμιο φόρτωσης  που έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι   κατα-
σκευασμένη από  χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και
υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX ή ανθε-
κτικότερα. Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις
ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων  (παραστατικά αγοράς).

Σύστημα μετάδοσης κίνησης : Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

Η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνη-
σης με δυναμολήπτη (P.T.O.). Έπ΄ αυτού θα τοποθετείται υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδο-
τεί με υδραυλικό λάδι υδραυλικό κινητήρα μέσω χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με
γραναζοτροχό, επί της καδένας. 

Ο υδραυλικός κινητήρας είναι τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα  ικανή να μη
δέχεται παραμορφώσεις.
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Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα θα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από
την θέση του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη θα γίνεται και από χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευ-
ρά της υπερκατασκευής.

Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του τυμπάνου θα γίνεται από την θέση του οδηγού και
μόνο όταν η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή.

10.3. Ηλεκτρικό σύστημα
Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφω-
να με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπι-
σθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Δύο
(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος
του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.
Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από
την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση
των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού
θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήμα-
τα που θα συνδέουν τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχή-
ματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται
εγκατεστημένος σε κατάλληλη υποδοχή του οπίσθιου εδράνου. Σε κουτί προστασίας θα βρίσκεται
επίσης, εγκατεστημένος βομβητής, ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο ηχητικό σήμα κατά την ανύ-
ψωση ή την κατάβαση της οπίσθιας θύρας.
Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας (μέσω
θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνω-
στικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί  με μια
οθόνη επιτήρησης του συστήματος – η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας
- μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίες του
συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος
με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική  του συμβατότητα και ατρω-
σία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την
αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).
Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά προστα-
τευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιμες,
προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό
τους.
Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται ενσωματωμένη  οθόνη επιτήρησης συστήματος  (7’’
τουλάχιστον, υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:
 Την οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης και πλήρους 

κάλυψης της οθόνης του χειριστηρίου).
 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της λειτουργίας 

της φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.
 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θα εναλλάσσονται, δει-

κνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.
 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες 

του συστήματος.
 Ωρόμετρο λειτουργίας.
 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.
 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.
 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.
 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρη-

σής του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.
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 Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοτομένο πρόσω-
πο να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού 
συστήματος

Στις εξωτερικές πίσω πλευρές της οπίσθιας καλύπτρας θα υπάρχουν τοποθετημένα τα  πλήκτρα
χειρισμού του απορριμματοφόρου μηχανισμού, τα οποία θα είναι τοποθετημένα  σε περιέκτες,
καλά προστατευμένους από τις καιρικές συνθήκες μέσα σε θυρίδες.
Στην αριστερή πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:
1. Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματικών
λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (κόκκινο).
2. Δύο μαύρα πλήκτρα επαναφοράς, για την κατάβαση της οπίσθιας θύρας, εγκατεστημένα
σε απόσταση μεταξύ τους, που θα αναγκάζουν στη χρήση και των δύο χειρών του χειριστή και σε
θέση που θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της λειτουργίας κατάβασης της οπίσθιας θύρας.
3. Ένα μαύρο πλήκτρο επαναφοράς, για το κλείσιμο των γάντζων ασφάλισης της οπίσθιας θύ-
ρας.
Στην δεξιά πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:
1. Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματικών
λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).
2. Πλήκτρο επαναφοράς Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα.
Τόσο η λειτουργία κατάβασης της οπίσθιας θύρας, όσο και η λειτουργία κλεισίματος των γάντζων
ασφάλισης, θα μπορούν εναλλακτικά, να εκτελούνται χειροκίνητα από τους μοχλούς του κεντρι-
κού συγκροτήματος κατευθυντήριων βαλβίδων, το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στο πίσω
μέρος της δεξιάς πλευράς του πλαισίου.

