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διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα 
προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα 
αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και στο άρθρο 23 της παρούσας, για την προμήθεια των 
οχημάτων: δεκατεσσάρων (14) φορτηγών & ημιφορτηγών, τριών (3) επιβατικών πέντε θέσεων 
και ενός (1)λεωφορείου τύπου VAN εννέα θέσεων για τα έτη 2017 και 2018. 
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ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ́  εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 
- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- Ν.4257/2014/Α’93 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 63, 
- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- Ν.4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ». 
- Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», 

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

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

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον 
Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 
Α'/23.2.2007), 

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

- Ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

- Ν.3414/2005 (Α’ 279) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων». 

- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

- π.δ. 80/2016 (Ά  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης», 

- την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα είδη 
της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

- την υπ’ αριθ. 37/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Περιστερίου, 

- τη με αριθ. 542/29-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ο0ΩΩΞ2-ΖΔΓ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθ. οικ.30562/28-7-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ001772766 για την 
εκτέλεση της προμήθειας, 

- τις με αρ. 179/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ91ΩΞ2-1ΙΗ) και 217/2017 (ΑΔΑ: 6Θ5ΦΩΞ2-ΘΞΘ) πράξεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης και του διαγωνισμού 
αντίστοιχα, 

- την με αρ. πρωτ.49318/18403+48467/18068/6-7-2017 (ΑΔΑ:7Α5ΒΟΡ1Κ-6ΝΨ) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το 
ελεύθερο εμπόριο. 

- την υπ’ αριθ.502/1-8-2017 (ΑΔΑ:Ω24ΧΩΞ2-ΙΟΘ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.150.720,00€, σε βάρος των υπό Κ.Α. 
20.7132.201 (984.560,00 ευρώ), Κ.Α. 30.7132.201 (39.680,00 ευρώ),  Κ.Α. 35.7132.201 
(39.680,00 ευρώ), και Κ.Α. 00.6495.05 (86.800,00 ευρώ) προϋπολογισμού έτους 2017, β) η 
με αρ. 37/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και γ) η δέσμευση 
εγγραφής στον προϋπολογισμό του έτους 2018 των απαραίτητων παρακάτω πιστώσεων σε βάρος 
των Κ.Α. 20.7132.201 (300.080,00 ευρώ), Κ.Α. 30.7132.201 (99.200,00 ευρώ) και Κ.Α. 
35.7132.201 (198.400,00 ευρώ) συνολικού ποσού 597.680,00€, 

- τις με αρ. πρωτ.31961, 31963, 31964 & 31965 στις 08-08-2017 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης δαπάνης, με Α/Α: Α775, Α776, Α777 & Α778 αντίστοιχα και με αντίστοιχους 
αριθμούς καταχώρησης Α775, Α776, Α777 & Α778 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 

- τη με αριθ. 505/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΥΩΞΩΞ2-ΑΙΜ)με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 

- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.7423/28-2-2017 του Δημάρχου Περιστερίου Α. 
Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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ΑΡΘΡΟ 2 : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής υλοποίησης της προμήθειας είναι τα εξής: 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δραστηριότητα ΟΤΑ 
ΑΦΜ 090094082 
ΔΟΥ A’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
Πόλη Αθήνα –Περιστέρι 
Ταχυδρομικός Κωδικός 12134 
Κωδικός NUTS EL306 
Τηλέφωνο 210-5701606, 210-5764960 
Φαξ 210-5764960 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tdso@peristeri.gr  

Αρμόδιοι για επικοινωνία Βασίλειος Αγγελόπουλος & 
Δήμητρα Μπακατσιά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.peristeri.gr  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : Συνοπτικά Στοιχεία - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός, (άνω του κατώτατου ορίου της 
παραγράφου γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά 
είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για 
τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, 
τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης του 
διαγωνισμού και στο άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

α/α είδος 
Συστημικός 

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 

1 

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων και γερανό οροφής 

υπόγειων κάδων 

44861 

2 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 22m3 με σύστημα 

πλύσης κάδων τριαξονικό 
44862 

3 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 15m3 με σύστημα 

πλύσης κάδων 
44863 

4 Φορτηγό μεταφοράς container 
τετραξονικό 

44864 

5 Φορτηγό μεταφοράς container 
τριαξονικό 

44865 

mailto:tdso@peristeri.gr
http://www.peristeri.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6 Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με κάδο 
απορριμμάτων 2,5m3 ανατρεπόμενο 

44866 

7 Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 44867 

8 Λεωφορείο τύπου VAN εννέα 
(9)θέσεων 

44868 

9 Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα πέντε 
(5) θέσεων 

44869 

10 Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό τύπου 
PICK-UP 4Χ4 

44870 

11 Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό - 
πυροσβεστικό 

44871 

12 Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 τύπου 
PICK-UP 

44872 

13 Διπλοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο 44873 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 10/08/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/08/2017      ΩΡΑ 20:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
11/09/2017      ΩΡΑ 13:00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής αφορά μόνο για τα προσφερόμενα είδη 
συμμετοχής)  

και 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της εκάστοτε 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.410.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%) 
 
1.748.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 2017   928.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%) 

1.150.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΤΟΣ 2018   482.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%) 
  597.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
240 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 13 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων την 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που αντιστοιχούν στα 
επιμέρους είδη 

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 της Γενικής & στα άρθρα 1 
έως & 13 της Ειδικής αντίστοιχα Συγγραφής Υποχρεώσεων 

της 37/2017 μελέτης και & των άρθρων 32& 33 της 
διακήρυξης 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
2. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου) 
 
3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και 
για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εφόσον εκδοθεί η Υπουργική 
Απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016    

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
4 ΕΕΕΣ (ως ξεχωριστό Παράρτημα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ορίζονται στην ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής (η μελέτη περιλαμβάνει: Τεχνική έκθεση – Γενική & Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Προϋπολογισμός. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016, ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και στο 
άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης, με τις προθεσμίες των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 
27 υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Ν.4412/2016. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη στο σύνολο της 
ποσότητας όμως αυτών. 

 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.748.400,00€ ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου ποσού 1.150.720,00€ στους κωδικούς: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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20.7132.201 (984.560,00€) 
35.7132.201 (39.680,00€) 
30.7132.201 (39.680,00€) 
00.6495.05 (86.800,00€) 

 
και στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 θα εγγραφούν πιστώσεις ποσού 597.680,00€ στους 
κωδικούς: 

 
20.7132.201 (300.080,00€) 
35.7132.201 (198.400,00€) 
30.7132.201 (99.200,00€) 

 
Οι κωδικοί και τα ποσά για το έτος 2018 αφορούν: 
α) την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου χωρητικότητας 15m³ με σύστημα πλύσης 

κάδων, ενός μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου PICK-UP, ενός διπλοκάμπινου φορτηγού 
ανατρεπόμενο 3,5t, ύψους δαπάνης 300.080,00 ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν την υπό Κ.Α. 
20.7132.201 πίστωση οικονομικού έτους 2018. 

