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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Θ    Ρ  Ο Μ Θ Θ Ε Ι Α Σ 

 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α) Σεχνικι Ζκκεςθ 

Β) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Γ) Γενικι και Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

Δ) Προχπολογιςμόσ 

Ε) Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

Α) ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

Ο Διμοσ Βόλβθσ με τθν παροφςα μελζτθ πρόκειται να προχωριςει ςτθν προμικεια τριϊν (3) 

απορριμματοφόρων οχθμάτων, δφο (2) διαξονικϊν και ενόσ (1) τριαξονικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν 

προμικεια τριακοςίων πενιντα (350) μεταλλικϊν κάδων απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 1.100 lt για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν ςυλλογισ αςτικϊν απορριμμάτων και αποκομιδισ του Διμου. Οι περιγραφζσ και οι 

προδιαγραφζσ των προσ προμικεια απορριμματοφόρων και μεταλλικϊν κάδων αναφζρονται αναλυτικά 

ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Ο Διμοσ Βόλβθσ προζκυψε με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ) με τθ ςυνζνωςθ ζξι (6) πρϊθν διμων, 

δθμιουργϊντασ αυξθμζνεσ ανάγκεσ μετακίνθςθσ – χριςθσ του προςωπικοφ και των οχθμάτων για τισ 

διάφορεσ προςφερόμενεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Σο κφριο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτισ υπθρεςίεσ 

αποκομιδισ απορριμμάτων, θλεκτροφωτιςμοφ και πραςίνου, όπου θ δυςκολία μετακίνθςθσ οχθμάτων και 

προςωπικοφ δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν ομαλι λειτουργία του Διμου μασ, λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ του 

ενιαίου Καλλικρατικοφ Διμου και τθσ ανομοιομορφίασ αυτοφ (40 περίπου οικιςμοί, ορεινόσ όγκοσ, 

παραλίεσ, αγροτικοί-δαςικοί δρόμοι, κ.λπ.). 

Πολλά από τα υφιςτάμενα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται από τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ παρουςιάηουν 

ςυχνζσ βλάβεσ (λόγω παλαιότθτασ), το κόςτοσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ τουσ είναι μεγάλο και 

παραμζνουν για μεγάλα διαςτιματα εκτόσ λειτουργίασ ςτα ςυνεργεία επιςκευισ, με αποτζλεςμα να 

κρίνεται αναγκαία θ προμικεια νζων οχθμάτων τελευταίασ τεχνολογίασ. 

τθν υπθρεςία αποκομιδισ απορριμμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου απαιτοφνται εννζα (9) 

οχιματα αποκομιδισ απορριμμάτων και αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςε λειτουργία μόνο πζντε (5). Σο 

γεγονόσ αυτό προκαλεί ςοβαρό πρόβλθμα ςτισ παρεχόμενεσ Δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, ιδιαίτερα κατά τθ 

κερινι περίοδο με τθν αφξθςθ των επιςκεπτϊν  - τουριςτϊν που ζχει ωσ επακόλουκο τθν ςθμαντικι 

αφξθςθ του όγκου των απορριμμάτων. 

H προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/16 με τθν διαδικαςία του διεκνοφσ 

ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ανά τμιμα προμικειασ.  

Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά ανά τμιμα - είδοσ τθσ προμικειασ είναι αυτι θ οποία κα παρουςιάηει 

τον μικρότερο λόγο προςφερκείςασ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ο.Π.) προσ τθν ςυνολικι 

βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (U), ιτοι αυτι ςτθν οποία το λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ ςφμφωνα 

με τον τφπο που ακολουκεί:  

λ = 
Ο.Ρ. 

U 
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Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε 697.860,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και κα βαρφνει 

τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2018 του Διμου Βόλβθσ ςτον Κ.Α. 02.20.7132.0001 με τίτλο «Προμικεια 

δφο (2) διαξονικϊν απορριμματοφόρων και ενόσ (1) τριαξονικοφ απορριμματοφόρου» με το ποςό των 

575.360,00 € και ςτον Κ.Α. 02.20.7135.0004 με τίτλο «Προμικεια τριακοςίων πενιντα (350) μεταλλικϊν 

κάδων» με το ποςό των 122.500,00 €. Η παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μετά από κάκε τμθματικι ι ολικι παράδοςθ των ειδϊν. 

Η τεκμθρίωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου ζγινε βάςει τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ ςτισ τρζχουςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, με ζρευνα ςτο ελεφκερο εμπόριο. 

Η προμικεια διαιρείται ςε τρία (3) τμιματα όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα κάτωκι. Οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα προμικειασ. Η 

κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει ανά τμιμα προμικειασ. Η προμικεια των 

ειδϊν δφναται να είναι τμθματικι ι ολικι ανάλογα με τισ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Αναλυτικά, 

θ προμικεια περιλαμβάνει: 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ CPV 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. (€) 
Φ.Ρ.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

A’ 
Διαξονικά                
Απορριμματοφόρα Οχιματα 

2 34144512-0 286.000,00 68.640,00 354.640,00 

B’ 
Τριαξονικό               
Απορριμματοφόρο Πχθμα 

1 34144512-0 178.000,00 42.720,00 220.720,00 

Γ’ 
Μεταλλικοί Κάδοι 
χωρθτικότθτασ 1.100 lt 

350 34928480-6 98.790,32 23.709,68 122.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 562.790,32 135.069.68 697.860,00 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ κακϊσ και εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ. Η 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η δαπάνθ Θα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2018 και κα 

βαρφνει τον Κ.Α. 02.20.7132.0001 με τίτλο «Προμικεια δφο (2) διαξονικϊν απορριμματοφόρων και ενόσ 

(1) τριαξονικοφ απορριμματοφόρου» με το ποςό των 575.360,00 € και τον Κ.Α. 02.20.7135.0004 με τίτλο 

«Προμικεια τριακοςίων πενιντα (350) μεταλλικϊν κάδων» με το ποςό των 122.500,00 €. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α)  κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β)  κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ)  ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για όλθ τθν ποςότθτα των αγακϊν που 

αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό ανά τμιμα προμικειασ (άρκρο 59 του Ν. 4412/2016). 
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Η παράδοςθ των απορριμματοφόρων οχθμάτων και των μεταλλικϊν κάδων απορριμμάτων κα γίνει ςτο 

αμαξοςτάςιο του Διμου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτασ 

που κα του ηθτθκεί. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των απορριμματοφόρων οχθμάτων ορίηεται ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των μεταλλικϊν κάδων απορριμμάτων 

ορίηεται ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του 

Διμου. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ καλείται να παρίςταται εφ' όςον το επικυμεί ο προμθκευτισ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων προμικειασ 

αγακϊν του Ν. 4412/2016. 

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ 

από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4 % (φόρου προμθκειϊν) αξίασ επί του 

κακαροφ ποςοφ. 

Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 129 του Ν. 4412/2016 . 

 ταυρόσ,  18-12-2018 ταυρόσ,  18-12-2018 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
  
 
 

 ΧΘΣΤΟΣ ΤΗΕΛΕΡΘΣ Δρ. ΘΑΝΑΣΘΣ ΓΕΑΣΙΜΟΣ  

 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε.   ΔΑΟΛΟΓΟ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο προμικειασ 

Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ». Η προμικεια διαιρείται ςε τρία τμιματα, όπωσ 

αυτά αναγράφονται ςτο πίνακα κάτωκι. Ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ προςφορά 

για ζνα ι περιςςότερα εκ των κάτωκι αναφερόμενων τμθμάτων. Η κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του 

διαγωνιςμοφ κα γίνει ανά τμιμα προμικειασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ανά τμιμα προμικειασ. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ CPV 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. (€) 
Φ.Ρ.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ (€) 

A’ 
Διαξονικά                
Απορριμματοφόρα Οχιματα 

2 34144512-0 286.000,00 68.640,00 354.640,00 

B’ 
Τριαξονικό               
Απορριμματοφόρο Πχθμα 

1 34144512-0 178.000,00 42.720,00 220.720,00 

Γ’ 
Μεταλλικοί Κάδοι 
χωρθτικότθτασ 1.100 lt 

350 34928480-6 98.790,32 23.709,68 122.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 562.790,32 135.069.68 697.860,00 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα είναι οι ελάχιςτεσ  που οφείλουν να πλθροφν 

τα υπό προμικεια είδθ. 

Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

H προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/16 με τθν διαδικαςία του διεκνοφσ 

ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. υμπλθρωματικά, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηεται ο 

Αςτικόσ Κϊδικασ. (άρκρο 129 του Ν. 4412/2016). 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 
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Άρκρο 3ο 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Τμιματοσ Αϋ 

3.1 Γενικά Στοιχεία 

Σο ΣΜΗΜΑ Α’ περιλαμβάνει τθν προμικεια δφο (2) διαξονικϊν απορριμματοφόρων οχθμάτων για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Βόλβθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα κάτωκι. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ CPV 

A’ Προμικεια διαξονικϊν απορριμματοφόρων οχθμάτων 2 34144512-0 

το παρόν άρκρο κακορίηονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια δφο (2) διαξονικϊν 

απορριμματοφόρων οχθμάτων με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ τουλάχιςτον 16 κυβικϊν 

μζτρων με ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων. 

Οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ οι προςφορζσ τουσ, κα πρζπει να πλθροφν το 

ςφνολο των προδιαγραφϊν που τίκενται με τθν παροφςα, αλλιϊσ κα απορριφκοφν. Για τθν απόδειξθ 

πλιρωςθσ των ςχετικϊν κριτθρίων επιλογισ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα απαιτοφμενα τεχνικά 

φυλλάδια, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ κακϊσ και κάκε λοιπό ηθτοφμενο ζγγραφο. Επιπλζον, ςυμπλθρϊνουν 

το φφλλο ςυμμόρφωςθσ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να 

περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι και τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν (πλαιςίου και 

υπερκαταςκευισ), περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι τεκείςεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται 

κακϊσ και τα επιπλζον των ελάχιςτων απαιτιςεων και προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

προςφερόμενων ειδϊν, προκειμζνου να αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ τθσ παροφςθσ. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. Η τυχόν φπαρξθ 

απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που κάποια απαίτθςθ 

αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου», τότε γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ± 5 % τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

3.2 Τεχνικζσ Απαιτιςεισ 

3.2.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ 

Σα υπό προμικεια απορριμματοφόρα διαξονικά οχιματα κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, γνωςτοφ 

και αναγνωριςμζνου τφπου, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ Euro 6 και άνω και κα διακζτουν πιςτοποίθςθ CE. 

Ο καταςκευαςτισ αυτϊν μπορεί να φζρει ζδρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και οφείλει να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο του και κατά ISO 14001:2015 ι εφάμιλλο του. Να δοκοφν 

αντίγραφα των ςχετικϊν πιςτοποιιςεων. 

Σα απορριμματοφόρα οχιματα κα πλθροφν τουσ όρουσ του Κ.Ο.Κ. και τισ ςφγχρονεσ οδθγίεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ κυκλοφορία τουσ κακϊσ επίςθσ και θ αςφαλισ 

λειτουργίασ τουσ. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ζκαςτου οικονομικοφ φορζα κα δοκοφν τεχνικά φυλλάδια (prospectus), 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, 

όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν. 
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3.2.2 Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ - ΡΛΑΙΣΙΟ  

Α.1 ΡΛΑΙΣΙΟ 

Σο απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι 

απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων). 

Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4 x 2. 

Σο ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 19 tn.  

Σο πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται από 

διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει εφλογθ 

απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου. Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) 

ζλξεωσ εμπρόσ. 

Η ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι τουλάχιςτον 7,0 tn. Ωσ 

ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό 

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

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

νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με το 

μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ. 

Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

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

ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ περίπου 450 kgr/m3. Να δοκεί ζντυπο παρουςίαςθσ του ωφζλιμου 

φορτίου απορριμμάτων. 

Σο αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

ο Διμοσ. 

Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα: 

1. Εφεδρικό τροχό πλιρθ 

2. ειρά εργαλείων για τισ µικροβλάβεσ και τθν ςυντιρθςθ του 

3. Πυροςβεςτιρεσ, ςφµφωνα µε τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ.  

4. Ζναν (1) τρίγωνο βλαβϊν 

5. Πλιρεσ φαρμακείο αυτοκινιτου 

6. Σαχογράφο 

7. Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

8. Βιβλίο ανταλλακτικϊν 

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

εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και θχθτικό ςφςτθμα 

επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό. 

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

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΣΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν τεχνικά ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ όπωσ: εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ, μεταξόνιο, μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο 

μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο), ανϊτατο επιτρεπόμενο για το πλαίςιο μικτό βάροσ (GROSS WEIGHT), 
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ίδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ, το κακαρό ωφζλιμο φορτίο, θ ικανότθτα 

φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα. 