Η απορριμματοφόρος υπερκατασκευή θα  φέρει, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδη-
γίας EN 1501-1,  ευρυγώνια κάμερα, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε κατάλληλη βάση,
στο ανώτερο μέρος του πλαισίου της οπίσθιας θύρας, προκειμένου ο χειριστής να έχει τη δυνα-
τότητα της πλήρους παρακολούθησης του χώρου στην οπίσθια πλευρά του οχήματος.
Η κάμερα οπίσθιας επιτήρησης θα έχει εύρος θέασης 110ο  τουλάχιστον και εμβέλεια 5m. Θα δια-
θέτει ηχητική σύνδεση με την αντίστοιχη οθόνη εντός της καμπίνας, επιτρέποντας στον χειριστή
να έχει και ηχητική παρακολούθηση των λειτουργιών που θα εκτελούνται στο πίσω μέρος του
οχήματος.
Η οθόνη της κάμερας θα βρίσκεται ενσωματωμένη με την οθόνη επιτήρησης συστήματος του χει-
ριστηρίου καμπίνας .
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνο-
μα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

10.4. Αντανακλαστικά ασφαλείας
Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες  θα υπάρχουν σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο
μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους
εργαζόμενους θα τοποθετούνται στην πίσω πόρτα, για προστασία των εργαζομένων κατά την νυ-
χτερινή εργασία .

10.5. Βαθμός συμπίεσης
Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου σε απορρίμματα, ο βαθμός συμπίεσης
θα είναι της τάξεως του 5:1.

10.6. Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων
Ο ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στη παρούσα προμήθεια, θα προσαρμόζε-
ται στο όχημα με κοχλιωτούς συνδέσμους  ταχείας αποσυνδέσεως, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη
γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση και επανατοποθέτησή του.
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Θα είναι κατάλληλος για την ανύψωση πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητι-
κότητας 80-1.300 lt και θα ενσωματώνει κάθε απαραίτητη διάταξη ασφαλείας για την προστασία
του προσωπικού.

Η παλινδρομική κίνηση  - ανύψωση  - ανατροπής – επιστροφής των κάδων, θα εκτελείται από
υδραυλικούς κυλίνδρους  που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο.
Η εκκένωση των κάδων θα πραγματοποιείται με κατάλληλο μηχανισμό παγίδευσης, ο οποίος θα
ανοίγει τα καπάκια των κάδων στη φάση την ανατροπής τους, ώστε να αδειάζουν αυτόματα στο
απορριμματοφόρο.  Για  κάδους  που  δεν  συνεργάζονται  με  τον  μηχανισμό  αυτό,  το  αυτόματο
άνοιγμα θα εξασφαλίζεται μέσω διαμήκους μεταλλικής συνδέσεως , ώστε κατά την κίνηση του μη-
χανισμού ανατροπής να ενεργεί ως αρπάγη ανοίγοντας  τα.

Οι κάδοι θα παραλαμβάνονται από βραχίονες περιστροφής μέσω της ’’κτένας’’, που θα είναι προ-
σαρμοσμένη στο σύστημα ανύψωσης .

Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία μέσω
χειριστηρίου θα δέχεται εντολές. Θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας εργασί-
ας και θα φέρει  τα ανάλογα πιστοποιητικά . Κατά την ανύψωση τους οι κάδοι, θα ασφαλίζουν έτσι
που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με σύστη-
μα αντεπιστροφής , ώστε αν ο μοχλός χειρισμού αφεθεί ελεύθερος να επανέρχεται σε ουδέτερη
θέση.

Τα πλευρικά τοιχώματα του πλαισίου θα έχουν πλαστικά προστατευτικά, ώστε να μην φθείρονται
οι κάδοι. Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστή-
ματος, σε περίπτωση διακοπής της παροχής της υδραυλικής αντλίας από σβήσιμο του κινητήρα ή
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται καλά οι
εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως που θα ασφαλί-
ζουν το σύστημα όταν χρειάζεται.

11. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδι-
κότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλούς  λειτουργίας,  τα  οποία  θα  περιγραφούν  στην  τεχνική  προσφορά  και  θα  ικανοποιεί
απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

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

- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το
προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η
συμμόρφωση  του  προσφερόμενου  οχήματος  με  το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο  ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