β) την προμήθεια ενός τριαξονικού οχήματος μεταφοράς container, ύψους δαπάνης 
198.400,00 ευρώ, το οποίο θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 35.7132.201 πίστωση οικονομικού 
έτους 2018. 

γ) την προμήθεια δύο διπλοκάμπινων φορτηγών ανατρεπόμενων 3,5t, ύψους δαπάνης 
99.200,00 ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν την υπό Κ.Α. 30.7132.201 πίστωση οικονομικού 
έτους 2018. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
 

- Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 
- Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ως παράρτημα της παρούσας 

διακήρυξης). 
- Η 37/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

(γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
- Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης της παρούσας σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/08/2017. 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Μετά την αποστολή δημοσίευσης της παραπάνω περίπτωσης Α. ακολουθούν οι κάτωθι 

δημοσιεύσεις / αναρτήσεις: 
 

- α)Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και  
β)το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  
ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν.4412/2016. 
 

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : www.promitheus.gov.gr, με Συστημικούς Αριθμούς ανά είδος: 
 

α/α είδος Συστημικός 
αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 

1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 με σύστημα πλύσης 
κάδων και γερανό οροφής υπόγειων κάδων 44861 

2 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3 με σύστημα πλύσης 
κάδων τριαξονικό 44862 

3 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m3 με σύστημα πλύσης 
κάδων 44863 

4 Φορτηγό μεταφοράς container τετραξονικό 44864 

5 Φορτηγό μεταφοράς container τριαξονικό 44865 

6 Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με κάδο απορριμμάτων 2,5m3 ανατρεπόμενο 44866 

7 Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 44867 

8 Λεωφορείο τύπου VAN εννέα (9)θέσεων 44868 

9 Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα πέντε (5) θέσεων 44869 

10 Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό τύπου PICK-UP 4Χ4 44870 

11 Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό - πυροσβεστικό 44871 

12 Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 τύπου PICK-UP 44872 

13 Διπλοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο 44873 

 
- Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66, το άρθρο 377§1 περίπτ. (82 και 35) και το άρθρο 379 §10 & §12 του 
Ν.4412/2016 θα δημοσιευτεί ως κάτωθι:  

 
Εφημερίδα  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Εφημερίδα  ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Εφημερίδα  ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Εφημερίδα  ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
 

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Περιστερίου (Πλ. Δημοκρατίας 1). 
 

- Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.peristeri.gr στην διαδρομή: 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 

τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους, 

 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 

http://www.peristeri.gr/
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ΑΡΘΡΟ 8 : Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου για 
τα έτη 2017 και 2018 και συγκεκριμένα των οχημάτων: δεκατεσσάρων (14) φορτηγών & 
ημιφορτηγών, τριών (3) επιβατικών πέντε θέσεων και ενός (1)λεωφορείου τύπου VAN εννέα 
θέσεων σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων, για τα οποία δεν είναι συμφέρουσα η 
συντήρησή τους πλέον καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι υπό προμήθεια είδη τα οποία κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) όπου 
παρουσιάζεται η συνολική αξία της σύμβασης αλλά  αναλύεται και η εκτιμώμενη αξία ανά 
είδος. 

 

Α/Α CPV 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔ. 
ΣΥΓΓΡ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
34144512-0 
42414410-8 

1. 

Απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 16m3 

με σύστημα πλύσης κάδων και 
γερανό οροφής υπόγειων 

κάδων 

1 TEM. 230.000,00 230.000,00 

2 34144512-0 2. 

Απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 22m3 
με σύστημα πλύσης κάδων 

τριαξονικό 

1 TEM. 215.000,00 215.000,00 

3 34144512-0 3. 
Απορριμματοφόρο τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 15m3 
με σύστημα πλύσης κάδων 

1 TEM. 180.000,00 180.000,00 

4 34142000-4 4. Φορτηγό μεταφοράς container 
τετραξονικό 

1 TEM. 180.000,00 180.000,00 

5 34142000-4 5. Φορτηγό μεταφοράς container 
τριαξονικό 1 TEM. 160.000,00 160.000,00 

6 
34134200-7 
34144900-7 

6. 
Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με 
κάδο απορριμμάτων 2,5m3 

ανατρεπόμενο 
1 TEM. 35.000,00 35.000,00 

7 34136100-0 7. Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 1 TEM. 40.000,00 40.000,00 

8 34114400-3 8. Λεωφορείο τύπου VAN εννέα 
(9)θέσεων 

1 TEM. 40.000,00 40.000,00 

9 34115000-6 9. Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα 
πέντε (5) θέσεων 3 TEM. 18.000,00 54.000,00 

10 
34131000-4 
34113300-5 

10. Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό 
τύπου PICK-UP 4Χ4 

2 TEM. 32.000,00 64.000,00 

11 
34131000-4 
34113300-5 

11. Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό 
- πυροσβεστικό 

1 TEM. 70.000,00 70.000,00 

12 34131000-4 12. Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 
τύπου PICK-UP 

1 TEM. 22.000,00 22.000,00 

13 34134200-7 13. Διπλοκάμπινο φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

3 TEM. 40.000,00 120.000,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 1.410.000,00 

     
ΦΠΑ 24% 338.400,00 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.748.400,00 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στην 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 : Επιτροπή διαγωνισμού 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/29-
09-2016 (ΑΔΑ: 6Ο0ΩΩΞ2-ΖΔΓ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό 
από τη μέρα ανάρτησής τους μέσω:  

- της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμοί 
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για όλα τα είδη: 44861 έως και 44873),  

- του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα: Προκηρύξεις και  
- μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: 

Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και οκτώ 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή 
καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις απαντήσεις στα ως άνω αιτήματα από την 
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της 
σύμβασης μέχρι και την έκτη (6η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών εφόσον αυτά ζητηθούν έγκαιρα. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.peristeri.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Αν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν εγκαίρως από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αλλά δεν παρασχεθούν έως και την 6η ημέρα πριν 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητούνται εγκαίρως ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και των 
συμμετεχόντων ή του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα : 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 139 Α’), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
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σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

13.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

13.3 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν το διαγωνισμό με περισσότερες 
της μιας προσφορές. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των κατά περίπτωση υποβληθέντων 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

14.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 





Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου – για τα έτη 2017 - 2018 
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 

Σελίδα 16 από 65 

τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
14.2 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
14.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν.4412/2016, 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, 
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 
του Ν.4412/2016, 

η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητα του,  

 
14.4 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 
(αφορά μόνο τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό για είδη 
του διαγωνισμού με συνολικό συμβατικό αντικείμενο που ξεπερνά αθροιστικά το 
1.000.000,00ευρώ με το ΦΠΑ, (σχετικές πράξεις: απόφ. 625/2007 ΕΑ του ΣτΕ, απόφ. 
4313/2013Τμ. Μείζ. - Επταμ. Σύνθ. Ελ. Συν.,  απόφ.1956/2014 VI Τμ.Ελ.Συν, 
απόφ.246/2015 ΣΤ' Κλιμ. Ελ.Συν.). 