Α.2 ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο 

τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, 

ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα 

ςφγχρονα οχιματα.   

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

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται κατά 

τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Προμθκευτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

Σο αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

θ υπθρεςία. 

Β. ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ  

Η καμπίνα οδιγθςθσ του οχιματοσ να είναι υδραυλικά ανακλινόµενθ, τφπου καμπίνασ θμζρασ, ιςχυρισ 

καταςκευισ µε χαλφβδινο ιςχυρό ςκελετό, µονωµζνθ ζναντι τθσ κερµότθτασ και κορφβου και να 

εδράηεται επί του πλαιςίου μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ. Να ζχει εςωτερικι επζνδυςθ καμπίνασ µε 

κατάλλθλο ανκεκτικό υλικό άριςτθσ ποιότθτασ. Σο κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ 

πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν 

ςθμείων. Σο όχθμα κα διακζτει  κζςθ για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ. 

Να διακζτει κφρεσ εφοδιαςµζνεσ µε κλειδαριζσ αςφαλείασ και υαλοπίνακεσ ρυκµιηόµενου ανοίγµατοσ 

μζχρι 100%.  

Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT 

κ.λπ. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο 

τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο 

καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ 

κερμαινομζνου φρζςκου αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ 

μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 

Ολόκλθροσ ο κάλαµοσ να ζχει ανεξάρτθτο, εξελιγμζνο ςφςτθµα ανάρτθςθσ και να είναι ανακλινόµενοσ για 

εφκολθ πρόςβαςθ ςτον χϊρο του κινθτιρα.  

Να διακζτει πλιρεσ ταµπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθ 

ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν. Απαραίτθτα πρζπει να φζρει ταχογράφο προδιαγραφϊν Ε.Ε, 

ςτροφόµετρο, ταχφµετρο, κόφτθ, όργανο ζνδειξθσ ποςότθτασ καυςίµου, όργανο ζνδειξθσ πίεςθσ λαδιοφ του 

κινθτιρα και όργανο ζνδειξθσ κερµοκραςίασ νεροφ ψφξθσ του κινθτιρα. Ακόμθ κατ’ ελάχιςτον κα φζρει: 

1. Ηλεκτρικά παράκυρα 

2. Ρυκμιηόμενο, κάκιςμα οδθγοφ με αερανάρτθςθ και οςφυϊκι υποςτιριξθ  

3. Αιςκθτιρα βροχισ 

4. Ψθφιακό ταχογράφο 

5. Ηλεκτρικοφσ , κερμαινόμενουσ , εξωτερικοφσ  κακρζφτεσ 

6. Ηλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ προβολζων 

7. Σιμόνι ρυκμιηόμενο ςε κλίςθ και φψοσ 

8. Αιςκθτιρα φκοράσ φρζνων 

9. Immobilizer 
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10. Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ 

11. Φωτιςμόσ HomeSafe 

12. Φϊτα διαςταυρϊςεωσ 

13. Κλειδί με τθλεχειριηόμενο κεντρικό κλείδωμα 

14. Ράδιο/ CD/ MP3 player 

15. Aircondition 

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

εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. 

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

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΣΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

Γ. ΜΘΧΑΝΙΚΑ ΜΕΘ  

Γ.1 ΚΙΝΘΤΘΑΣ  

Ο κινθτιρασ του κα χρθςιμοποιεί καφςιµο πετρζλαιο, κα είναι χαµθλισ κατανάλωςθσ, µε απ' ευκείασ 

ζγχυςθ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ EURO 6 και κα φζρει τουλάχιςτον 6 κυλίνδρουσ ενϊ κα αποδίδει ιςχφ τουλάχιςτον 290 Hp 

και ροπι 1.200 Nm.  

Θα διακζτει κατά προτίμθςθ ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ 

(Intercooler). Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 7.500 cc. 

Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον 

αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι) κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου. 

Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ 

του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν. 

Η εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ ςωλινα 

εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ. 

Ο κινθτιρασ κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ «μθχανόφρενο»  το οποίο κα υποβοθκά  το 

κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν 

οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο. 

Να διακζτει δεξαμενι AdBlue με ενςωματωμζνθ αντλία. 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: τφποσ και καταςκευαςτισ, πραγματικι ιςχφσ 

ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ, μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ 

ςτροφϊν του, κφκλοσ λειτουργίασ, αρικμόσ και διάταξθ των κυλίνδρων και κυλινδριςμόσ. 

Γ.2 ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 

Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι αυτοματοποιθμζνο και κα διακζτει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

Η μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του 

κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα φζρει κατάλλθλο δυναµολιπτθ (Ρ.Σ.Ο.) για τθν µετάδοςθ κίνθςθσ ςτθν 

υπερκαταςκευι του οχιµατοσ.  

Να διακζτει πλανθτικό ςφςτθμα ςτο κινθτιριο άξονα, ςφντομεσ αλλαγζσ ταχυτιτων, γριγορο κλείδωμα 

και ξεκλείδωμα διαφορικοφ. 
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Σο διαφορικό και τα θµιαξόνια κα είναι γνιςια του εργοςταςίου καταςκευισ ιςχυρισ και δοκιµαςµζνθσ 

καταςκευισ, ϊςτε να εγγυϊνται τθν καλι λειτουργία του αυτοκινιτου. 

Σο διαφορικό κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι 

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

οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι ςυμπεριφορά και τθν κυκλοφορικι αςφάλεια 

κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

Γ.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ  

Σο τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα με 

τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι 

επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

Η ακτίνα ςτροφισ του οχιματοσ να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. Να δοκοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για 

τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. 

Γ.4 ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ  

Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα ςφµφωνα µε τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ και τισ 

ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε., ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ Σροχϊν 

(Α.Β.S.), ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον πίςω άξονα, κακϊσ και ςφςτθμα 

για τθν βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ι 

ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. Επικυμθτό είναι το όχθμα να διακζτει  ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου 

ςτακεροποίθςθσ (Electronic Stability Program ESP). 

Θα είναι εφοδιαςµζνο µε διςκόφρενα ι ταμποφρα ι ςυνδυαςμό αυτϊν ςε όλουσ τουσ άξονεσ ςφμφωνα 

με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ 

αυτισ), και δυνατό μθχανόφρενο (χωρίσ High Performance Engine Brake). ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο 

ςφςτθµα φρζνων κα πρζπει το ςφςτθµα να ακινθτοποιεί το όχθµα αυτόµατα. 

Σο χειρόφρενο κα επενεργεί ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ µε πνευµατικι µετάδοςθ, και κα είναι ικανό να 

εξαςφαλίηει τθν πζδθςθ του οχιµατοσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ αζρα.  

ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Σο υλικό 

τριβισ των φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο. 

Γ.5 ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΤΘΣΕΙΣ 

Σο πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι  

χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν.   

Η κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4 x 2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να 

καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.  Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ 

κα είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ τροχοφσ ςε 

περίπτωςθ μειωμζνθσ πρόςφυςθσ κακϊσ και ςφςτθμα υπομείωςθσ ςτροφϊν ςτισ πλιμνεσ των τροχϊν για 

καλφτερθ και αμεςότερθ απόκριςθ των τροχϊν κατά τισ ςυνεχείσ εκκινιςεισ με ςυνζπεια τθν μειωμζνθ 

κατανάλωςθ του καυςίμου και τθν  άμεςθ μετάδοςθ τθσ μζγιςτθσ  ροπισ ςτουσ τροχοφσ. 

Η πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων 

όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν 

επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το πλαίςιο. 
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Σα οχιματα κα φζρουν ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια, ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

Θα ζχει ζξι (6) πλιρεισ τροχοφσ µε ελαςτικά και ζνα (1) πλιρθ εφεδρικό τροχό καταλλιλων διαςτάςεων. 

Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και 

ελαςτικϊν  (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 

Δ. ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

Δ.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η υπερκαταςκευι κα είναι καινοφρια με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ όγκοσ ςε 

ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον 16 m3. κα είναι κατάλλθλθ για φόρτωςθ απορριμμάτων 

ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια και για απορρίμματα χωρίσ 

ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ. κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν ακζατθ αλλά και 

υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων.  

Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι ≤ 1 min. Να δοκεί ο χρόνοσ αυτόματου 

κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων και ο χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Σο φψοσ χειρονακτικισ 

αποκομιδισ απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

κα είναι τουλάχιςτον 1 m. Σο φψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων (από οριηόντιο 

ζδαφοσ), κα είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

Σο ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ και κα είναι ≤ 2,55 m. Η 

υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί/βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με εξαςφάλιςθ τθσ κατανομισ των 

βαρϊν. Όλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι προςβάςιμοι. 

Η κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται από 

τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των 

κάδων. το πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ 

και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου. 

Να δοκεί το εργοςτάςιο και θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ. 

Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Η κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά του 

πλαιςίου. Η κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι. 

Δ.2 ΚΥΙΩΣ ΣΩΜΑ ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  

Σο κυρίωσ ςϊµα τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι εξ' ολοκλιρου µεταλλικό, από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ 

ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και τθν άρκρωςθ. Θα είναι κλειςτό µε 

αρκρωτι πόρτα ςτο πίςω µζροσ ζτςι ϊςτε τα απορρίµµατα να είναι τελείωσ ακζατα.  

Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ 

καταπονιςεισ (όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ και το εςωτερικό δάπεδο του ςϊματοσ), ο χρθςιμοποιοφμενοσ 

χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου HARDOX 450 ι ανκεκτικότεροσ.  

Σο πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 4 mm, το δε πάχοσ του κατϊτερου τμιματοσ τθσ 

χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 3 mm.  

Να δοκοφν τα πάχθ και το υλικό καταςκευισ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ υπερκαταςκευισ. 

Η χωρθτικότθτα τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι > 1,3m3. Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με 

διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ χωρθτικότθτάσ τθσ. 
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Σο όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που δζχεται και 

περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ διαρροϊν από το ςϊμα τα 

ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα. Η 

εκροι των υγρϊν πρζπει να είναι απολφτωσ εξαςφαλιςμζνθ, µε ελαςτικό παρζµβαςµα µε πλιρθ (100 %) 

ςτεγανότθτα ειδικά κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ. 

Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε ολόκλθρο 

το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι εμφάνιςθ. Θα 

υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ. 

Να προςκομιςτοφν κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το 

πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ. 

Δ.3 ΟΡΙΣΘΙΑ ΡΟΤΑ  

το πίςω µζροσ τθσ υπερκαταςκευισ και αρκρωτά επί του κυρίωσ ςϊµατοσ, πρζπει να βρίςκεται θ οπίςκια 

πόρτα. Η πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ 

(μπουκάλεσ) ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Σο άνοιγμα τθσ κφρασ κα μπορεί να γίνεται από τθ κζςθ του 

οδθγοφ, ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του κλειςίματοσ τθσ κφρασ. 

Σα ζμβολα να βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα με τθν 

τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ ςϊματοσ και πόρτασ. 

Θα υπάρχουν πτυςςόμενοι μθχανιςμοί ςτιριξθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ για τθν επίτευξθ τθσ αςφάλειασ κατά 

τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα. 

Δ.4 ΛΕΚΑΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

Η λεκάνθ εναπόκεςθσ των απορριµµάτων, πρζπει να βρίςκεται ςτο χαµθλότερο, εςωτερικά, χϊρο τθσ 

οπίςκιασ πόρτασ.  

το χϊρο αυτό, κα πρζπει να εκφορτϊνονται τα απορρίµµατα των κάδων ι όςων ςυλλζγονται µε τα χζρια. 

Δ.5 ΧΕΙΛΟΣ ΦΟΤΩΣΘΣ  

Σο χείλοσ φόρτωςθσ, είναι θ εξωτερικι ακµι τθσ λεκάνθσ εναπόκεςθσ των απορριµµάτων.  

Η οπίςκια πλευρά τθσ λεκάνθσ κα φζρει ςφςτθμα εκκζνωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ από 120 ζωσ 1300 λίτρα. Η 

ανφψωςθ κα γίνεται µε υδροςτατικοφσ κυλίνδρουσ οι οποίοι κα ςθκϊνουν κάδουσ.  

Δ.6 ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΘΣ - ΣΧΕΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΘΣ 

Σο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα 

υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα ςυμπίεςθσ δεν πρζπει να 

επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Σο άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και 

ςυμπίεςθσ κα φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Η πλάκα απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ 

χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι. 

Να δοκοφν τα πάχθ και το υλικό καταςκευισ των επιμζρουσ τμθμάτων του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ. 

Η χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι ανκεκτικότερα. 

Η  χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων κα είναι > 1,3 m3. Σο πάχοσ του 

ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν 

πίεςθ των υδραυλικϊν εμβόλων κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε 

επαφι με τα απορρίμματα κα είναι HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο. 
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Η ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι 

τουλάχιςτον 450 kg/m3 και θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα κα 

είναι τουλάχιςτον 5:1. 