Η υπερκατασκευή  επίσης  θα  φέρει  ανακλινόμενα,  αντιολισθητικά  και  ισχυρά σκαλοπάτια  στο
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμε-
νες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες
στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκα-
λοπάτια να συμπτύσσονται.   
Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  ηλεκτρονικό  κύκλωμα  παρακολούθησης  των  ανακλινόμενων
σκαλοπατιών  μεταφοράς  των  εργαζομένων.  Δια  του  κυκλώματος  αυτού  δεν  επιτρέπεται  η
ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται
από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος
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όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501,
όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης
να  δίνει  κατάλληλες  εντολές  δια  των  οποίων  το  όχημα  να  σταματά.  Η  απενεργοποίηση  του
παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός
διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει
όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα :
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευ-

χερή θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται  αναλυτικώς σε κα-

τάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών .
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελλη-
νική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, κα-
θώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (ει-
κονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν)  

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

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

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται  στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθε-
σία, με δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιο-
λογητικά προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
στην Ελλάδα.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου
ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το
προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η
συμμόρφωση  του  προσφερόμενου  οχήματος  με  το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο  ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για  δύο (2) έτη για το πλήρες
όχημα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί,  μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση - σέρβις (λάδια, φίλτρα αέρος, φίλτρα λαδιού
κτλ) και  την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται
στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
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 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον για τρία (3) έτη.
    
  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για  δέκα (10) έτη. Το διάστημα

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Εφ΄ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν:  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελ-
λάδα, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία  θα δηλώνεται ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο  μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδο-
σης.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.

Π.χ.: Στην περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια οχήματος θα κατασκευαστεί από τον δια-
γωνιζόμενο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ το πλαίσιο.

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση
το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνερ-
γείου συντήρησης στην Ελλάδα .

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

 
14. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγο-
ραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησι-
μοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

15. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.  Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την
έκδοση των πινακίδων. 
Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες από την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης.  Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφε-
ρόμενο χρόνο παράδοσης. 

16. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφε-
ρόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά
στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

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

17. Κριτήρια ανάθεσης
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνι-
ζόμενων Οικονομικών Φορέων, βάσει κριτηρίων, συντελεστών βαρύτητας κτλ  όπως αυτά καθορί-
ζονται στον παρακάτω Πίνακα Κριτηρίων Ανάθεσης:

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (βαρέλα) 
χωρητικότητας 6κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

(σν)

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Στοιχεία πλαισίου 100-120 6,00
2 Κινητήρας 100-120 5,00
3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 5,00
5 Άξονες - αναρτήσεις 100-120 5,00

6
Καμπίνα οδήγησης – σύστημα διεύθυνσης -
χρωματισμός

100-120 5,00

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7
Τύμπανο-  χοάνη  τροφοδοσίας  -  υλικά  και
τρόπος κατασκευής –οπίσθιο έδρανο – οπί-
σθια πόρτα

100-120 11,00

8
Υδραυλικό σύστημα – αντλία  – χειριστήρια,
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 11,00

9 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 7,00

10 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων, σύστημα με-
τάδοσης κίνησης  

100-120 11,00

 ΓΕΝΙΚΑ   
11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

12  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

100-120 10,00

13
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμε-
νων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

14 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προ-
διαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
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Η συνολική βαθμολογία προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από
τον  τύπο: 

U=σ1ᵡΚ1+σ2ᵡΚ2+………..+σνᵡΚν (τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης «Κν» και ισχύει: 
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

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

λ = Ο.Π.
   U

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

ΤΜΗΜΑ 3
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (βαρέλα) 
χωρητικότητας 6κμ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Σκοπός

Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Γενικές Απαιτήσεις

Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Στοιχεία πλαισίου
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης:

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ

11. Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

13. Ποιότητα, Καταλληλότητα – Τεχνική Υπο-
στήριξη
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

17. Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.

Παπανέστη Δάφνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΗΧ/ΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. Κωδ. 
34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  διάρκειας
πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γ.Σ.Υ)

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να
προκηρύξει  διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών
με  δικαίωμα  αγοράς  των  ειδών  με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων  τριμηνιαίων
μισθωμάτων»

Άρθρο 2ο – Διατάξεις που ισχύουν

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194)
του  άρθρου  21  του  Ν.  3775/2009  (ΦΔΚ  122  Α/09) «Ρύθμιση  θεμάτων  χρηματοδοτικής
μίσθωσης» 

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

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

- ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

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

στοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

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

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

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

Άρθρο 3ο – Συμβατικά τεύχη 
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1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Τεχνική Έκθεση
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 
7. Η Προμέτρηση.
8. Ο Προϋπολογισμός 
9. Η Οικονομική & Τεχνική Προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων ύστερα από απόφασή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών''.