 
14.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

 
14.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 14.1 και 14.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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14.6.1 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

14.6.2 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 : Κριτήρια Επιλογής 

15.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή 
και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που περιγράφονται στα άρθρα 1 έως και 13 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό του Ν.4412/2016. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
ενδιαφερομένων (συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών) θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με την εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους (δηλώνεται στο ΕΕΕΣ). 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
 

15.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 

απαιτείται δήλωση μέσω του ΕΕΕΣ περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά 
περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης αθροιστικά για τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το ΦΠΑ κατ’ έτος. 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
 

15.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται σωρευτικά με τους παρακάτω τρόπους: 
α) κατάλογος τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών 

που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), 
συνοδευόμενος από κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών, τα 
οποία δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου κατά το άρθρο 24 της παρούσας. 

β) Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ (CE) 
για τις υπερκατασκευές) απαιτείται από την 37/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 





Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου – για τα έτη 2017 - 2018 
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 

Σελίδα 19 από 65 

Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ και να 
προσκομιστεί ως αποδεικτικό μέσο με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από την 37/2017 μελέτη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων να 
προσκομιστεί κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο 
Δικαιολογητικά /Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, ώστε να 
ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης του διαγωνισμού. 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ & β’ βλέπε άρθρο 24 της 
παρούσης τα οποία προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 

 
15.4 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα κατά περίπτωση συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως απαιτούνται ανά άρθρο στα άρθρα 1 έως και 13 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης, τα οποία δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και 
προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου κατά το άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης. Το ίδιο ισχύει και 
για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά για τους κατασκευαστές των οχημάτων 
(πλαισίων, υπερκατασκευών ή άλλου μέρους του οχήματος).  
 

15.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 

προβλέπονται στην παρ. 15.2 και τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 15.3 του παρόντος άρθρου, ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, θα 
πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους 
πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 

Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 15 και να μη 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 της 
παρούσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η 
αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από 
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : Κανόνες προκαταρκτικής απόδειξης επιλογής – αποδεικτικά μέσα 

16.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της διακήρυξης και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ή 

και της 15.5 (εφόσον εμπίπτουν) του άρθρου 15 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
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υποβολή της προσφοράς τους (με την ειδικότερη εξαίρεση της περιπτ. γ’ της παραγράφου 
15.3 του άρθρου 15) ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 1 και 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ESPD), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ1 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 2  και 
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
 

16.2 Ως αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 14 και ότι πληρούν τα κατά περίπτωση σχετικά κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 24 της παρούσας διακήρυξης κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

17.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 37/2017 

μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και στην παρούσα Διακήρυξη, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
17.2 Χρόνος και Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  
 
17.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3: Συνοπτικά Σστοιχεία – Χρόνος και 
τόπος διαγωνισμού), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

17.2.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 
και 1.4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017)  «Τεχνικές 

                       
1 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 
2 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες 
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 
17.2.3 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναζητούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το είδος ή τα είδη που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά τους κάτωθι 
συστημικούς αριθμούς ανά είδος: 

 
Α/Α συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ Υπό προμήθεια είδος 

44861 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων και γερανό οροφής υπόγειων κάδων 

44862 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων τριαξονικό 

44863 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων 

44864 Φορτηγό μεταφοράς container τετραξονικό 

44865 Φορτηγό μεταφοράς container τριαξονικό 

44866 Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με κάδο απορριμμάτων 2,5m3 ανατρεπόμενο 

44867 Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 

44868 Λεωφορείο τύπου VAN εννέα (9)θέσεων 

44869 Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα πέντε (5) θέσεων 

44870 Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό τύπου PICK-UP 4Χ4 

44871 Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό - πυροσβεστικό 

44872 Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 τύπου PICK-UP 

44873 Διπλοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο 

 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 

για πάνω από ένα είδη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά για κάθε κατηγορία οχήματος εκ 
νέου φάκελο ηλεκτρονικής προσφοράς. 

 
17.2.4 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν για όποιον/ους συστημικό/ους 

συμμετέχουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
17.2.5 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και 
επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον 
κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format(PDF). 

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς 
Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της 
προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 
ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 
οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού 
φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα (όσα υπογράφονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα) τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
17.2.6 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 
1924/Β’ 2-6-2017), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
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στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Για απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, 
άρθρου 79 του Ν.4412/2016). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική 
Προσφορά 

18.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής.  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της ΥΑ Αριθμ.56902/215/17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 
18.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, (βλ. άρθρο 22 της παρούσης). Στο ΕΕΕΣ 

(ΜΕΡΟΣ ΙΙ, τέλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α) δηλώνονται τα είδη συμμετοχής, ώστε να μπορεί να ελεγθεί 
από την επιτροπή διαγωνισμού το ύψος της εγγύησης συμμετοχής. 

 
18.1.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 

1 & 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο  
ΕΕΕΣ (Παράρτημα IV), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, ως 
προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 (Λόγοι 
αποκλεισμού) και πλήρωσης των κατά περίπτωση κριτηρίων επιλογής του άρθρου 15 
(Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης διακήρυξης. 

 
Στο ΕΕΕΣ συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία του: 
 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β & Γ), 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β, Γ και Δ3), 
ΜΕΡΟΥΣ IV  (ΕΝΟΤΗΤΑ: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), 
 
ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ. 
 
 
Σημείωση:  
• Η Δ ΕΝΟΤΗΤΑ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ  
δεν απαιτείται και δεν συμπληρώνεται (τυχόν απάντηση δεν λαμβάνεται υπόψη), 
και 

• το ΜΕΡΟΣ V (Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων)  
δεν απαιτείται και δεν συμπληρώνεται (τυχόν απάντηση δεν λαμβάνεται υπόψη). 

                       
3 Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Σημείωση: Για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν για πάνω από ένα είδη 

οχημάτων στο διαγωνισμό, καθώς πρέπει να υποβάλουν το ΕΕΕΣ σε κάθε συστημικό 
διαγωνισμό ανά είδος συμμετοχής τους, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, 
προτείνεται για ευκολία τους να υποβληθεί το ίδιο ΕΕΕΣ (ψηφιακά υπογεγραμμένο) όπου 
να δηλώνουν σαφώς όλα και για ποιά είδη οχημάτων συμμετέχουν στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ, στο τέλος 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α (Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:…)του ΕΕΕΣ. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Η υποχρέωση υποβολής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ( ΕΕΕΣ)  περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α’-στ’)του 
άρθρου 73 Ν.4412/16 αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από κοινού, από κάθε έναν υπόχρεο, εκ μέρους του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, υπογραφής του ΕΕΕΣ. 