Να δοκεί θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα. χζςθ ςυµπίεςθσ  

(κιλά ανά κ.µ.) που υπερβαίνει το µζγιςτο ωφζλιµο φορτίο ςε απορρίµµατα του οχιµατοσ, δεν είναι 

επιτρεπτόσ και δεν αξιολογείται. 

το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι εργαςίασ: 

ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – διακοπτόμενοσ κφκλοσ 

ςυμπίεςθσ. Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ και 

ποιότθτασ για μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι. Όλα τα 

υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ δεν 

πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Σα υδραυλικά ζμβολα του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ και του 

φορείου κα είναι αντεςτραμμζνα και εντόσ τθσ κφρασ ςυμπίεςθσ. 

Σο υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ ανακουφίςεωσ για τθν 

αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα ςυμπίεςθσ. 

Σο υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι ϊςτε να είναι 

δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων, θ μεταβλθτι λειτουργία του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και θ 

παρακολοφκθςθ των κινιςεων των εμβόλων. 

Η αντίςταςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των 

απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν 

εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν διαρροζσ. 

Η κίνθςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ κα επιτρζπεται μόνο όταν θ οπίςκια κφρα ζχει ανοίξει πλιρωσ κατά τθν 

εκφόρτωςθ των απορριμμάτων. 

Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα. 

Δ.7 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΚΑΔΩΝ 

Η χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ χωρθτικότθτασ από 

120 lt ζωσ τουλάχιςτον 1.300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ 

ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου βραχιόνων ι/και xτζνασ. Η ανυψωτικι ικανότθτα 

μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 700 kg. 

Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι διάταξθ θ 

οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα κλειδϊνει - αςφαλίηει 

όλουσ τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ 

αυτι κα αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ 

ζτςι τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν 

διαδικαςία κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Η απενεργοποίθςθ του ανωτζρω μθχανιςμοφ 

ςτθν φάςθ τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ κραφςθ του 

κάδου αλλά και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ.   

Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ από τισ κροφςεισ. 

Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά προτίμθςθ. 

Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται αυτόματα θ ταχφτθτα 

κακόδου διαμζςου κατάλλθλθσ  θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν καταπονοφνται οι τροχοί 
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των κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανφψωςθσ δφο κάδων ταυτόχρονα 

ανάλογθσ χωρθτικότθτασ. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων. 

Δ.8 ΔΥΝΑΜΟΛΘΡΤΘΣ (.Τ.Ο.) 

Η υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ (P.T.O) και 

μζςω αντλίασ ελαίου μεταβλθτισ ροισ αντλίασ (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα ανοίγει τθ κφρα, κα 

ανυψϊνει και κα εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα και κα κινοφν αντίςτροφα το ζμβολο 

εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ).  

Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ (παροχι 

κατάλλθλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.). 

Δ.9 ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ, ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η υπερκαταςκευι κα εξαςφαλίηει τθν υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν 

(ειδικότερα κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ 

βαςικζσ απαιτιςεισ:   

 Θορφβου ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2000/14/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με τθν ΚΤΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 

τ. Β’/1-10-2003), όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/88/ΕΚ (ΤΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007), 

Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με τθν 

ΤΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
 

 Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β 

(IX Παράρτθμα) τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 

Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  

Η υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ 

του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με 

χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία, φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται 

το προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα).  

Θα υπάρχει ςφςτθμα/μθχανιςμόσ με διακόπτεσ εκτάκτου ανάγκθσ stop (τφπου μανιτάρι) και ςτισ δφο 

πλευρζσ του χϊρου εργαςίασ των εργατϊν, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ και για 

το οποίο απαιτείται χειροκίνθτα θ επαναφορά του. Ο μθχανιςμόσ απεγκλωβιςμοφ κα λειτουργεί από 

πλικτρο ςτο χειριςτιριο. 

Θα υπάρχει ζγχρωμθ κάμερα επιςκόπθςθσ (CCTV) του χϊρου φόρτωςθσ με οκόνθ ςτθν καμπίνα του 

οδθγοφ και θχθτικι επικοινωνία οδθγοφ και εργατϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία εκφόρτωςθσ να απαςφαλίηεται και κα ανοίγει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα. Σο κλείςιμο κα 

γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτθμα δφο κομβίων ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ. Όταν θ 

κφρα κλείνει τελείωσ να αςφαλίηεται με ειδικό μθχανιςμό. 

Σο όχθμα κα φζρει θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ των λειτουργιϊν - παραμζτρων 

του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. Σο ςφςτθμα αυτό κα αποτελείται από μόνιτορ ςτθν καμπίνα οδθγοφ με 

ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τφπου υγρϊν κρυςτάλλων ικανϊν διαςτάςεων, μζςω τθσ οποίασ (τόςο ο οδθγόσ του 

οχιματοσ αλλά και ο προϊςτάμενοσ υπθρεςίασ), κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ αλλά και των 

παραμζτρων του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ τθσ υπερκαταςκευισ του απορριμματοφόρου.  
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Θα υπάρχει θ δυνατότθτα, μζςω μοναδικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 

παραμζτρων όπωσ πιζςεων ςε όλα τα ςθμεία του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ, κερμοκραςίασ υδραυλικοφ 

λαδιοφ αλλά και τισ τυχόν υπερφορτϊςεων πίεςθσ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ.  

Σο ςφςτθμα κα ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα τθλεδιάγνωςθσ μζςω κφρασ Ethernet, GSM, Bluetooth IOS και 

Bluetooth ADROID, ϊςτε να είναι δυνατι θ διάγνωςθ βλαβϊν τθσ υπερκαταςκευισ εξ’ αποςτάςεωσ. Με 

τον τρόπο αυτό κα είναι εφκολοσ ο εντοπιςμόσ ςφνκετων βλαβϊν και κα αποφεφγονται οι νεκροί χρόνοι 

του οχιματοσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτα ςυνεργεία επιςκευισ. 

Σο ανωτζρω θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ λειτουργιϊν κα πρζπει να 

περιγραφεί αναλυτικά από τουσ διαγωνιηόμενουσ και να ςυνοδεφεται από ςχετικά τεχνικά φυλλάδια των 

καταςκευαςτϊν των επιμζρουσ ςυςτθμάτων που αποτελοφν το προςφερόμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα. 

Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν 

μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του 

οχιματοσ πζραν των 30 km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά 

νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε 

αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ 

του) το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα να 

ςταματά. Η απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. ε περίπτωςθ 

ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν ανωτζρω 

λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 

Θα υπάρχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον 

ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα 

πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ. Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ 

φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου. 

Προβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι 

απορριμμάτων. Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του 

οχιματοσ (ηζβρεσ). Υπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ. 

Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια 

εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 

Όλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ ςε 

ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και 

αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα. 

Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ, 

οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων . 

Σο όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα, 

διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.  

Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και  κάκε ειδικισ 

διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.   

Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα: 

1.  Εφεδρικό τροχό πλιρθ (ηάντα και ελαςτικό) 

2.  ειρά εργαλείων για τισ µικροβλάβεσ και τθν ςυντιρθςθ του 

3.  Πυροςβεςτιρεσ, ςφµφωνα µε τον ιςχφοντα ΚΟΚ 

4.  Ζναν (1) τρίγωνο βλαβϊν 

5.  Πλιρεσ φαρμακείο αυτοκινιτου 
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6.  Σαχογράφο 

7.  Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, 

κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν 

(εικονογραφθμζνα με κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν) 

8.  Βιβλίο ανταλλακτικϊν 

Δεν πρζπει να υπάρχουν µθχανιςµοί που να προεξζχουν ϊςτε να υπάρχει κίνδυνοσ προξζνθςθσ βλαβϊν 

κατά τθν οπιςκοπορεία όπωσ δεν πρζπει να υπάρχει και άλλοσ χϊροσ για τθν ςυγκζντρωςθ από το 

προςωπικό κακαριότθτασ, π.χ. χαρτοκιβωτίων κλπ. 

Επίςθσ, ςτο οπίςκιο µζροσ το όχθµα πρζπει να φζρει ερυκρόλευκεσ ι ερυκρζσ - κίτρινεσ ανακλαςτικζσ 

λωρίδεσ, ςτο πλαϊνό µζροσ κίτρινθ λωρίδα 10 cm και τθν επωνυµία «ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ». ε κάκε 

περίπτωςθ το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα 

κακορίςει θ υπθρεςία και καλφπτει τθν Ελλθνικι νομοκεςία και τον Κ.Ο.Κ. 

3.3 Λοιπζσ Επιςθμάνςεισ/Απαιτιςεισ 

3.3.1 Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα, Αξιοπιςτία 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ ποιότθτα, καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία των υπό προμικεια προϊόντων 

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ τθσ Ζγκριςθσ Σφπου με ευκφνθ και δαπάνθ του 

προμθκευτι (Πιςτοποιθτικό Μεμονωμζνθσ Ζγκριςθσ Οχιματοσ) για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει των 

διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 

214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΣΤΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ από τον Διμο. 
 

2. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι), ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β 

(IX Παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 

Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με 

το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.   
 

3. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του 

αν πρόκειται για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ αξιοπιςτίασ οχθμάτων). 

4. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο του και 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 ι εφάμιλλο του των καταςκευαςτϊν του πλαιςίου και τθσ 

υπερκαταςκευισ, που να αφοροφν τθν καταςκευι των αντίςτοιχων προϊόντων. Σα πιςτοποιθτικά αυτά κα 

πρζπει να ζχουν  εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από 

το Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ 

ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.). 

3.3.2 Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ τεχνικι υποςτιριξθ των υπό προμικεια προϊόντων, κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να 

είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
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χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 

βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό)  
 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ πλαιςίου και υπερκαταςκευισ τουλάχιςτον 3 ζτθ. 
 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Σο διάςτθμα παράδοςθσ των 

ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 
 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. Η ανταπόκριςθ 

του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν 

από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) 

εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα. 
 

5. Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 

εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν 

τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον 

διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

α)  αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 

προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο 

β)  κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό 

κρικεί ςκόπιμο 

γ)  κα καλφψει τον Διμο με τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απευκείασ αν αυτό απαιτθκεί 

3.3.3 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναλάβει τθν εκπαίδευςθ των οδθγϊν και βοθκϊν αποκομιδισ, ςε 

κεωρθτικό όπωσ και ςε πρακτικό επίπεδο, με επίδειξθ επί τόπου ςτα παραδοκζντα οχιματα κατά τθ 

ςυμφωνθκείςα θμερομθνία παράδοςθσ. 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ ικανότθτα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ των υπό προμικεια προϊόντων, κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

 πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για το χειριςμό κάκε 

απορριμματοφόρου και ςυντιρθςθ κάκε απορριμματοφόρου. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

3.3.4 Ραράδοςθ Οχθμάτων 

Η τελικι παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 

Προμθκευτι. Σα οχιματα κα παραδοκοφν με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ (πιςτοποιθτικό 

μεμονωμζνθσ ζγκριςθσ οχιματοσ) προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςι τουσ ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ τουσ από τον Διμο. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ τιρθςθ του χρόνου παράδοςθσ των υπό προμικεια προϊόντων κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ, όπωσ κατατεκεί: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ 
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3.3.5 Δείγμα 

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία 

κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, 

εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ 

οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα τθσ προςφερόμενθσ υπερκαταςκευισ με ίδιο ι παρόμοιο πλαίςιο 

με το προςφερόμενο ςε τόπο που κα υποδείξουν. Σα ζξοδα μετάβαςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτον 

τόπο επίδειξθσ κα βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι. Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 

3.3.6 Φφλλο Συμμόρφωςθσ 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ οι οικονομικοί φορείσ, μαηί με τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν τεχνικισ προςφοράσ τα οποία αποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόμενων 

ειδϊν, κατακζτουν ςυμπλθρωμζνο το φφλλο ςυμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου. το φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ ςυμπλθρϊνουν το εάν πλθροφν οι όχι τισ απαιτιςεισ που τίκενται με τθν παροφςα κακϊσ 

επίςθσ και κάνουν παραπομπι ςτο υποβαλλόμενο ζγγραφο/δικαιολογθτικό το οποίο κατακζτουν ςτθν 

προςφορά τουσ και το οποίο αποδεικνφει τθν καταλλθλότθτά τουσ. 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ  

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Γενικζσ Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

2 Ειδικζσ Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

2.Α Αυτοκίνθτο - Πλαίςιο ΝΑΙ   

2.Α.1 Πλαίςιο ΝΑΙ   

2.Α.2 Χρωματιςμόσ ΝΑΙ   

2.Β Καμπίνα Οδιγθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ Μθχανικά Μζρθ ΝΑΙ   