Άρθρο 5ο –  Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο  ανάθεσης  του  διαγωνισμού  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει την βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής για κάθε ένα ΤΜΗΜΑ (είδος) του
διαγωνισμού  ξεχωριστά  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  και  εφόσον  η
προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Άρθρο 6ο –  Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρούσα μελέτη και η διακήρυξη.

Άρθρο 7ο – Σύμβαση
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  μετά  την  κατά  τον  νόμο  έγκριση  του  αποτελέσματος  αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη  σύμβαση και να
καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής - κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

Άρθρο 8ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  υπολογίζεται  σε  ποσοστό  (%)  επί  της  αξίας  της
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. κατά τα λοιπά ως ορίζεται στη διακήρυξη.  

Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική  παραλαβή της προμήθειας  από την αρμόδια επιτροπή ή όπως άλλως ορίζεται  στην
σύμβαση και τη διακήρυξη.

Άρθρο 9ο – Χρόνος εγγύησης 
Τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον για δύο   (  2  ) έτ  η.  
Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. 
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Επίσης,  οφείλει  κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει  στην προβλεπόμενη
συντήρηση  -  σέρβις  (λάδια,  φίλτρα  αέρος,  φίλτρα  λαδιού  κτλ)  και   την  αποκατάσταση
οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και
στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Άρθρο 10ο – Χρόνος & τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών του διαγωνισμού θα είναι πέντε (5) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι  το εργοτάξιο του Δήμου Χαλκιδέων
στον Αγ. Στέφανο 34100 – Χαλκίδα.

Άρθρο 11ο – Έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.

 Άρθρο 12ο – Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης  ή
εμφανίζει  ελαττώματα ή  κακοτεχνίες, ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να αποκαταστήσει  ή  βελτιώσει
αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Άρθρο 13ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις,
που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. 

Άρθρο 14ο –  Παραλαβή υλικών

Η  παραλαβή  των   υπό  προμήθεια  ειδών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής
παρουσία του αναδόχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.
Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  προδιαγραφές  και
υποχρεώσεις,  η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  του
παραλαμβανόμενου  είδους  ή  την  αποκατάσταση  των  κατασκευαστικών  ή  των  λειτουργικών
ανωμαλιών αυτού.  Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της επιτροπής, ο
Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.

Παπανέστη Δάφνη
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Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4 Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΗΧ/ΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. 
Κωδ. 34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  διάρκειας
πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Υ)

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Χαλκιδέων να
προκηρύξει  διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την «Προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών
με  δικαίωμα  αγοράς  των  ειδών  με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων  τριμηνιαίων
μισθωμάτων»

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194)
του  άρθρου  21  του  Ν.  3775/2009  (ΦΔΚ  122  Α/09) «Ρύθμιση  θεμάτων  χρηματοδοτικής
μίσθωσης» 

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

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

- ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

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

στοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

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

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

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

Άρθρο 3ο - Διάρκεια Μίσθωσης
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Η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού, ορίζεται πενταετής, αρχίζει δε για κάθε εξοπλισμό από την
ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση πέντε ετών από αυτήν κατά τα λοιπά ως
ορίζεται στη διακήρυξη.

Άρθρο 4ο – Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον κάτωθι τρόπο:  

Με  την έκδοση των αντίστοιχων μισθωμάτων  αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών  και  υποβολής  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών  και  όπως  ειδικότερα  θα  ορίζεται  στη
σύμβαση. 

Τα συνολικά τριμηνιαία μισθώματα ορίζονται σε είκοσι (20). Ως χρόνος εκκίνησης υπολογισμού
των τριμήνων νοείται ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού. 

Σε κάθε πληρωμή (20 πληρωμές) θα καταβάλλεται το ένα εικοστό (1/20) της συμβατικής αξίας
κατά τα λοιπά ως ορίζεται στη διακήρυξη.