Για τα νομικά πρόσωπα υπογράφεται ψηφιακά από όλους τους υπόχρεους της ενότητας 
14.1 του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης αναφορικά με τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της ενότητας αυτής (14.1 του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης). 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΕΕΕΣ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
- αριθ. 38). 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ συμπληρώνοντας μόνο τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με: 

  
το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β),  
το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  Α, Β, Γ και Δ) και  
το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής)  
προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κατά περίπτωση κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 15 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 

 
Το  ΕΕΕΣ  υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
 
(1) Η αναθέτουσα αρχή:  
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 

ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριμένη διακήρυξη. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ αναρτά στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης δύο αρχεία του ΕΕΕΣ: 

το ένα με κατάληξη .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο και 
ένα σε μορφή με κατάληξη .xml, το οποίο τελευταίο δεν είναι αναγνώσιμο (δεν 

«ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).  
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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(2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας:  
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το επικουρικό αρχείο με κατάληξη .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, 

να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el . 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα 
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την 
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει: «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι 
πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε.  
(ε) Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον 

χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) να δημιουργούν το EΕΕΣ (σύμφωνα με 
το αναρτημένο ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό πρότυπο με κατάληξη .pdf), να συμπληρώνουν με ευθύνη 
τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 
αρχείου .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό. 

 
18.2 Τεχνική Προσφορά  
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα ορίζεται με το άρθρο 15 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
της 37/2017 μελέτης, όπως αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15.3 της 
παρούσης και τα οποία αφορούν στα είδη για τα οποία συμμετέχει. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, υπογράφοντας ψηφιακά μόνο όσα εξ αυτών 
συντάσσει και υπογράφει ο ίδιος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική Προσφορά 

19.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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19.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

19.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά 
δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

19.4 Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή της προσφοράς τους προ ΦΠΑ, 
επί της αντίστοιχης ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης. 

19.5 Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτό, θα 
είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€). 

19.6 Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή 
αιρέσεις ή που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

19.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
19.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.9 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.10 Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους 

ενδιαφερόμενους, αποτελούν την τελική τιμή της προσφοράς τους για την πλήρη, επιτυχή 
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών που περιγράφονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό 
τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, 
τέλη, κρατήσεις, με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

19.11 Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία. 

18.12 Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 
της παρούσας. 

19.13 Επισημαίνεται ότι η συνολική τιμή ανά είδος συμμετοχής της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα ανά είδος δαπάνη. 
 

19.14 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ηλεκτρονικά μόνο όταν αυτές 
ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από αίτημα του οργάνου (επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

19.15 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το 
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις που να εξηγούν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 20 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

20.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

20.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφο αίτημα προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την αποδοχή της 
παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, για προθεσμία κατά 
ανώτατο όριο διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού με τις επιφυλάξεις των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 : Λόγοι απόρριψης προσφορών 

21.1 H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 17.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 17.2 (Χρόνος και τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), στα άρθρα 18 
(Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική προσφορά), 19 
(Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική προσφορά), 20 (Χρόνος Ισχύος Προσφορών), 
23 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών) και 24 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 23.5 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 23.5 της παρούσας και το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 
14.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 22 : Εγγυήσεις 

22.1 Εγγύηση συμμετοχής. 
Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα 
είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται 
στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

 
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής 

έχουν ως κάτωθι: 
 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔ. 
ΣΥΓΓΡ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
(€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1 1. 

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 16m3 με σύστημα 
πλύσης κάδων και γερανό οροφής 

υπόγειων κάδων 
(1 τεμάχιο) 

230.000,00 4.600,00 

2 2. 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 22m3 με σύστημα 

πλύσης κάδων τριαξονικό 
(1 τεμάχιο) 

215.000,00 4.300,00 

3 3. 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 15m3 με σύστημα 

πλύσης κάδων 
(1 τεμάχιο) 

180.000,00 3.600,00 

4 4. 
Φορτηγό μεταφοράς container 

τετραξονικό 
(1 τεμάχιο) 

180.000,00 3.600,00 

5 5. 
Φορτηγό μεταφοράς container 

τριαξονικό 
(1 τεμάχιο) 

160.000,00 3.200,00 

6 6. 
Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με 
κάδο απορριμμάτων 2,5m3 

ανατρεπόμενο 
(1 τεμάχιο) 

35.000,00 700,00 

7 7. Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 
(1 τεμάχιο) 40.000,00 800,00 

8 8. 
Λεωφορείο τύπου VAN εννέα 

(9)θέσεων 
(1 τεμάχιο) 

40.000,00 800,00 

9 9. 
Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα 

πέντε (5) θέσεων 
(3 τεμάχια) 

54.000,00 1.080,00 

10 10. 
Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό τύπου 

PICK-UP 4Χ4 
(2 τεμάχια) 

64.000,00 1.280,00 

11 11. 
Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό – 

πυροσβεστικό 
(1 τεμάχιο) 

70.000,00 1.400,00 

12 12. 
Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 

τύπου PICK-UP 
(1 τεμάχιο) 

22.000,00 440,00 

13 13. 
Διπλοκάμπινο φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
(3 τεμάχια) 

120.000,00 2.400,00 
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Στην περίπτωση που υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό 

προμήθεια είδους, τα παραπάνω ποσά ανά είδος της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής 
αθροίζονται για όσα είδη συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό 
προμήθεια είδους δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης ξεχωριστής εγγύησης συμμετοχής ανά 
είδος συμμετοχής ή μία συνολική για τα είδη για τα οποία συμμετέχει. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
 
22.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Θα απαιτηθεί προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και για προκύπτουσες συμβάσεις 
κάτω των 20.000,00€. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

  
22.3 Οι εγγυήσεις των παρ. 22.1 και 22.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
22.4 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές τα κάτωθι: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών), 
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
αα) για τις εγγυήσεις συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και 
ββ) για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό της απόφασης 
κατακύρωσης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση 
εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Υποδείγματα (όχι δεσμευτικά) εγγύησης συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
παρατίθεται στα Παραρτήματα I & II της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μορφή των υποδειγμάτων δεν αφορά τις εγγυητικές που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις από το υπόδειγμα του 
παραρτήματος μπορεί να έχουν εγγυήσεις που εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(π.χ. όσον αφορά την υπαγωγή τους σε περιορισμό ποσοτικού ορίου). 