2.Γ.1 Κινθτιρασ ΝΑΙ   

2.Γ.2 φςτθμα Μετάδοςθσ Κίνθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.3 φςτθμα Διεφκυνςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.4 φςτθμα Πζδθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.5 Άξονεσ - Αναρτιςεισ ΝΑΙ   

2.Δ Τπερκαταςκευι ΝΑΙ   

2.Δ.1 Γενικά ΝΑΙ   

2.Δ.2 Κυρίωσ ϊμα Τπερκαταςκευισ ΝΑΙ   

2.Δ.3 Οπίςκια Πόρτα ΝΑΙ   

2.Δ.4 Λεκάνθ Απόκεςθσ Απορριμμάτων ΝΑΙ   

2.Δ.5 Χείλοσ Φόρτωςθσ ΝΑΙ   

2.Δ.6 
Μθχανιςμόσ υμπίεςθσ –                       
χζςθ υμπίεςθσ 

ΝΑΙ 
  

2.Δ.7 φςτθμα Ανφψωςθσ Κάδων ΝΑΙ   
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ  

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2.Δ.8 Δυναμολιπτθσ (Ρ.Σ.Ο.) ΝΑΙ   

2.Δ.9 
Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα, 
Αςφάλεια 

ΝΑΙ 
  

3.3 Λοιπζσ Επιςθμάνςεισ/Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

3.3.1 
Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα, 
Αξιοπιςτία 

ΝΑΙ 
  

3.3.2 Σεχνικι Τποςτιριξθ ΝΑΙ   

3.3.3 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ΝΑΙ   

3.3.4 Παράδοςθ Οχθμάτων ΝΑΙ   

3.3.5 Δείγμα ΝΑΙ   

3.4 Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφζλιμο Φορτίο 100 - 120 6,00 

2 Ιςχφσ και Ροπι τρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι Καυςαερίων 100 - 120 5,00 

3 φςτθμα Μετάδοςθσ Κίνθςθσ 100 - 120 4,00 

4 φςτθμα Πζδθςθσ 100 - 120 4,00 

5 φςτθμα Αναρτιςεων 100 - 120 4,00 

6 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100 - 120 4,00 

7 Λοιπόσ και Πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ  100 - 120 3,00 

ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

8 
Κιβωτάμαξα, Χοάνθ Σροφοδοςίασ  -                                     
Τλικά και Σρόποσ Καταςκευισ 

100 - 120 10,00 

9 
Τδραυλικό φςτθμα - Αντλία -                                             
Χειριςτιρια - Ηλεκτρικό φςτθμα 

100 - 120 10,00 

10 Ανυψωτικό φςτθμα Κάδων 100 - 120 6,00 

11 φςτθμα υμπίεςθσ, Ωφζλιμο Φορτίο Απορριμμάτων  100 - 120 10,00 

12 Λοιπόσ και Πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ   100 - 120 4,00 

ΓΕΝΙΚΑ  

13 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 100 - 120 5,00 
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

14 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ - Αντιςκωριακι Προςταςία  100 - 120 10,00 

15 
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ - Σεχνικι Τποςτιριξθ - 
Χρόνοσ Παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ  

100 - 120 10,00 

16 Χρόνοσ Παράδοςθσ 100 - 120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι                       

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η τελικι 

βακμολογία ζκαςτου υποψθφίου αναδόχου κα υπολογιςτεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ 

του διαγωνιςμοφ. 

Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

U = ς1.Κ1 + ς2.Κ2 + ……….. + ςν.Κν (1) 

όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ «Κν» και ιςχφει:  

ς1 + ς2 + …. ςν = 1 (100%) (2) 

Η  οικονομικι προςφορά (Ο.Π.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 

προςφορά, από τον τφπο: 

λ = Ο.Ρ. 
     U (3) 

Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 

Άρκρο 4ο 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Τμιματοσ Βϋ 

4.1 Γενικά Στοιχεία 

Σο ΣΜΗΜΑ Β’ περιλαμβάνει τθν προμικεια ενόσ (1) τριαξονικοφ απορριμματοφόρου οχιματοσ για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Βόλβθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα κάτωκι. 

ΤΜΘΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΣΟΤΘΤΑ CPV 

Β’ Προμικεια τριαξονικοφ απορριμματοφόρου οχιματοσ 1 34144512-0 

το παρόν άρκρο κακορίηονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  για τθν προμικεια ενόσ (1) τριαξονικοφ 

απορριμματοφόρου οχιματοσ με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ τουλάχιςτον 22 κυβικϊν 

μζτρων με ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων. 

Οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ οι προςφορζσ τουσ, κα πρζπει να πλθροφν το 

ςφνολο των προδιαγραφϊν που τίκενται με τθν παροφςα, αλλιϊσ κα απορριφκοφν. Για τθν απόδειξθ 

πλιρωςθσ των ςχετικϊν κριτθρίων επιλογισ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα απαιτοφμενα τεχνικά 
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φυλλάδια, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ κακϊσ  και κάκε λοιπό ηθτοφμενο ζγγραφο. Επιπλζον, ςυμπλθρϊνουν 

το φφλλο ςυμμόρφωςθσ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να 

περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι και τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν (πλαιςίου και 

υπερκαταςκευισ), περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι τεκείςεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται 

κακϊσ και τα επιπλζον των ελάχιςτων απαιτιςεων και προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

προςφερόμενων ειδϊν, προκειμζνου να αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ τθσ παροφςθσ. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. Η τυχόν φπαρξθ 

απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που κάποια απαίτθςθ 

αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου», τότε γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ± 5 % τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

3.2 Τεχνικζσ Απαιτιςεισ 

3.2.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ 

Σο υπό προμικεια απορριμματοφόρο τριαξονικό όχθμα κα είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, γνωςτοφ 

και αναγνωριςμζνου τφπου, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ Euro 6 και άνω και κα διακζτει πιςτοποίθςθ CE. 

Ο καταςκευαςτισ αυτϊν μπορεί να φζρει ζδρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και οφείλει να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001:2015 ι εφάμιλλο του και κατά ISO14001:2015 ι εφάμιλλο του νεότερθσ 

ζκδοςθσ. Να δοκοφν αντίγραφα των ςχετικϊν πιςτοποιιςεων. 

Σο απορριμματοφόρο όχθμα κα πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Ο.Κ. και τισ ςφγχρονεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ κυκλοφορία του κακϊσ επίςθσ και θ αςφαλισ λειτουργίασ του. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ζκαςτου οικονομικοφ φορζα κα δοκοφν τεχνικά φυλλάδια (prospectus), 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, 

όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

3.2.2 Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ - ΡΛΑΙΣΙΟ  

Α.1 ΡΛΑΙΣΙΟ 

Σο απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι 

απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων). 

Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 6 x 2. 

Σο ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 25 tn.  

Σο πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται από διαμικεισ 

δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει εφλογθ απαιτοφμενθ 

αντοχι για φορτίο μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου. Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ. 

Η ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι  τουλάχιςτον 11,0 tn. Ωσ 

ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό 

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

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

νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με το 

μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ. 

Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 
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To ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν μεταφορά 

ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ περίπου 450 kgr/m3. Να δοκεί ζντυπο παρουςίαςθσ του ωφζλιμου 

φορτίου απορριμμάτων. 

Σο αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει ο Διμοσ. 

Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα: 

1. Εφεδρικό τροχό πλιρθ 

2. ειρά εργαλείων για τισ µικροβλάβεσ και τθν ςυντιρθςθ του 

3. Πυροςβεςτιρεσ, ςφµφωνα µε τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. 

4. Ζναν (1) τρίγωνο βλαβϊν 

5. Πλιρεσ φαρμακείο αυτοκινιτου 

6. Σαχογράφο 

7. Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

8. Βιβλίο ανταλλακτικϊν 

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

εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και θχθτικό ςφςτθμα 

επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό. 

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

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΣΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν τεχνικά ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ όπωσ: εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ, μεταξόνιο, μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο 

μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο), ανϊτατο επιτρεπόμενο για το πλαίςιο μικτό βάροσ (GROSS WEIGHT), 

ίδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ, το κακαρό ωφζλιμο φορτίο, θ ικανότθτα 

φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα. 

Α.2 ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο 

τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, 

ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα 

ςφγχρονα οχιματα.   

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

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται κατά 

τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Προμθκευτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

Σο αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

θ υπθρεςία. 

Β. ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ  

Η καμπίνα οδιγθςθσ του οχιματοσ να είναι υδραυλικά ανακλινόµενθ, τφπου καμπίνασ θμζρασ, ιςχυρισ 

καταςκευισ µε χαλφβδινο ιςχυρό ςκελετό, µονωµζνθ ζναντι τθσ κερµότθτασ και κορφβου και να 

εδράηεται επί του πλαιςίου μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ. Να ζχει εςωτερικι επζνδυςθ καμπίνασ µε 

κατάλλθλο ανκεκτικό υλικό άριςτθσ ποιότθτασ. Σο κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ 

πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν 

ςθμείων. Σο όχθμα κα διακζτει  κζςθ για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ. 
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Να διακζτει κφρεσ εφοδιαςµζνεσ µε κλειδαριζσ αςφαλείασ και υαλοπίνακεσ ρυκµιηόµενου ανοίγµατοσ 

µζχρι 100%. 

Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT 

κ.λπ. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο 

τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο 

καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ 

κερμαινομζνου φρζςκου αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ 

μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 

Ολόκλθροσ ο κάλαµοσ να ζχει ανεξάρτθτο, εξελιγµζνο ςφςτθµα ανάρτθςθσ και να είναι ανακλινόµενοσ για 

εφκολθ πρόςβαςθ ςτον χϊρο του κινθτιρα.  

Να διακζτει πλιρεσ ταµπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθ 

ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν. Απαραίτθτα πρζπει να φζρει ταχογράφο προδιαγραφϊν Ε.Ε, 

ςτροφόµετρο, ταχφµετρο, κόφτθ, όργανο ζνδειξθσ ποςότθτασ καυςίµου, όργανο ζνδειξθσ πίεςθσ λαδιοφ του 

κινθτιρα και όργανο ζνδειξθσ κερµοκραςίασ νεροφ ψφξθσ του κινθτιρα.  Ακόμθ κατ’ ελάχιςτον κα φζρει: 

1. Ηλεκτρικά παράκυρα 

2. Ρυκμιηόμενο, κάκιςμα οδθγοφ με αερανάρτθςθ και οςφυϊκι υποςτιριξθ  

3. Αιςκθτιρα βροχισ 

4. Ψθφιακό ταχογράφο 

5. Ηλεκτρικοφσ, κερμαινόμενουσ, εξωτερικοφσ κακρζφτεσ 

6. Ηλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ προβολζων 

7. Σιμόνι ρυκμιηόμενο ςε κλίςθ και φψοσ 

8. Αιςκθτιρα φκοράσ φρζνων 

9. Immobilizer 

10. Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ 

11. Φωτιςμόσ HomeSafe 

12. Φϊτα διαςταυρϊςεωσ 

13. Κλειδί με τθλεχειριηόμενο κεντρικό κλείδωμα 

14. Ράδιο/ CD/ MP3 player 

15. Aircondition 

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

εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. 

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

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΣΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

Γ. ΜΘΧΑΝΙΚΑ ΜΕΘ  

Γ.1 ΚΙΝΘΤΘΑΣ  

Ο κινθτιρασ του κα χρθςιµοποιεί καφςιµο πετρζλαιο, κα είναι χαµθλισ κατανάλωςθσ, µε απ' ευκείασ 

ζγχυςθ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ EURO 6 και κα φζρει τουλάχιςτον 6 κυλίνδρουσ ενϊ κα αποδίδει ιςχφ τουλάχιςτον 330 Hp 

και ροπισ 1.400 Nm.  

Θα διακζτει κατά προτίμθςθ ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ 

(Intercooler). Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 9.000 cc. 

Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον 

αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ 
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καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ 

δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν. 

Η εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ ςωλινα 

εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ. 

Ο κινθτιρασ κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ «μθχανόφρενο»  το οποίο κα υποβοθκά  το 

κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν 

οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο. 

Να διακζτει δεξαμενι AdBlue με ενςωματωμζνθ αντλία. 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: τφποσ και καταςκευαςτισ, πραγματικι ιςχφσ 

ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ, μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ 

ςτροφϊν του, κφκλοσ λειτουργίασ, αρικμόσ και διάταξθ των κυλίνδρων και κυλινδριςμόσ. 

Γ.2 ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 

Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι αυτοματοποιθμζνο και κα διακζτει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

Η μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του 

κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα φζρει κατάλλθλο δυναµολιπτθ (Ρ.Σ.Ο.) για τθν µετάδοςθ κίνθςθσ ςτθν 

υπερκαταςκευι του οχιµατοσ.  