Άρθρο 5ο - Δικαιώματα Μισθωτή κατά τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Ο μισθωτής δικαιούται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της χρηματοδοτικής
μίσθωσης,  να  δηλώσει  εγγράφως  στην  Εκμισθώτρια  ότι  θα  αγοράσει  τον  εξοπλισμό
καταβάλλοντας το τίμημα εξαγοράς το οποίο ορίζεται έναντι του συμβολικού ποσού του 1€
ανά τεμάχιο με την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της
Εκμισθώτριας υποχρεώσεις του  καταβολής των μισθωμάτων και κάθε άλλη χρηματική αξίωσή
της που απορρέει από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην πλήρη
κυριότητα του Δήμου κατά τα λοιπά ως ορίζεται στη διακήρυξη.

Άρθρο 6ο –  Υποβολή προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές) δύναται να υποβάλουν προσφορά είτε
για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για περισσότερα του ενός ΤΜΗΜΑΤΑ, είτε για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ του
παρόντος  διαγωνισμού  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  του  κάθε
ΤΜΗΜΑΤΟΣ - όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στην παρούσα μελέτη.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  και  δεν  αφορούν  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας
ποσότητας του  κάθε  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  δεν  θα  γίνονται  δεκτές  και  θα  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες. 

 Άρθρο 7ο – Τεχνική Προσφορά 

Οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν για τον
προσφερόμενο  εξοπλισμό  Τεχνική  Προσφορά κατά  τα  λοιπά  ως  ορίζει  η  διακήρυξη  και  η
παρούσα μελέτη.

Άρθρο 8ο – Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει ανά προσφερόμενο
ΕΙΔΟΣ τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα μελέτη.

Άρθρο 9ο – Λοιποί Όροι
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1. Τα  υπό προμήθεια ΕΙΔΗ  του διαγωνισμού πρέπει  να είναι  καλής ποιότητας  και  απόλυτα
κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.

2.  Αν  κατά  την  παραλαβή  ή  και  την  χρήση  του  εξοπλισμού  διαπιστωθεί  ότι  αυτός  είναι
ακατάλληλος για την Υπηρεσίας, θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή χωρίς άλλη απαίτηση
και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης.

3. Στις τιμές περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών του διαγωνισμού
στον τόπο παράδοσης.

4. Αν ο προμηθευτής παραλείπει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής
ποιότητας υλικών , ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτελέσεως ή όπως άλλως αναφέρεται στη σύμβαση και την διακήρυξη.

5. Για   την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ των  διαγωνιζόμενων  Οικονομικών  Φορέων
(προμηθευτών) ισχύουν τα εξής.:

α.  Η  προσφερόμενη  τιμή  μονάδας  σε  οποιοδήποτε  ΕΙΔΟΣ  του  διαγωνισμού  ''ΜΕ  ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ'' δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την αντίστοιχη τιμή μονάδος
που έχει  ορισθεί  στον ενδεικτικό  προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  Σε κάθε περίπτωση
δηλαδή που η προσφερόμενη τιμή μονάδος σε κάποιο ή κάποια από τα ΕΙΔΗ του διαγωνισμού
υπερβαίνει  την αντίστοιχη τιμή μονάδος που έχει  ορισθεί  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης, η προσφορά θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

β. Η επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης της Οικονομικής Προσφοράς των
διαγωνιζομένων  όταν  αυτή  παρουσιάζει  προφανή  λογιστικά  σφάλματα  που  οφείλονται  στην
τέλεση μαθηματικών πράξεων (αθροίσματα, γινόμενα κτλ).  

γ. Η σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της
παρούσας μελέτης.       

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.

Παπανέστη Δάφνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΗΧ/ΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. Κωδ. 
34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική  μίσθωση  (leasing)  διάρκειας
πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών
με  την  καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Με την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος πρόκειται  να αποκτήσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό
και πιο συγκεκριμένα τα εξής είδη.:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤHTA

ΤΜΗΜΑ 1
Καινούργιο  απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  πρέσας
χωρητικότητας 16κμ

1 ΤΕΜ

ΤΜΗΜΑ 2
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12κμ

1 ΤΕΜ

ΤΜΗΜΑ 3
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου
τυμπάνου (βαρέλα) χωρητικότητας 6κμ