 
22.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 : Ηλεκτρονική αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών – Κριτήρια αξιολόγησης 
και ανάθεσης  

23.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

23.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

23.3 Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
θα πραγματοποιηθεί επίσης κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 
αρχή. 

23.4 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

23.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
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23.6 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα γνωμοδοτικών 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. 

Ειδικότερα: 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για 
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία με τη 

σύνταξη ενός πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
 
γ) Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ολοκληρώνεται με την βαθμολόγηση των 

Κριτηρίων (Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Βαθμολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 
της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει 
σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της 37/2017 μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν 
να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την επιτροπή αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

Η επιτροπή του διαγωνισμού για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το 
στάδιο, αξιολογεί κάθε ένα από τα προσφερόμενα οχήματα κατά περίπτωση σύμφωνα με τους 
πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης την 
επιθυμητή βαθμολογία εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου 
αξιολόγησης.  

Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως : 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ 

ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 100-120 8,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 8,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  100-120 8,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 
13 Γερανός οροφής  100-120 5,00 
14 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 1,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
15 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

16 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 10,00 

17 

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

100-120 10,00 

18 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 
και τρόπος κατασκευής 100-120 9,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ   
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 100-120 9,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Υλικά ανυψωτικού μηχανισμού 100-120 7,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα  100-120 8,00 

11 Σύστημα φορτοεκφόρτωσης   100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήματα ασφαλείας  100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 1,00 

 ΓΕΝΙΚΑ     
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

16 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 
 





Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου – για τα έτη 2017 - 2018 
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 

Σελίδα 36 από 65 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Υλικά ανυψωτικού μηχανισμού 100-120 7,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα  100-120 8,00 
11 Σύστημα φορτοεκφόρτωσης   100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήματα ασφαλείας  100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 1,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,5m3 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 Μεταξόνιο-ευελιξία 100-120 15,00 

3 Ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα 100-120 7,00 
4 Συσσωρευτές - Αυτονομία 100-120 15,00 
5 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 100-120 10,00 
6 Θάλαμος επιβατών - εξοπλισμός  100-120 5,00 
7 Κιβωτάμαξα – ποιότητα κατασκευής 100-120 8,00 
 ΓΕΝΙΚΑ    
8 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

9 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 12,00 

10 

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

100-120 12,00 

11 Χρόνος παράδοσης  100-120 7,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 10,00 

2 Θάλαμος επιβατών - εξοπλισμός 100-120 13,00 

3 Θάλαμος φόρτωσης – ευρυχωρία - διαστάσεις 100-120 20,00 

4 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 12,00 

5 Άξονες – αναρτήσεις – ωφέλιμο φορτίο 100-120 15,00 

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 12,00 

2 Θάλαμος επιβατών – εξοπλισμός – 
άνεση  100-120 19,00 

3 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 13,00 

4 Άξονες – αναρτήσεις  100-120 12,00 

5 Συστήματα ασφαλείας - πέδηση 100-120 14,00 

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ AYTOKINHTO OXHMA ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Θάλαμος επιβατών – εξοπλισμός – 
ευρυχωρία  100-120 20,00 

2 Χώρος αποσκευών 100-120 5,00 

3 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 15,00 

4 Διαφορικό 100-120 5,00 

5 Τροχοί - ελαστικά –  100-120 10,00 

6 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 5,00 

7 Συστήματα πέδησης  100-120 5,00 

8 Συστήματα ασφαλείας 100-120 5,00 

9 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

11 

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

100-120 10,00 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK UP 4Χ4 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 3,00 
2 Θάλαμος επιβατών 100-120 7,00 
3 Κιβωτάμαξα  100-120 3,00 
4 Κινητήρας 100-120 8,00 
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 3,00 
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 3,00 
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 7,00 
8 Συστήματα πέδησης  100-120 6,00 
9 Λεπίδα αποχιονισμού 100-120 10,00 
10 Αλατοδιανομέας 100-120 10,00 
11 Σύστημα πυρόσβεσης 100-120 10,00 
12 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

14 

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

100-120 

10,00 
15 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ2 ΤΥΠΟΥ PICK UP 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

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

 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς 

και προκύπτει από τον τύπο: 
 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 37/2017 μελέτης) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό για την παραπάνω 

αξιολόγηση/βαθμολόγηση, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’, β’ και γ’ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία με 

τη σύνταξη ενός πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
 
δ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα α΄, β’ ή και γ΄ σημεία οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. 

 
ε) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως παρακάτω και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016. 
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Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U (της περίπτωσης 
β’ του παρόντος άρθρου) προσδιορίζουν την συγκριτική τιμή προσφοράς, από τον τύπο: 

 
λ = Ο.Π. 
   U 

 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 
Ισοδύναμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 
Σε περίπτωση ισοδυναμίας (ως προς το λόγο σύγκρισης λ) περισσότερων (από δύο 

και πάνω) προσφορών για είδος του διαγωνισμού, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με 
την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και 
στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται 
με κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και τα κατά 

περίπτωση πρακτικά των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 
27.1 της παρούσας. 
 

Προσωρινός ανάδοχος ανά είδος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα 
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη 
σχέσης ποιότητας - τιμής, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

24.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 
74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 14 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15 της παρούσης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης το ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 14 της παρούσης. Υπόχρεοι στη 
προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. 
Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ 
Τροποποίησης) και το οποίο οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 
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υπόλοιπα δικαιολογητικά, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι του. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που 
αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 
14 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί 
στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης το 
ανώτερο του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), Εφόσον ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης. 

ε) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή του οικείου 
επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης το 
ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (β) έως και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

στ) Κατάλογος συμβάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών (2014, 2015 & 2016), οι 
οποίες να αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχες προμήθειες με τις περιγραφόμενες των 
ειδών στην υπ' αρίθμ. 37/2017 μελέτη. Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται 
από κατάλληλες συστάσεις – συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των 
προμηθειών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, αντίστοιχα αποδεικτικά. 