Να διακζτει πλανθτικό ςφςτθμα ςτο κινθτιριο άξονα, ςφντομεσ αλλαγζσ ταχυτιτων, γριγορο κλείδωμα 

και ξεκλείδωμα διαφορικοφ. 

Σο διαφορικό και τα θµιαξόνια κα είναι γνιςια του εργοςταςίου καταςκευισ ιςχυρισ και δοκιµαςµζνθσ 

καταςκευισ, ϊςτε να εγγυϊνται τθν καλι λειτουργία του αυτοκινιτου. 

Σο διαφορικό κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι 

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

οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι ςυμπεριφορά και τθν κυκλοφορικι αςφάλεια 

κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

Γ.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ  

Σο τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα με 

τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι 

επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

Η ακτίνα ςτροφισ του οχιματοσ να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. Να δοκοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για 

τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. 

Γ.4 ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ  

Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα ςφµφωνο µε τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ και τισ 

ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε., ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ Σροχϊν 

(Α.Β.S.), ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον πίςω άξονα, κακϊσ και ςφςτθμα 

για τθν βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ι 

ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. Επικυμθτό είναι το όχθμα να διακζτει  ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου 

ςτακεροποίθςθσ (Electronic Stability Program ESP). 
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Θα είναι εφοδιαςµζνο µε διςκόφρενα ι ταμποφρα ι ςυνδυαςμό αυτϊν ςε όλουσ τουσ άξονεσ ςφμφωνα 

με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ 

αυτισ) και δυνατό μθχανόφρενο (χωρίσ High Performance Engine Brake). ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο 

ςφςτθµα φρζνων κα πρζπει το ςφςτθµα να ακινθτοποιεί το όχθµα αυτόµατα. 

Σο χειρόφρενο κα επενεργεί ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ µε πνευµατικι µετάδοςθ, και κα είναι ικανό να 

εξαςφαλίηει τθν πζδθςθ του οχιµατοσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ αζρα.  

ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Σο υλικό 

τριβισ των φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο. 

Γ.5 ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΤΘΣΕΙΣ 

Σο πλαίςιο κα είναι 3 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι  

χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν.  Ο τρίτοσ άξονασ κα χρθςιμοποιείται 

ωσ υποβοικθςθ (τεμπζλθσ). 

Η κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ. Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να καλφπτει 

ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.  Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα είναι 

εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ τροχοφσ ςε περίπτωςθ  

μειωμζνθσ πρόςφυςθσ κακϊσ και ςφςτθμα υπομείωςθσ ςτροφϊν ςτισ πλιμνεσ των τροχϊν για καλφτερθ 

και αμεςότερθ απόκριςθ των τροχϊν κατά τισ ςυνεχείσ εκκινιςεισ με ςυνζπεια τθν μειωμζνθ κατανάλωςθ 

του καυςίμου και τθν  άμεςθ μετάδοςθ τθσ μζγιςτθσ  ροπισ ςτουσ τροχοφσ. 

Η πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων 

όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν 

επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το πλαίςιο. 

Σοόχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια, ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

Θα ζχει οχτϊ (8) πλιρεισ τροχοφσ µε ελαςτικά και ζνα (1) πλιρθ εφεδρικό τροχό καταλλιλων διαςτάςεων. 

Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και 

ελαςτικϊν  (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 

Δ. ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

Δ.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η υπερκαταςκευι κα είναι καινοφρια με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ όγκοσ ςε 

ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον 22 m3. κα είναι κατάλλθλθ για φόρτωςθ απορριμμάτων 

ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια και για απορρίμματα χωρίσ 

ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ. κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν ακζατθ αλλά και 

υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων.  

Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι ≤ 1min. Να δοκεί ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου 

εκκζνωςθσ των κάδων και ο χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Σο φψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ 

απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 κα είναι 

τουλάχιςτον 1 m. Σο φψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), κα 

είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

Σο ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ και κα είναι                           

≤ 2,55 m. Η υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί/βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με εξαςφάλιςθ τθσ 

κατανομισ των βαρϊν. Όλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι προςβάςιμοι. 
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Η κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται από 

τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των 

κάδων. το πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ 

και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου. 

Να δοκεί το εργοςτάςιο και θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ. 

Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Η κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά του 

πλαιςίου. Η κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι. 

Δ.2 ΚΥΙΩΣ ΣΩΜΑ ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ  

Σο κυρίωσ ςϊµα τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι εξ' ολοκλιρου µεταλλικό, από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ 

ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και τθν άρκρωςθ. Θα είναι κλειςτό µε 

αρκρωτι πόρτα ςτο πίςω µζροσ ζτςι ϊςτε τα απορρίµµατα να είναι τελείωσ ακζατα.  

Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ 

καταπονιςεισ (όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ και το εςωτερικό δάπεδο του ςϊματοσ), ο χρθςιμοποιοφμενοσ 

χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου HARDOX 450 ι ανκεκτικότεροσ. 

Σο πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 4 mm, το δε πάχοσ του κατϊτερου τμιματοσ τθσ 

χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 3 mm. 

Να δοκοφν τα πάχθ και το υλικό καταςκευισ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ υπερκαταςκευισ. 

Η χωρθτικότθτα τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι > 1,3 m3. Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με 

διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ χωρθτικότθτάσ τθσ. 

Σο όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που δζχεται και 

περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ διαρροϊν από το ςϊμα τα 

ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα. Η 

εκροι των υγρϊν πρζπει να είναι απολφτωσ εξαςφαλιςμζνθ, µε ελαςτικό παρζµβαςµα µε πλιρθ (100%) 

ςτεγανότθτα ειδικά κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ. 

Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε ολόκλθρο 

το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι εμφάνιςθ. Θα 

υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ. 

Να προςκομιςτοφν  κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το 

πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ.  

Δ.3 ΟΡΙΣΘΙΑ ΡΟΤΑ  

το πίςω µζροσ τθσ υπερκαταςκευισ και αρκρωτά επί του κυρίωσ ςϊµατοσ, πρζπει να βρίςκεται θ οπίςκια 

πόρτα. Η πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ 

(μπουκάλεσ)  ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Σο άνοιγμα τθσ κφρασ κα μπορεί να γίνεται από τθ κζςθ του 

οδθγοφ, ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του κλειςίματοσ τθσ 

κφρασ. Σα ζμβολα να βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα 

με τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ ςϊματοσ και πόρτασ. 

Θα υπάρχουν πτυςςόμενοι μθχανιςμοί ςτιριξθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ για τθν επίτευξθ τθσ αςφάλειασ κατά 

τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα. 
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Δ.4 ΛΕΚΑΝΘ ΕΝΑΡΟΘΕΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

Η λεκάνθ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων, πρζπει να βρίςκεται ςτο χαµθλότερο, εςωτερικά, χϊρο τθσ 

οπίςκιασ πόρτασ.  

το χϊρο αυτό, κα πρζπει να εκφορτϊνονται τα απορρίµµατα των κάδων ι όςων ςυλλζγονται µε τα χζρια. 

Δ.5 ΧΕΙΛΟΣ ΦΟΤΩΣΘΣ  

Σο χείλοσ φόρτωςθσ, είναι θ εξωτερικι ακµι τθσ λεκάνθσ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων.  

Η οπίςκια πλευρά τθσ λεκάνθσ κα φζρει ςφςτθμα εκκζνωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ από 120 ζωσ 1.300 λίτρα. 

Η ανφψωςθ κα γίνεται µε υδροςτατικοφσ κυλίνδρουσ οι οποίοι κα ςθκϊνουν κάδουσ.  

Δ.6 ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΡΙΕΣΘΣ - ΣΧΕΣΘ ΣΥΜΡΙΕΣΘΣ 

Σο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα 

υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα ςυμπίεςθσ δεν πρζπει να 

επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Σο άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και 

ςυμπίεςθσ κα φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Η πλάκα απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ 

χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι. 

Να δοκοφν τα πάχθ και το υλικό καταςκευισ των επιμζρουσ τμθμάτων του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ. 

Η χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι ανκεκτικότερα. Η  

χωρθτικότθτα/άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων κα είναι > 1,3 m3. Σο πάχοσ του 

ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν 

πίεςθ των υδραυλικϊν εμβόλων κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε επαφι 

με τα απορρίμματα κα είναι HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο. 

Η ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι 

τουλάχιςτον 450 kg/m3 και θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα κα 

είναι τουλάχιςτον 5:1. 

Να δοκεί θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα. χζςθ ςυµπίεςθσ  

(κιλά ανά κ.µ.) που υπερβαίνει το µζγιςτο ωφζλιµο φορτίο ςε απορρίµµατα του οχιµατοσ, δεν είναι 

επιτρεπτόσ και δεν αξιολογείται. 

το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι εργαςίασ: 

ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – διακοπτόμενοσ κφκλοσ 

ςυμπίεςθσ. Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ και 

ποιότθτασ για μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι. Όλα τα 

υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ δεν 

πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Σα υδραυλικά ζμβολα του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ και του 

φορείου κα είναι αντεςτραμμζνα και εντόσ τθσ κφρασ ςυμπίεςθσ. 

Σο υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ ανακουφίςεωσ για τθν 

αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα ςυμπίεςθσ. 

Σο υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι ϊςτε να είναι 

δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων, θ μεταβλθτι λειτουργία του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και θ 

παρακολοφκθςθ των κινιςεων των εμβόλων. 

Η αντίςταςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των 
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απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν 

εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν διαρροζσ. 

Η κίνθςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ κα επιτρζπεται μόνο όταν θ οπίςκια κφρα ζχει ανοίξει πλιρωσ κατά τθν 

εκφόρτωςθ των απορριμμάτων. 

Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα. 

Δ.7 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΥΨΩΣΘΣ ΚΑΔΩΝ 

Η χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ χωρθτικότθτασ από 

120 lt ζωσ τουλάχιςτον 1.300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ 

ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου βραχιόνων ι/και xτζνασ. Η ανυψωτικι ικανότθτα 

μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 700 kg. 

Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι διάταξθ θ 

οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα κλειδϊνει-αςφαλίηει όλουσ 

τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ αυτι κα 

αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ ζτςι 

τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν διαδικαςία 

κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Η απενεργοποίθςθ του ανωτζρω μθχανιςμοφ ςτθν φάςθ 

τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ κραφςθ του κάδου αλλά 

και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ.   

Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ από τισ κροφςεισ. 

Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά προτίμθςθ. 

Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται αυτόματα θ ταχφτθτα 

κακόδου διαμζςου κατάλλθλθσ θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν καταπονοφνται οι τροχοί 

των κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανφψωςθσ δφο κάδων ταυτόχρονα 

ανάλογθσ χωρθτικότθτασ. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων. 

Δ.8 ΔΥΝΑΜΟΛΘΡΤΘΣ (.Τ.Ο.) 

Η υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ (P.T.O) και 

μζςω αντλίασ ελαίου μεταβλθτισ ροισ αντλίασ (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα ανοίγει τθ κφρα, κα 

ανυψϊνει και κα εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα και κα κινοφν αντίςτροφα το ζμβολο 

εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ).  

Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ (παροχι 

κατάλλθλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.). 

Δ.9 ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ, ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η υπερκαταςκευι κα εξαςφαλίηει τθν υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν 

(ειδικότερα κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ 

βαςικζσ απαιτιςεισ:   

 Θορφβου ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2000/14/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με τθν ΚΤΑ 37393/2028/ ΦΕΚ 1418 

τ.Β’/1-10-2003), όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/88/ΕΚ (ΤΑ 9272/471/ΦΕΚ 286/τ.Β'/2-3-2007), 

Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με τθν 

ΤΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
 

 Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β 





ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

(IX Παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ από διεκνϊσ 

Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  

Η υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ 

του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με 

χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία, φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται 

το προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα).  

Θα υπάρχει ςφςτθμα/μθχανιςμόσ με διακόπτεσ εκτάκτου ανάγκθσ stop (τφπου μανιτάρι) και ςτισ δφο 

πλευρζσ του χϊρου εργαςίασ των εργατϊν, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ και για 

το οποίο απαιτείται χειροκίνθτα θ επαναφορά του. Ο μθχανιςμόσ απεγκλωβιςμοφ κα λειτουργεί από 

πλικτρο ςτο χειριςτιριο. 

Θα υπάρχει ζγχρωμθ κάμερα επιςκόπθςθσ (CCTV) του χϊρου φόρτωςθσ με οκόνθ ςτθν καμπίνα του 

οδθγοφ και θχθτικι επικοινωνία οδθγοφ και εργατϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία εκφόρτωςθσ να απαςφαλίηεται και κα ανοίγει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα. Σο κλείςιμο κα 

γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτθμα δφο κομβίων ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ. Όταν θ 

κφρα κλείνει τελείωσ να αςφαλίηεται με ειδικό μθχανιςμό. 