1 ΤΕΜ

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.
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Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Παπανέστη Δάφνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  –
ΜΗΧ/ΤΩΝ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. 
Κωδ. 34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε
(5)  ετών με  δικαίωμα αγοράς των  ειδών με  την
καταβολή  είκοσι  (20)  ισόποσων  τριμηνιαίων
μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια
εξήντα οχτώ ευρώ (643.468,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  το οποίο αποτελεί
το συνολικό  ποσό   για  την «Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με  χρηματοδοτική
μίσθωση  (leasing)  διάρκειας  πέντε  (5)  ετών  με  δικαίωμα  αγοράς  των  ειδών  με  την
καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων»

Αναλυτικά η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας έχει ως εξής.:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣ
ΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ  
(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(€)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4) x (5) (7) (8)=(6)+(7)

ΤΜΗΜΑ 1

Καινούργιο
απορριμματοφόρο
όχημα  τύπου  πρέσας
χωρητικότητας 16κμ

ΤΕΜ 1 193.200,00 193.200,00 46.368,00 239.568,00

ΤΜΗΜΑ 2 Καινούργιο ΤΕΜ 1 172.500,00 172.500,00 41.400,00 213.900,00
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απορριμματοφόρο
όχημα  τύπου  πρέσας
χωρητικότητας 12κμ

ΤΜΗΜΑ 3

Καινούργιο
απορριμματοφόρο
όχημα  τύπου
περιστρεφόμενου
τυμπάνου  (βαρέλα)
χωρητικότητας 6κμ

ΤΕΜ 1 153.225,81 153.225,81 36.774,19 190.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε (€) 518.925,81 124.542,19 643.468,00

LEASING διάρκεια 5 χρόνια = 20 τριμηνιαία μισθώματα
Τριμηνιαίο μίσθωμα = 643.468,00€ : 20 = 32  .173,40€ με ΦΠΑ 24%  

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.

Παπανέστη Δάφνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄

Σελίδα 61 από 63



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΗΧ/ΤΩΝ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Ταχ. Κωδ. 
34100
Πληροφορίες: κ. Μητράκης Αντώνης
Τηλ: 2221079604, 2221022281
Fax: 2221079604
E-mail: antonis.mitrakis@0932.syzefxis.gov.gr

«Προμήθεια  μηχανολογικού  εξοπλισμού  με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας
πέντε  (5)  ετών  με  δικαίωμα  αγοράς  των
ειδών  με  την  καταβολή  είκοσι  (20)
ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
643.468,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Προς τον Δήμο ………….

(επωνυμία διεύθυνση κ.λ.π.) Ημερομηνία : ….../…../202..

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό: 
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  διάρκειας
πέντε (5)  ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή  είκοσι (20) ισόποσων
τριμηνιαίων μισθωμάτων»

Υποβάλλουμε  την  οικονομική  προσφορά μας για  τον  διαγωνισμό «Προμήθεια  μηχανολογικού
εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς
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των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων» που έχει προκηρύξει
ο Δήμος σας.

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………/……/202…

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον/στους παρακάτω πίνακα-ες.:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟ-
ΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(4) x (5) (7) = (6) : 20

ΤΜΗΜΑ ...... .............................. ..... ....... ...................€ ...................€ ...................€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ.: ………….....€ …………......€

Φ.Π.Α 24%.: ………….....€ …………......€

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ.: ……….........€ ………..........€

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)................................................................................................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ/της Προϊστάμενος

Τ.Τ.Υ–Μηχ/των & Πολιτ.
Προστασίας

Μητράκης Αντώνης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ4

Χαλκίδα.: ..../...../2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ.

Παπανέστη Δάφνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α΄
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	Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1. Γενικές απαιτήσεις
	Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
	Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
	2. Στοιχεία πλαισίου
	Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).
	Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
	Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 7,2tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).
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	11. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
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	1. Γενικές απαιτήσεις
	Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
	Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
	2. Στοιχεία πλαισίου
	Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).
	Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
	Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 5,4tn ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων . Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).
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	13. Δείγμα
	14. Εκπαίδευση Προσωπικού
	15. Παράδοση Οχημάτων
	16. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

	Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1. Γενικές απαιτήσεις
	Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
	Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
	2. Στοιχεία πλαισίου
	Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο, προωθημένης οδήγησης, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).
	Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
	Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 3tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).
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