ζ) Νομιμοποιητικά έγγραφα – εκπροσώπησης. 
η) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική Επάρκεια του οικονομικού φορέα του άρθρου 15.2 της διακήρυξης. 
θ) Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή άλλο στοιχείο,, για τα κατά περίπτωση είδη 

οχημάτων για τα οποία έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, απαιτείται από την 
37/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων να προσκομιστεί ως αποδεικτικό μέσο με τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου: (Δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για τις υπερκατασκευές, άδεια 
λειτουργίας συνεργείου του οικονομικού φορέα ή του συνεργαζόμενου συνεργείου, καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας 
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αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην 
περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, 
γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 
συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση.). Οι άδειες να είναι εν ισχύ 
κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και 
οι τυχόν δηλώσεις να φέρουν υπογραφές από την ημερομηνία της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 24.1 και νεώτερη και οι οποίες να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή για τον συμμετέχοντα, αλλιώς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αν αφορά και 
υπογράφεται από τρίτους. Τυχόν ένορκες δηλώσεις να φέρουν υπογραφή από την ημερομηνία 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 24.1 και νεώτερη 

ι) Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ISO διασφάλισης ποιότητας και προτύπων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον οικονομικό φορέα ή και τον κατασκευαστή όπως 
απαιτούνται ανά άρθρο στα άρθρα 1 έως και 13 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 
37/2017 μελέτης από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν εν ισχύ κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

ια) Για την παράγραφο 14.4 Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών Ανώνυμων 
Εταιρειών (αφορά μόνο τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό 
για είδη του διαγωνισμού με συνολικό συμβατικό αντικείμενο που ξεπερνά αθροιστικά το 
1.000.000,00ευρώ με το ΦΠΑ) (σχετ. πράξεις: απόφ. 625/2007 ΕΑ του ΣτΕ, απόφ. 
4313/2013Τμ. Μείζ. - Επταμ. Σύνθ. Ελ. Συν.,  απόφ.1956/2014 VI Τμ.Ελ.Συν, 
απόφ.246/2015 ΣΤ' Κλιμ. Ελ.Συν.). 

Ι. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών Ανώνυμων Εταιρειών: 
Ειδικά στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανώνυμη εταιρεία 

τότε θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά, καθώς και να ικανοποιούνται οι 
προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί με τον Ν.3414/2005. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών και μελετών του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων όπως ισχύουν. 

 
Οι μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή 

σε Κοινοπραξία ή σε Ένωση, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι 
διατάξεις των Νόμων 3310/2005 και 3414/2005. 

 
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, ανεξαρτήτως της 

συμμετοχής τους ή μη σε αντίστοιχες ελληνικές εφόσον, το δίκαιο της χώρας όπου έχουν 
την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. 

 
1. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον, 

η Ανώνυμη Εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος) υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση 
το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
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β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
 
Εφόσον, από την ανωτέρω (υπό στοιχείο β.) κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της 

Εταιρείας είναι άλλες Ανώνυμες Εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι' αυτές τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν μέχρι Φυσικού Προσώπου ή Προσωπικής 
Εταιρείας ή ΕΠΕ ή άλλου Νομικού Προσώπου (πλην Ανώνυμης Εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι 
όλων των Ανωνύμων Εταιρειών. 

 
2. Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της 

χώρας όπου έχουν την έδρα τους, η ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολο τους μέχρι 
Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της 
Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου, περί Εταιρείας της οποίας οι 
μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την 
υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η τροποποίηση του 
καταστατικού της, ώστε οι μετοχές στο σύνολο τους να έχουν μετατραπεί σε 
ονομαστικές, 
β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία 
το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών της Εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά 
νόμο αρμόδια Αρχή του κράτους της έδρας της Εταιρείας και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 
 
3. Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην 

οποία έχουν την έδρα τους, δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους 
μέχρι Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου: 

α. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους ότι, το 
δίκαιο της χώρας αυτής δεν επιβάλλει στην Εταιρεία την υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης των μετοχών της μέχρι Φυσικού Προσώπου. Αν, από την οικεία 
Νομοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, υποβάλλεται σχετική  
Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, φέρουσα την ψηφιακή του 
υπογραφή. 
β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα (1) % των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εάν, η Εταιρεία δεν 
τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση των 
μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον (ένα) 1 % των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον, οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην  Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να 
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, 
χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την αιτιολογία 
αυτή. Εάν όμως, η Αναθέτουσα Αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της Εταιρείας να 
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υποβάλει την ανωτέρω κατάσταση των μετόχων της, η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από Δημόσιες Αρχές, πρέπει να είναι 

επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή του Κράτους όπου εδρεύει η Εταιρεία και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 
ΙΙ. Εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η 

Επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
εξαίρεση της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού Προσώπου. 

2. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της Επιχείρησης, κατά το δίκαιο της έδρας της 
συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως ισχύει, 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005», ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016. 

 
Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, 
για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος πρόκειται να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οφείλει να συνυποβάλει όλα τα δικαιολογητικά 
των φορέων στους οποίους θα στηριχθεί, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούν, κατά 
περίπτωση, τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 15 της παρούσης) και δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 14 της παρούσης. 

 
Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό δικαιολογητικά οφείλει ο προσωρινός ανάδοχος 

να τα υποβάλλει εντός της τασσόμενης προθεσμίας του άρθρου 24.1 της παρούσης.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
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24.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

24.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
22 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της 
παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

24.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσης, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

24.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 της 
παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 ή και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 15 της παρούσης σύμφωνα και με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

24.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 24.3, 24.4 ή 24.5 είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Το πρακτικό με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική 
Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

24.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

24.8 Προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ψηφιακής 
υπογραφής, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (μόνον για τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που υποβάλει προσφορά και 
δεν υπογράφει ο ίδιος). 

24.9 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
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δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πριν τη λήξη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους, ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, ενημερώσει σχετικά την 
αναθέτουσα αρχή μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ και προσκομίσει και έντυπα, όσα εξ 
αυτών έχει υποχρέωση και για την έντυπη υποβολή τους μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου του 
Δήμου, τότε ορίζεται με την παρούσα ότι η αποσφράγιση θα γίνει σε χρόνο νωρίτερα από 
τις ως άνω προθεσμίες, άμεσα μετά και την έντυπη παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, 
αφού προηγηθεί ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση των προσφερόντων από την αναθέτουσα 
αρχή. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 : Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 

25.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ., επί αποδείξει. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και μετά και την ολοκλήρωση του 
απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πιστοποιημένοι χρήστες 
του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλούν να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 εφόσον απαιτηθεί, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

25.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

25.3 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του 
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας). Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. Για ματαίωση της διαδικασίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 
του Ν.4412/2016. 

25.4 Καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική σύμβαση, που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

25.5 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α. Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 
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γ. Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
δ. Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 
ε. Την συμφωνηθείσα τιμή. 
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
ζ. Τον τρόπο παραλαβής. 
η. Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
ι. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

25.6 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης  που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν 
πρόσωπο. 

25.7 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. 