Σο όχθμα κα φζρει θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ των λειτουργιϊν - παραμζτρων 

του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. Σο ςφςτθμα αυτό κα αποτελείται από μόνιτορ ςτθν καμπίνα οδθγοφ με 

ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τφπου υγρϊν κρυςτάλλων ικανϊν διαςτάςεων, μζςω τθσ οποίασ (τόςο ο οδθγόσ του 

οχιματοσ αλλά και ο προϊςτάμενοσ υπθρεςίασ), κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ αλλά και των 

παραμζτρων του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ τθσ υπερκαταςκευισ του απορριμματοφόρου.  

Θα υπάρχει θ δυνατότθτα, μζςω μοναδικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 

παραμζτρων όπωσ πιζςεων ςε όλα τα ςθμεία του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ, κερμοκραςίασ υδραυλικοφ 

λαδιοφ αλλά και τισ τυχόν υπερφορτϊςεων πίεςθσ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ.  

Σο ςφςτθμα κα ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα τθλεδιάγνωςθσ μζςω κφρασ Ethernet, GSM, Bluetooth IOS και 

Bluetooth ADROID, ϊςτε να είναι δυνατι θ διάγνωςθ βλαβϊν τθσ υπερκαταςκευισ εξ’ αποςτάςεωσ. Με 

τον τρόπο αυτό κα είναι εφκολοσ ο εντοπιςμόσ ςφνκετων βλαβϊν και κα αποφεφγονται οι νεκροί χρόνοι 

του οχιματοσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτα ςυνεργεία επιςκευισ. 

Σο ανωτζρω θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ λειτουργιϊν κα πρζπει να 

περιγραφεί αναλυτικά από τουσ διαγωνιηόμενουσ και να ςυνοδεφεται από ςχετικά τεχνικά φυλλάδια των 

καταςκευαςτϊν των επιμζρουσ ςυςτθμάτων που αποτελοφν το προςφερόμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα. 

Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν 

μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του 

οχιματοσ πζραν των 30 km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά 

νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε 

αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ 

του) το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα να 

ςταματά. Η απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. ε περίπτωςθ 

ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν ανωτζρω 

λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 

Θα υπάρχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον 

ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα 

πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ. Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ 

φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου. 
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Προβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι 

απορριμμάτων. Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του 

οχιματοσ (ηζβρεσ). Υπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ. 

Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια 

εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 

Όλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ ςε 

ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και 

αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα. 

Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ, 

οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων. 

Σο όχθμα κα φζρει  τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα, 

διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.  

Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και  κάκε ειδικισ 

διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.   

Σο όχθμα κα παραδοκεί με τα ακόλουκα: 

1.  Εφεδρικό τροχό πλιρθ (ηάντα και ελαςτικό) 

2.  ειρά εργαλείων για τισ µικροβλάβεσ και τθν ςυντιρθςθ του 

3.  Πυροςβεςτιρεσ, ςφµφωνα µε τον ιςχφοντα ΚΟΚ 

4.  Ζναν (1) τρίγωνο βλαβϊν 

5.  Πλιρεσ φαρμακείο αυτοκινιτου 

6.  Σαχογράφο 

7.  Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, 

κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν 

(εικονογραφθμζνα με κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν) 

8.  Βιβλίο ανταλλακτικϊν 

Δεν πρζπει να υπάρχουν µθχανιςµοί που να προεξζχουν ϊςτε να υπάρχει κίνδυνοσ προξζνθςθσ βλαβϊν 

κατά τθν οπιςκοπορεία όπωσ δεν πρζπει να υπάρχει και άλλοσ χϊροσ για τθν ςυγκζντρωςθ από το 

προςωπικό κακαριότθτασ, π.χ. χαρτοκιβωτίων κ.λπ. 

Επίςθσ, ςτο οπίςκιο µζροσ το όχθµα πρζπει να φζρει ερυκρόλευκεσ ι ερυκρζσ - κίτρινεσ ανακλαςτικζσ 

λωρίδεσ, ςτο πλαϊνό µζροσ κίτρινθ λωρίδα 10 cm και τθν επωνυµία «ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ». ε κάκε 

περίπτωςθ το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα 

κακορίςει θ υπθρεςία και καλφπτει τθν Ελλθνικι νομοκεςία και τον Κ.Ο.Κ. 

3.3 Λοιπζσ Επιςθμάνςεισ/Απαιτιςεισ 

3.3.1 Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα, Αξιοπιςτία 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ ποιότθτα, καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία των υπό προμικεια προϊόντων 

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ τθσ Ζγκριςθσ Σφπου με ευκφνθ και δαπάνθ του 

προμθκευτι (Πιςτοποιθτικό Μεμονωμζνθσ Ζγκριςθσ Οχιματοσ) για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει των 

διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 

214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & 
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ΔΙΚΣΤΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ από το Διμο. 
 

2. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι), ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β 

(IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 

Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με 

το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.   
 

3. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του 

αν πρόκειται για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ αξιοπιςτίασ οχθμάτων). 

4. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο του και 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 ι εφάμιλλο του των καταςκευαςτϊν του πλαιςίου και 

τθσ υπερκαταςκευισ, που να αφοροφν τθν καταςκευι των αντίςτοιχων προϊόντων. Σα πιςτοποιθτικά 

αυτά κα πρζπει να ζχουν  εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ 

τοφτο από το Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation) και μζλοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.). 

3.3.3.2 Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ τεχνικι υποςτιριξθ των υπό προμικεια προϊόντων, κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

1 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να 

είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 

χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 

βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό)  
 

2 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ πλαιςίου και υπερκαταςκευισ τουλάχιςτον 3 ζτθ. 
 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Σο διάςτθμα παράδοςθσ των 

ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 
 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. Η ανταπόκριςθ 

του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν 

από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) 

εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα. 
 

5. Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 

εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν 

τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον 

διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

α) αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 

προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο 

β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό 

κρικεί ςκόπιμο 

γ) κα καλφψει τον Διμο με τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απευκείασ αν αυτό απαιτθκεί 
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3.3.3 Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναλάβει τθν εκπαίδευςθ των οδθγϊν και βοθκϊν αποκομιδισ, ςε 

κεωρθτικό όπωσ και ςε πρακτικό επίπεδο, με επίδειξθ επί τόπου ςτα παραδοκζντα οχιματα κατά τθ 

ςυμφωνθκείςα θμερομθνία παράδοςθσ. 

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ ικανότθτα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ των υπό προμικεια προϊόντων, κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ πρζπει να κατατεκοφν: 

 πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για το χειριςμό κάκε 

απορριμματοφόρου και ςυντιρθςθ κάκε απορριμματοφόρου. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

3.3.4 Ραράδοςθ Οχθμάτων 

Η τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 

Προμθκευτι. Σο όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ (πιςτοποιθτικό 

μεμονωμζνθσ ζγκριςθσ οχιματοσ) προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ από τον Διμο. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Προκειμζνου να αποδειχκεί θ τιρθςθ του χρόνου παράδοςθσ των υπό προμικεια προϊόντων κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ, όπωσ κατατεκεί: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ 

3.3.5 Δείγμα 

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία 

κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, 

εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ 

οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα τθσ προςφερόμενθσ υπερκαταςκευισ με ίδιο ι παρόμοιο πλαίςιο 

με το προςφερόμενο ςε τόπο που κα υποδείξουν. Σα ζξοδα μετάβαςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτον 

τόπο επίδειξθσ κα βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι. Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 

3.3.6 Φφλλο Συμμόρφωςθσ 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ οι οικονομικοί φορείσ, μαηί με τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν τεχνικισ προςφοράσ τα οποία αποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόμενων 

ειδϊν, κατακζτουν ςυμπλθρωμζνο το φφλλο ςυμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου. το φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ ςυμπλθρϊνουν το εάν πλθροφν οι όχι τισ απαιτιςεισ που τίκενται με τθν παροφςα κακϊσ 

επίςθσ και κάνουν παραπομπι ςτο υποβαλλόμενο ζγγραφο/δικαιολογθτικό το οποίο κατακζτουν ςτθν 

προςφορά τουσ και το οποίο αποδεικνφει τθν καταλλθλότθτά τουσ. 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Γενικζσ Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

2 Ειδικζσ Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

2.Α Αυτοκίνθτο - Πλαίςιο ΝΑΙ   

2.Α.1 Πλαίςιο ΝΑΙ   

2.Α.2 Χρωματιςμόσ ΝΑΙ   

2.Β Καμπίνα Οδιγθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ Μθχανικά Μζρθ ΝΑΙ   

2.Γ.1 Κινθτιρασ ΝΑΙ   

2.Γ.2 φςτθμα Μετάδοςθσ Κίνθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.3 φςτθμα Διεφκυνςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.4 φςτθμα Πζδθςθσ ΝΑΙ   

2.Γ.5 Άξονεσ - Αναρτιςεισ ΝΑΙ   

2.Δ Τπερκαταςκευι ΝΑΙ   

2.Δ.1 Γενικά ΝΑΙ   

2.Δ.2 Κυρίωσ ϊμα Τπερκαταςκευισ ΝΑΙ   

2.Δ.3 Οπίςκια Πόρτα ΝΑΙ   

2.Δ.4 Λεκάνθ Απόκεςθσ Απορριμμάτων ΝΑΙ   

2.Δ.5 Χείλοσ Φόρτωςθσ ΝΑΙ   

2.Δ.6 
Μθχανιςμόσ υμπίεςθσ –                    
χζςθ υμπίεςθσ 

ΝΑΙ   

2.Δ.7 φςτθμα Ανφψωςθσ Κάδων ΝΑΙ   

2.Δ.8 Δυναμολιπτθσ (Ρ.Σ.Ο.) ΝΑΙ   

2.Δ.9 
Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα, 
Αςφάλεια 

ΝΑΙ   

3.3 Λοιπζσ Επιςθμάνςεισ/Απαιτιςεισ ΝΑΙ   

3.3.1 
Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα, 
Αξιοπιςτία 

ΝΑΙ   

3.3.2 Σεχνικι Τποςτιριξθ ΝΑΙ   

3.3.3 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ΝΑΙ   

3.3.4 Παράδοςθ Οχθμάτων ΝΑΙ   

3.3.5 Δείγμα ΝΑΙ   
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3.4 Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

ΡΛΑΙΣΙΟ 

1 Ωφζλιμο Φορτίο 100 - 120 6,00 

2 Ιςχφσ και Ροπι τρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι Καυςαερίων 100 - 120 5,00 

3 φςτθμα Μετάδοςθσ Κίνθςθσ 100 - 120 4,00 

4 φςτθμα Πζδθςθσ 100 - 120 4,00 

5 φςτθμα Αναρτιςεων 100 - 120 4,00 

6 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100 - 120 4,00 

7 Λοιπόσ και Πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ  100 - 120 3,00 

ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

8 
Κιβωτάμαξα, Χοάνθ Σροφοδοςίασ  -                                                    
Τλικά και Σρόποσ καταςκευισ 

100 - 120 10,00 

9 
Τδραυλικό φςτθμα - Αντλία -                                            
Χειριςτιρια – Ηλεκτρικό φςτθμα 

100 - 120 10,00 

10 Ανυψωτικό φςτθμα Κάδων 100 - 120 6,00 

11 φςτθμα υμπίεςθσ, Ωφζλιμο Φορτίο Απορριμμάτων  100 - 120 10,00 

12 Λοιπόσ και Πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ   100 - 120 4,00 

ΓΕΝΙΚΑ  

13 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 100 - 120 5,00 

14 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ - Αντιςκωριακι Προςταςία  100 - 120 10,00 

15 
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Σεχνικι Τποςτιριξθ- 
Χρόνοσ Παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ 

100 - 120 10,00 

16 Χρόνοσ Παράδοςθσ 100 - 120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι  

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η τελικι 

βακμολογία ζκαςτου υποψθφίου αναδόχου κα υπολογιςτεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ 

του διαγωνιςμοφ. 

Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

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

ς1 + ς2 + …. ςν = 1 (100%) (2) 

Η  οικονομικι προςφορά (Ο.Π.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 

προςφορά, από τον τφπο: 

λ = Ο.Ρ. 
     U (3) 

Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 

Άρκρο 5ο 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Τμιματοσ Γϋ 

5.1 Γενικά ςτοιχεία 

Σο ΣΜΗΜΑ Γ’ περιλαμβάνει τθν προμικεια 350 μεταλλικϊν κάδων απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 1.100 lt 

ζκαςτοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Βόλβθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα κάτωκι. 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ CPV 

Γ’ Προμικεια μεταλλικϊν κάδων χωρθτικότθτασ 1.100 lt 350 34928480-6 

Οι κάδοι πρζπει να φζρουν ςε εμφανζσ ςθμείο τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Ανάγλυφο λογότυπο του καταςκευαςτι 

 ιμανςθ CE 

 Μινασ και ζτοσ παραγωγισ 

 Σο πρότυπο ΕΝ840-2:2012 ςτθν ιςχφουςα ζκδοςι του 

 Χωρθτικότθτα του κάδου 

 Μζγιςτο ςυνολικό βάροσ κάδου 

 Αρικμόσ ςειράσ 

 τοιχεία ιδιοκτθςίασ με ευμεγζκθ γράμματα «ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ» (με ανάγλυφθ ι ανεξίτθλθ 

κερμοεκτφπωςθ ι αυτοκόλλθτο PVC) ςτο μπροςτινό τμιμα του κάδου 

Οι κάδοι κα είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και βιομθχανικϊν 

απορριμμάτων και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται κάτωκι ςτο ςφνολό τουσ. 

5.2 Τεχνικζσ Απαιτιςεισ 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1.100 LT ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΑΚΙ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Οι απαντιςεισ των υποψθφίων αναδόχων να είναι αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ (να παραπζμπουν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ των πρωτότυπων τεχνικϊν φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ ΝΑΙ   
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ του τελευταίου δωδεκαμινου. 

1.2 
Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων. 

ΝΑΙ 
  

1.3 

Καταςκευι  ςφμφωνα με τθ ςειρά προτφπων 
ΕΝ840:2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ 
(ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ διαςτάςεων και 
ςχεδιαςμοφ/τεχνικά χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ 
επιδόςεων και μεκόδων δοκιμισ και απαιτιςεισ 
αςφάλειασ και υγιεινισ). Να υποβλθκεί με τθν 
τεχνικι προςφορά θ ςχετικι πιςτοποίθςθ. 

ΝΑΙ 

  

1.4 
Μεγάλθ αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ και 
αναφλζξεισ/πυρπολιςεισ. 

ΝΑΙ   

1.5 
Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ 
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. 

ΝΑΙ   

1.6 

Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ, ι ςτθν 
Αγγλικι όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των 
προςφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

ΝΑΙ 

  

2. ΚΑΔΟΣ 

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα (lt) ≥ 1.045   

2.2 

Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ και να μθν 
καταςτρζφονται εφκολα από μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ι/και από κακι χριςθ και να 
δζχονται χωρίσ φκορά, ςκλθρόκοκα και ογκϊδθ 
απορρίμματα.  

ΝΑΙ 

  

2.3. ΚΥΙΩΣ ΣΩΜΑ 

2.3.1 

Σο κυρίωσ ςϊμα των κάδων 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του πυκμζνα) να είναι 
από υψθλισ ποιότθτασ χαλυβδόφυλλα και να 
φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ/πρεςαριςτζσ 
νευρϊςεισ, τουλάχιςτον τζςςερισ ςε κάκε 
πλευρά του κάδου ϊςτε να αποφεφγεται θ 
παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων του κατά τθ 
χριςθ. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ καταςκευαςτι 
για τον τφπο των υλικϊν καταςκευισ των κάδων 
(π.χ. Χάλυβασ τφπου StXX), και να δθλωκοφν 
τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ των υλικϊν: 
όριο κραφςθσ ςε εφελκυςμό, ςκλθρότθτα και 
αντοχι ςε διάβρωςθ. 

ΝΑΙ 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2.3.2 

Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 
πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 
ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και 
εφκολθ εκκζνωςι τουσ από τα απορρίμματα, με 
ολίςκθςθ, κατά τθν ανατροπι τουσ από τουσ 
μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ και ανατροπισ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων. 

ΝΑΙ 

  

2.3.3 
Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων. 

ΝΑΙ 
  

2.3.4 

Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλο 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ. 

ΝΑΙ 

  

2.3.5 
Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι από 
χαλυβδοζλαςμα. Να αναφερκοφν τα ςχετικά  
πάχθ καταςκευισ των κάδων. 

πάχοσ ςϊματοσ 
≥ 1,25 mm 

πάχοσ πυκμζνα 
≥ 1,50 mm 

  

2.3.6 

Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι με πρόςκετθ 
κερμι  επιψευδαργφρωςθ κατά ENISO 1461:2009 
(ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι του ι/και εφάμιλλο 
αυτοφ), μετά τθν πλιρθ ςυγκόλλθςθ και 
ενςωμάτωςθ όλων των μεταλλικϊν μερϊν (για 
αντιδιαβρωτικι προςταςία και λεία όςο το 
δυνατόν επιφάνεια), ςε πλιρεσ μπάνιο 
εγγυθμζνθσ κακαρότθτασ 99,95%  ςε  
ακατζργαςτο ψευδάργυρο. 

ΝΑΙ 

  

2.3.7 

Να αναφερκεί το πάχοσ γαλβανίςματοσ, το οποίο 
δεν πρζπει να είναι μικρότερο των εβδομιντα 
μικρϊν (70 μm) ι 500 gr/m2 ςε οποιαδιποτε 
ςθμείο του κάδου. 

ΝΑΙ 

  

2.3.8 
Να ζχει ιςχυρό/ά τοίχωμα/τοιχϊματα κατάλλθλα 
ενιςχυμζνο/α κατά το μικοσ τθσ εμπρόσ πλευράσ 
του κάδου. 

ΝΑΙ 
  

2.3.9 
Οι ςυγκολλιςεισ των χαλυβδοελαςμάτων να είναι 
ςυνεχείσ και ςτεγανζσ και να είναι εςωτερικά του 
κάδου. 

ΝΑΙ 
  

2.3.10 

Να εξαςφαλίηεται θ επίτευξθ ιςχυρισ αντοχισ του 
κάδου και των ςυγκολλιςεων ςε υγρά και οξζα 
απορριμμάτων, ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
(παγετό, βροχι κ.λ.π) και ςε υπεριϊδθ 
ακτινοβολία (UV). 

ΝΑΙ 
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2.3.11 

Σο ςϊμα είναι κατάλλθλα  ενιςχυμζνο ςτισ γωνίεσ 
για προςταςία από τθν πρόςκρουςθ με τουσ 
μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ και ανατροπισ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων και προςταςία 
από προςκροφςεισ ςε οχιματα. 

ΝΑΙ 

  

2.3.12 

Κάκετεσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ τφπου ηζρβασ 
μικουσ 40 cm ςε κάκε γωνία περιμετρικά του κάδου 
ι τοποκζτθςθ αντανακλαςτικϊν πριςματικϊν 
ςτοιχείων  (ςυμβατά με αυτά που τοποκετοφνται ςτα 
ςτθκαία αςφάλειασ), ακρυλικοφ υλικοφ, κόκκινου 
χρϊματοσ, ορκογωνικισ διατομισ ςτακερά 
ςτερεωμζνων ςτο ςϊμα του κάδου (ζτςι ϊςτε να 
είναι ορατόσ τθ νφχτα). 

ΝΑΙ 

  

2.3.13 

Ο πυκμζνασ των κάδων να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ενιαίο πρεςςαριςτό 
χαλυβδόφυλλο δθμιουργϊντασ δφο επίπεδα με 
υψομετρικι διαφορά μεταξφ τουσ (πυκμζνασ 
ςκαφοειδοφσ μορφισ). 

ΝΑΙ 

  

2.3.14 

τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Φ 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων. Η οπι 
αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα, το οποίο να 
φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

ΝΑΙ 

  

2.3.15 

Ικανόσ αρικμόσ χαλφβδινων, ςτιβαρισ καταςκευισ 
χειρολαβϊν για τον άνετο και αςφαλι χειριςμό 
του κάδου. Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςι τουσ 
ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

≥ 4 
 

  

2.3.16 

Βαφι των εξωτερικϊν τοιχωμάτων του ςϊματοσ 
με θλεκτροςτατικι βαφι τφπου RAL ςε χρϊμα 
που κα κακοριςτεί από τον Αγοραςτι.  Αποδεκτά 
είναι και τα ςφυριλατα χρϊματα. 

ΝΑΙ 

  

2.3.17 

τθν πρόςοψθ να υπάρχει ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ 
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. 

ΝΑΙ 

  

2.3.18 

Να υπάρχει μεταλλικι πινακίδα ι αυτοκόλλθτο 
PVC τοποκετθμζνο πάνω ςτον κάδο όπου κα 
αναφζρονται ο οίκοσ καταςκευισ, θ θμερομθνία 
και ο αφξοντασ αρικμόσ καταςκευισ, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, το ωφζλιμο φορτίο 

ΝΑΙ 
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κάδου εκφραςμζνο ςε kg, τον ωφζλιμο όγκο 
εκφραςμζνο ςε lt κακϊσ και τα ςτοιχεία του 
Αγοραςτι (ςε ςυμφωνία με το ΕΝ 840:2012 ι 
νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ). 

2.3.19 

Nα υπάρχει μεταλλικόσ ςτιβαρόσ ποδομοχλόσ 
ικανοφ μικουσ και κατάλλθλθσ απόςταςθσ από το 
ζδαφοσ για το εφκολο άνοιγμα του καπακιοφ με 
το πόδι χωρίσ τθν παρεμβολι χεριϊν (είτε ο κάδοσ 
βρίςκεται πάνω, είτε κάτω από το πεηοδρόμιο). 

ΝΑΙ 

  

2.3.20 
Ευκολία ςτο πλφςιμο για καλφτερθ υγιεινι (να 
γίνει ςχετικι αναφορά). 

ΝΑΙ   

2.4. ΑΝΑΤΘΣΘ ΚΑΔΟΥ 

2.4.1 

Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 
πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο 
ιςχυροφσ μεταλλικοφσ πείρουσ ανάρτθςθσ από 
ςωλινα βαρζωσ τφπου, διαμζτρου Φ 40 +/-2 
χιλιοςτϊν, πάχουσ τουλάχιςτον 4 χιλιοςτϊν και 
μικουσ 50 χιλιοςτϊν, πρόςκετα ειδικζσ κτζνα 
ανάρτθςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ                 
ΕΝ 840:2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι του. 

2 

  

2.4.2 
Ζκαςτοσ πείροσ να είναι κατάλλθλοσ για ανφψωςθ 
και περιςτροφι φορτίου (kg). ≥ 400 

  

2.4.3 
Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των πείρων 
ανάρτθςθσ χωρίσ ςυγκόλλθςθ. ΝΑΙ 

  

2.4.4 

Να διακζτει ςφςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ 
και ανατροπι με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου 
χτζνασ και τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα). 
Επικυμθτι θ φπαρξθ και ςυςτιματοσ τφπου 
χειρολαβισ. 

ΝΑΙ 

  

2.5. ΤΟΧΟΙ 

2.5.1 

Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ 
ελαςτικό διαμζτρου200 mm και με ικανότθτα 
περιςτροφισ 360 μοίρεσ με μεταλλικι ηάντα. 

ΝΑΙ 
  

2.5.2 
Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ (kg) ≥ 200 

  

2.5.3 

Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ  ανάρτθςθσ 
και θ ενςωμάτωςθ να επιτυγχάνεται με τζςςερισ 
(4) ανοξείδωτουσ κοχλίεσ με τα αντίςτοιχα 
περικόχλια αςφαλείασ. 

ΝΑΙ 

  

2.5.4 

Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δφο μπροςτινοφσ 
τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του κάδου 
ςε ςυμφωνία με το ΕΝ 840-5:2012 ι νεότερθ 

ΝΑΙ 
  





ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ιςχφουςα ζκδοςι του. 

2.6 

Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων). 

ΝΑΙ 

  

3. ΚΑΡΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 

3.1 

Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό  καπάκι, με  μονό 
ι διπλό τοίχωμα, ςυνολικοφ πάχουσ ≥5mmπου 
του προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά). 

ΝΑΙ 

  

3.2 

Ελαφρά κφρτωςθ (τοξοειδείσ νευρϊςεισ), ϊςτε να 
ολιςκαίνουν τα νερά τθσ βροχισ, κακϊσ και για 
μεγαλφτερθ αντοχι. 

ΝΑΙ 
  

3.3 
Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο. ΝΑΙ 

  

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα. ≥ 2   

3.5 

Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του  παρζχει 
τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

ΝΑΙ 

  

3.6 

Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων 
πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του 
από μθχανικζσ καταπονιςεισ ζςτω και εάν αυτό 
παραμείνει τελείωσ ανοικτό. 

ΝΑΙ 

  

3.7 

Να ανοίγει πλιρωσ το καπάκι, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ εκκζνωςι του κάδου ςτο 
απορριμματοφόρο όχθμα. Σο άνοιγμα και 
κλείςιμο του καπακιοφ να είναι εφκολο και απλό, 
δίχωσ να απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ ςωματικισ 
δφναμθσ 

ΝΑΙ 

  

3.8 

Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των 
μεντεςζδων ςφνδεςθσ του ςκζπαςτρου/ καπακιοφ 
με το κυρίωσ ςϊμα του κάδου.  

ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ 
  

3.9 

Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα που κα κακοριςτεί από τον 
Αγοραςτι. 