Υπόδειγμα σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 : Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης 

Η διάρκεια για κάθε σύμβαση που θα προκύψει θα καθοριστεί σύμφωνα με τα κατά 
περίπτωση είδη που θα περιλαμβάνει στο συμβατικό της αντικείμενο συναρτήσει των χρόνων 
παράδοσης αυτών όπως ορίζεται ανά επιμέρους άρθρο (άρθρα 1 έως και 13) στην ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων της 37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και σύμφωνα με το 
τελευταίο χρονικά παραδοτέο είδος οχήματος που δύναται να περιλαμβάνει η σύμβαση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 : Προδικαστική προσφυγή 

 
27.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των 
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ΒΙΒΛΙΟΥ IV του Ν.4412/16 ένδικων βοηθημάτων, να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 
της αναθέτουσας αρχής, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/ Α΄/04-05-2017). 

 
Α. Προδικαστική προσφυγή: 

 
(1) Υποβάλλεται: 
 
(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 (άρθρα 345-374). 
 
(β) Ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 

τυποποιημένου εντύπου προσφυγής (περιλαμβάνεται στο Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017), 
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ψηφιακά υπογεγραμμένου, η οποία περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της.  

Η Αναθέτουσας Αρχή: 
• Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν.4412/16, και 

• Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής 
και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους της προηγούμενης παραγράφου. 

• Μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
(γ) Πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής ενώπιον του 

αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αυτών. 
 
(δ) Εντός προθεσμίας: 
• 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα. 

• 15 ημερών εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα. 
• 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

• 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου από τον 

προσφεύγοντα υπέρ Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. Το παράβολο κατατίθεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017). Αν ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης το ύψος του 
παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά 
με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 

 
(3) Εξετάζεται (ορίζεται ημερομηνία συζήτησης / εξέτασης) από την ΑΕΠΠ εντός 40 

ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. 
 
(4) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

προσφυγής, κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να 
ασκήσει παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 362 του 
Ν.4412/2016. 

 
(5) Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της προδικαστικής προσφυγής, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής. 
 
(6) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
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άλλως έχει διαταχθεί με πράξη επιβολής προσωρινών μέτρων της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366 
παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016). 

 
 

Β. Αίτηση αναστολής 
 
(1) Επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή, υφίσταται 

δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον του κατά τόπου 
αρμόδιου δικαστηρίου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. 

 
(2) Δικαίωμα άσκησης των ένδικων βοηθημάτων, έχει και η αναθέτουσα αρχή, εάν η 

ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
 
(3) Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου 

ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€. 

 
(4) Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
27.2. Κατά τα λοιπά για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων 

αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16 στο άρθρο 19 της 
υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 
1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 
63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 
ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28 : Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, 
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29 : Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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ΑΡΘΡΟ 30 : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 31 : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

31.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 : Χρόνος - τόπος παράδοσης των ειδών 

32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ορίζεται ανά είδος 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 13 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 37/2017 
μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και μέσα στον καθορισμένο από 
την εκάστοτε σύμβαση χρόνο στο Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων στην οδό Αγ. Βασιλείου 62, 
Περιστέρι. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των οχημάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

32.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

32.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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ΑΡΘΡΟ 33 : Τρόπος παραλαβής των οχημάτων 

33.1 Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται τμηματικά από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, το άρθρο 
14 της γενικής και 1 έως και 13 της ειδικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 
37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 

33.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση (συγκεκριμένα με μακροσκοπικό 
έλεγχο), μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

33.3 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (κατά περίπτωση: μακροσκοπικό, οριστικό, παραλαβής του οχήματος με 
παρατηρήσεις ή απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Ισχύουν κατά τα λοιπά για την παραλαβή τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 

33.4 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε 
σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34 : Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

34.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

34.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

34.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου: 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 32.1 του άρθρου 32 
της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το προϊόν δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος 
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 : Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 37 : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 32 (Χρόνος παράδοσης των ειδών), 34 (Απόρριψη συμβατικών 
υλικών – Αντικατάσταση) και 35 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 38 : Δείγματα 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, να προσκομίσουν δείγμα με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα επιμέρους άρθρα 1 έως και 6 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 
37/2017 μελέτης του διαγωνισμού μόνο για τα είδη των άρθρων αυτών και εφόσον 
απαιτηθεί. 

Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς  
 
 

ΑΡΘΡΟ 39 : Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται και τμηματικά σύμφωνα με την περίπτωση α’, 
παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και 
οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα 
τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για 
την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες 
από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, 
παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

39.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, 
τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του (αναφέρονται ενδεικτικά 
στον πίνακα του άρθρου 3 της παρούσας), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του 
ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
 
 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού ή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική 
περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν 
τα έγγραφα της σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο …………. της Διακήρυξης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: …-…-………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ…………………………. 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κ. ……………………………………. 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 
       Περιστέρι 12135 
Τηλ. 210 5701606 
 

 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
Περιστέρι σήμερα την …η  …………………… 2017 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 
 
α) η Μαρία Τσιώτα Μάρκου Αντιδήμαρχος Περιστερίου ενεργούσα στην περίπτωση αυτή ως 
νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου, 
 
και 
 
β) ο …………………………………………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….. 
με έδρα ………………………………, οδός : ……………………….., ΤΚ: ……………..με ΑΦΜ: …………………….., ΔΟΥ: 
………………………….., 
αποκαλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», 
 

έχοντας υπ' όψιν: 
- Ν.4412/2016(Α' 147), Ν.4257/2014 (Α’ 93), Ν.4270/2014 (Α' 143),  Ν.4250/2014 

(Α' 74), Ν.4111/2013 (Α’18), Ν.4129/2013 (Α’ 52), της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 
(Α' 107), το άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α’ 120), Ν.4013/2011 (Α’ 204), 
Ν.3861/2010 (Α’ 112), Ν.3852/2010 (Α’ 87), Ν.3463/2006 (Α' 114), Ν.3548/2007 
(Α’ 68), Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), Ν.3414/2005 (Α’ 279), Ν.2690/1999 (Α' 45), 
Ν.2121/1993 (Α' 25), π.δ. 39/2017 (Α’ 64), π.δ 80/2016 (Α΄ 145), π.δ 28/2015 
(Α' 34), Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017), Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 
1924/2-6-2017), του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185), Οδηγία 2006/42/ΕΚ  
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και 

- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 7423/28-2-2017 του Δημάρχου Περιστερίου 
Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

- την με αριθμ.49318/18403+48467/18068/6-7-2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

- τις με αρ. 179/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ91ΩΞ2-1ΙΗ) και 217/2017 (ΑΔΑ: 6Θ5ΦΩΞ2-ΘΞΘ) πράξεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης και του 
διαγωνισμού αντίστοιχα, 