ΝΑΙ 
  

3.10 

Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν               
αϋ φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί. 

ΝΑΙ 
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3.11 

Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα. 

ΝΑΙ 

  

3.12 

Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ. 

ΝΑΙ 
  

4. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ 

4.1 

Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό τθσ Ελλάδασ ι του 
εξωτερικοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ 
μετάφραςθ αυτισ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.1 

O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα 
τμιματα του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ 
καταςκευαςτισ των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ 
το μεταλλικό ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 
9001:2015 ι εφάμιλλο αυτοφ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.2 

O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να  διακζτει 
πιςτοποίθςθ φςτθμα Περιβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα 
τμιματα του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ 
καταςκευαςτισ των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το 
μεταλλικό ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO14001:2015 ι 
εφάμιλλο αυτοφ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.3 Πιςτοποιθτικά ποιότθτασ θλεκτροςυγκολλθτϊν. ΝΑΙ   

4.1.4 

Να δοκεί πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ πρόςφυςθσ 
ςτρϊματοσ ψευδαργφρου που να καλφπτει τισ 
προδιαγραφζσ ISO 1461, ASTMA-123, ASTM 153, 
DIN 50928, BS729 όπωσ ιςχφουν (ι εφάμιλλο 
αυτϊν). 

ΝΑΙ 

  

4.1.5 Πιςτοποιθτικό ότι οι κάδοι είναι ςφμφωνοι με τον 
κανονιςμό προςταςίασ κορφβου ΕΚ/2000/14. ΝΑΙ 

  

4.1.6 

Πιςτοποιθτικά (από αναγνωριςμζνο φορζα τθσ 
Ε.Ε. ι ΕΛΟΣ) ςυμμόρφωςθσ των κάδων με τισ 
προδιαγραφζσ – κανονιςμό ΕΝ 840.2:2012,                 
ΕΝ 840.5:2012, ΕΝ 840.6:2012 ι και νεότερθσ 
ιςχφουςασ ζκδοςισ τουσ 

ΝΑΙ 

  

4.1.7 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του εργοςταςίου 
καταςκευισ για όλο τον κάδο, ςφμφωνα με τισ ΝΑΙ   
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οδθγίεσ τθσ ΕΕ περί ςιμανςθσ CE για τουσ κάδουσ 

5. ΒΑΘ 

5.1 Βάροσ κενοφ πλιρωσ ςυγκροτθμζνου κάδου (kg) ≤ 130   

5.2 Ωφζλιμο φορτίο κάδου (kg)  ≥ 440   

6. ΔΕΙΓΜΑ 

6.1 

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι 
να επιδείξουν δείγμα των προςφερόμενων κάδων. 
Σα ζξοδα μετάβαςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ςτον τόπο επίδειξθσ κα βαρφνουν τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Να υποβλθκεί ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ. 

ΝΑΙ 

  

7. ΕΓΓΥΘΣΘ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ / ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

7.1 

Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ, κατακζτοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, ότι 
παρζχει τισ παρακάτω περιγραφόμενεσ εγγυιςεισ 
(ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων). 

ΝΑΙ 

  

7.1.1 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ  από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό). 

≥ 2 ζτθ 

  

7.1.2 

το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
προμθκευτι.  Όλα τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν 
τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ 

  

7.1.3 

Εγγφθςθ καταςκευισ ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ από βαςικοφσ 
καταςκευαςτζσ ι τον Προμθκευτι)  και διάρκεια 
(ςε ζτθ) που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο 
Προμθκευτισ τθν προμικεια ανταλλακτικϊν ςτον 
Αγοραςτι (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι). 

≥ 10 ζτθ 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ - ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

7.1.4 

Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι). 

≤ 10θμζρεσ 
  

7.1.5 

Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ και θ ζντεχνθ 
αποκατάςταςθ βλαβϊν να γίνεται το πολφ εντόσ 
πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

ΝΑΙ 

  

7.1.6 

Η διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και ςτθν τεχνικι προςφορά να 
επιςυναφκεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ 

  

7.2 

Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικϊν ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 
Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ 
ζκδοςθσ νζου. 

ΝΑΙ 

  

7.3 
Να δοκεί ζγγραφθ δζςμευςθ ζκπτωςθσ ςτον 
παραπάνω τιμοκατάλογο. ≥ 25 % 

  

8. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

8.1 Χρόνοσ παράδοςθσ. ≤ 30 θμζρεσ   

8.2 

Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ ςτο αμαξοςτάςιο 
του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 
προμθκευτι.  

ΝΑΙ 

  

 

2. ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ (άρκρου 86, Ν.4412/2016) 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 
Καταςκευι Κυρίου ϊματοσ και Καπακιοφ: Τλικά                      
και Πάχθ Καταςκευισ *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 2.3.1                                
(εκτόσ αντοχισ ςε διάβρωςθ), 2.3.5, 3.1+  

100 - 120 25,00 

2 
Χωρθτικότθτα ςε Απορρίμματα (Όγκοσ)                                        
*χετ. Σεχν. Απαιτ.: 2.1+  

100 - 120 5,00 

3 Ωφζλιμο Φορτίο (Μάηα) *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 5.2+  100 - 120 15,00 

4 
Αντοχι ςε Διάβρωςθ *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 2.3.1                     
(αντοχι ςε διάβρωςθ), 2.3.7, 2.3.16+  

100 - 120 10,00 
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΡΕΝΘΝΤΑ (350) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 

Α/Α ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%) 

5 
Πρόςκετεσ Δυνατότθτεσ *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 2.3.12,               
2.4.3, 2.4.4, 2.5.4, 3.8]  

100 - 120 12,00 

6 
Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ και επιπρόςκετα 
Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 4.1.2, 4.1.6+  

100 - 120 8,00 

7  
Παρεχόμενθ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ                                    
*χετ. Σεχν. Απαιτ.: 7.1.1+  

100 - 120 10,00 

8 Χρόνοσ Παράδοςθσ *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 8.1+  100 - 120 5,00 

9 
Εξυπθρζτθςθ (Service), Σεχνικι Βοικεια και 
Ανταλλακτικά *χετ. Σεχν. Απαιτ.: 7.1.4, 7.1.5, 7.3+  

100 - 120 10,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 ταυρόσ,  18-12-2018 ταυρόσ,  18-12-2018 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
  
 
 

 ΧΘΣΤΟΣ ΤΗΕΛΕΡΘΣ Δρ. ΘΑΝΑΣΘΣ ΓΕΑΣΙΜΟΣ  

 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε.   ΔΑΟΛΟΓΟ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

                        

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

(€) 

Φ.Ρ.Α. (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ (€) 

A’ 
Διαξονικά                         
Απορριμματοφόρα Οχιματα 

2 143.000,00 286.000,00 68.640,00 354.640,00 

B’ 
Σριαξονικό                      
Απορριμματοφόρο Όχθμα 

1 178.000,00 178.000,00 42.720,00 220.720,00 

Γ’ 
Μεταλλικοί Κάδοι              
χωρθτικότθτασ 1.100 lt 

350 282,258 98.790,32 23.709,68 122.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 562.790,32 135.069.68 697.860,00 

Η τεκμθρίωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου ζγινε βάςει τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ ςτισ τρζχουςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, με ζρευνα ςτο ελεφκερο εμπόριο. 

Κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμπλθρϊνει τθν 

προςφερόμενθ τιμι μόνο για το/ατμιμα/τα για το/α οποίο/α υποβάλλει προςφορά, αφινοντασ κενά τα 

πεδία των λοιπϊν τμθμάτων. 

 ταυρόσ,  18-12-2018 ταυρόσ,  18-12-2018 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
  
 
 

 ΧΘΣΤΟΣ ΤΗΕΛΕΡΘΣ Δρ. ΘΑΝΑΣΘΣ ΓΕΑΣΙΜΟΣ  

 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε.   ΔΑΟΛΟΓΟ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

 

Δ)ΓΕΝΙΚΘ & ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο προμικειασ 

Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ». 

Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

H προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/16 με τθν διαδικαςία του διεκνι 

ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. υμπλθρωματικά, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηεται ο 

Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 του Ν.4412/2016). 

Άρκρο 3ο 

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Η Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

2. Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

3. Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) 

4. Η παροφςα μελζτθ (Σεχνικι Ζκκεςθ, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ, υγγραφι 

υποχρεϊςεων, Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ) 

5. Η Σεχνικι και Οικονομικι Προςφορά του αναδόχου, κακϊσ και τα πλιρθ τεχνικά και περιγραφικά 

ςτοιχεία, που κα δοκοφν με τθν προςφορά. 

Άρκρο 4ο 

Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με διεκνι, ανοικτό, δθμόςιο, θλεκτρονικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

Η προμικεια διαιρείται ςε τρία (3) τμιματα όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα κάτωκι. Οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα προμικειασ. Σο 
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κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ανά τμιμα προμικειασ.  

Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά ανά τμιμα - είδοσ τθσ προμικειασ είναι αυτι θ οποία κα παρουςιάηει 

τον μικρότερο λόγο προςφερκείςασ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ο.Π.) προσ τθν ςυνολικι 

βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (U), ιτοι αυτι ςτθν οποία το λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ ςφμφωνα 

με τον τφπο που ακολουκεί:  

λ = 
Ο.Ρ. 

U 

Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. 

Άρκρο 5ο 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – ανάκεςθσ / Σφμβαςθ 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Η εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ  ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 3.4. τθσ διακιρυξθσ.  

Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α)  άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ  

διακιρυξθσ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 

τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. τθσ διακιρυξθσ και μόνον ςτθν 

περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων 

κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

Άρκρο 6ο 

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 7ο 

Εγγυιςεισ 

Α) Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. ε περίπτωςθ 

υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα προμικειασ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ ΦΠΑ, του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/ων. Η 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΠΑ, όπωσ 

αναλυτικά αναφζρεται ςτον πίνακα κάτωκι: 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. (€) 
ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 

A’ Διαξονικά Απορριμματοφόρα Οχιματα 286.000,00 5.720,00 

B’ Σριαξονικό  Απορριμματοφόρο Όχθμα 178.000,00 3.560,00 

Γ’ Μεταλλικοί Κάδοι χωρθτικότθτασ 1.100 lt 98.790,32 1.975,81 

ΣΥΝΟΛΟ: 562.790,32 11.255,81 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα 

αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 

τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Β) Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ 

γίνεται τμθματικά μπορεί να αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 

του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 

ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ 

άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 





ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 

τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 

ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Άρκρο 8ο 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 

εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 9ο 

Κιρυξθ προμθκευτι ζκπτωτου - κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 

αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 

φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 

206 του ν. 4412/2016 και ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α)  Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β)  υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α)  Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β)  Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 74 του ν. 4412/2016.   

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ κατά τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για να 

υπάρχει κατάπτωςθ αυτισ ωσ κφρωςθ. 

Άρκρο 10ο 

Ραραλαβι 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 

του ωσ άνω νόμου και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ διακιρυξθσ. 

Άρκρο 11ο 

Τρόποσ πλθρωμισ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των υλικϊν, όπωσ αυτά τμθματικά ι ολικά ηθτικθκαν από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Άρκρο 12ο 

Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β)  Κράτθςθ φψουσ 0,02 % υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 

Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων του διαγωνιςμοφ ι τυχόν επαναλιψεων του, κακϊσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και µε τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ 4 % (φόροσ προμθκειϊν) επί του κακαροφ ποςοφ. 

 ταυρόσ,  18-12-2018 ταυρόσ,  18-12-2018 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
  
 
 

 ΧΘΣΤΟΣ ΤΗΕΛΕΡΘΣ Δρ. ΘΑΝΑΣΘΣ ΓΕΑΣΙΜΟΣ  

 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε.   ΔΑΟΛΟΓΟ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  
     ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΙΩΝ (3) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 350 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 60/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
697.860,00 €  με  Φ.Π.Α. (24%) 

Ε) ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Στοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διακριτικόσ Τίτλοσ: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ταχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΤΚ, πόλθ): ………………………………………………………………………………………………………… 

Στοιχεία Επικοινωνίασ (τθλ., fax, e-mail): ……………………………………………………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των 

ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και 

υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά για το/α τμιμα/τα τθσ προμικειασ ………………………………… 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

(€) 

A’ 
Διαξονικά                                             
Απορριμματοφόρα Οχιματα 

2   

   ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

   Φ.Ρ.Α. 24% (€):  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

(€) 

Β’ 
Σριαξονικό                           
Απορριμματοφόρο Όχθμα 

1   

   ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

   Φ.Ρ.Α. 24% (€):  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

 





ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 

 

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

(€) 

Γ’ 
Μεταλλικοί Κάδοι                   
χωρθτικότθτασ 1.100 lt 

350   

   ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

   Φ.Ρ.Α. 24% (€):  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  

 

 

 

 

 

Ο προςφζρων, 

………………………………………………….. 

 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα, υπογραφι, θμερομθνία) 
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