- την υπ’ αριθ.502/1-8-2017 (ΑΔΑ:Ω24ΧΩΞ2-ΙΟΘ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.150.720,00€, σε βάρος 
των υπό Κ.Α. 20.7132.201 (984.560,00 ευρώ), Κ.Α. 30.7132.201 (39.680,00 ευρώ),  
Κ.Α. 35.7132.201 (39.680,00 ευρώ), και Κ.Α. 00.6495.05 (86.800,00 ευρώ) 
προϋπολογισμού έτους 2017 β) η με αρ. 37/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής και γ) η δέσμευση εγγραφής στον προϋπολογισμό του έτους 2018 
των απαραίτητων παρακάτω πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 20.7132.201 (300.080,00 
ευρώ), Κ.Α. 30.7132.201 (99.200,00 ευρώ) και Κ.Α. 35.7132.201 (198.400,00 ευρώ) 
συνολικού ποσού 597.680,00€, 
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- τις με αρ. πρωτ.31961, 31963, 31964 & 31965 στις 08-08-2017 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης δαπάνης, με Α/Α: Α775, Α776, Α777 & Α778 αντίστοιχα και με 
αντίστοιχους αριθμούς καταχώρησης Α775, Α776, Α777 & Α778 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
του Δήμου, 

- την 505/2017 πράξη (ΑΔΑ: 7ΥΩΞΩΞ2-ΑΙΜ)της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι, 

- τις ……………./2017 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, 
- την …………../2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 
1. ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια των οχημάτων: 
 
«Αναλύονται οι τύποι των οχημάτων, μάρκα πλαισίου ή υπερκατασκευής και οι 
κατασκευαστές τους, ειδικότερα στοιχεία του οχήματος/ων (χρωματισμός κ.λπ.)» 
 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

 
2. Το όχημα/οχήματα θα παραδοθεί/ούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 & 14 της 

Γενικής και 1 έως και 13 της ειδικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 
37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και των άρθρων 31 
και 32 της με αρ. ……/..-..- 2017 διακήρυξης του διαγωνισμού εντός χρονικού 
διαστήματος ………………. (το χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί από τα ανά σύμβαση και 
προμηθευτή ανατιθέμενα είδη οχημάτων) από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος 
συμφωνητικού. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων (αμαξοστάσιο) Δήμου Περιστερίου, 
οδός Αγίου Βασιλείου 62. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην 37/2017 
μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και στην σχετική 
προσφορά του προμηθευτή. 

4. Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της 
γενικής και 1 έως και 13 της ειδικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 
37/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και των άρθρων 31 
και 32 της με αρ. ……/..-..- 2017 διακήρυξης του διαγωνισμού, από την αρμόδια 
επιτροπή. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α' του Ν.4412/2016. 

6. Οι ποινικές ρήτρες για εκπρόθεσμη παραλαβή των ειδών ορίζονται στο άρθρο 35 της 
με αρ. ……/..-..- 2017 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

7. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την περίπτωση α’, παραγρ. 
2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική 
παραλαβή των ειδών, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια 
για την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016και σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με 
τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει 
τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

8. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, 
καθώς και εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016, θα χορηγεί το δικαίωμα στον 
Δήμο για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 

9. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται 
αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών (η παρούσα πρόβλεψη αφορά και την περίπτωση 
κατά την οποία υπάρχουν και άλλοι διάδικοι με διαφορετική έδρα). 

10. Οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………… διακήρυξης και της 37/2017 
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μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τους οποίους ο 
Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και η προσφορά του Προμηθευτή, 
αποτελούν όρους και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

11. Ο Προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμό …………………………… εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης η οποία εκδόθηκε από ……………………………………………………………….. ύψους ……,..€. 

12. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια οχημάτων ανέρχεται σε: 
α) …. έτη για το πλήρες όχημα και σε ….. έτη για την αντισκωριακή προστασία πλαισίου «ή και 
υπερκατασκευής» για το όχημα/οχήματα …………….. και  
β)(επαναλαμβάνεται το α’ για διαφορετικό είδος οχήματος). 

13. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα 
τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο.. 

14. Η ανωτέρω σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 
15. Αυτό το συμφωνητικό συντάχτηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τους 

συμφωνούντες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

Η 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 

«ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (ΕΕΕΣ) ΕSPD» 
 
Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο  
1) espd-request.pdf καθώς και στο σχετικό  
2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα των ηλεκτρονικών 

επιμέρους συστημικών Διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr  

όπου έχει αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ (ESPD). 
 
Οι προμηθευτές παρακαλούνται όπως συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el προκειμένου να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ 
(ESPD). 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el




«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 1 
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:25/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:37/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Γαβαθάς  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.748.400,00ΕΥΡΩ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά φορά στην προμήθεια των οχημάτων: δεκατεσσάρων (14) φορτηγών & 
ημιφορτηγών, τριών (3) επιβατικών πέντε θέσεων και ενός (1)λεωφορείου τύπου VAN εννέα 
θέσεων για τα έτη 2017 και 2018, σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων, για τα οποία δεν 
είναι συμφέρουσα η συντήρησή τους πλέον καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου 
για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου.  
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.748.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2017 του Δήμου στους κωδικούς: 
 
20.7132.201 (984.560,00€) 
35.7132.201 (39.680,00€) 
30.7132.201 (39.680,00€) 
00.6495.05 (86.800,00€) 
 
και στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 θα εγγραφούν πιστώσεις στους κωδικούς: 
 
20.7132.201 (300.080,00€) 
35.7132.201 (198.400,00€) 
30.7132.201 (99.200,00€) 
 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά 
είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των 
κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
 
 
 
  

Ο Συντάξας 
 
 
 

Αναστάσιος Γαβαθάς 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

mailto:tdso@peristeri.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:25/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:37/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Γαβαθάς  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.748.400,00ΕΥΡΩ 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά φορά στην προμήθεια των οχημάτων: δεκατεσσάρων (14) φορτηγών & 
ημιφορτηγών, τριών (3) επιβατικών πέντε θέσεων και ενός (1)λεωφορείου τύπου VAN εννέα 
θέσεων για τα έτη 2017 και 2018, σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων, καθώς και για την 
ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών 
του Δήμου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των : 
 
- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- Ν.4257/2014/Α’93 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 63, 
- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- Ν.4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ». 
- Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», 

mailto:tdso@peristeri.gr
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- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον 
Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 
Α'/23.2.2007), 

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

- Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α’30 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

- Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α’279 «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων». 

- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

- π.δ. 80/2016 (Ά  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 
- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης», 

- την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα είδη 
της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

 
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 
 
Καθώς και: 
- τις με αρ. 179/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ91ΩΞ2-1ΙΗ) και 217/2017 (ΑΔΑ: 6Θ5ΦΩΞ2-ΘΞΘ) πράξεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης και του διαγωνισμού 
αντίστοιχα, 

- την με αρ. πρωτ.49318/18403+48467/18068/6-7-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  Έγγραφα της σύμβασης 

 
Έγγραφα της σύμβασης είναι: 
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- Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 
- Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου (γενική και 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 
- Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4  Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.748.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (1.150.720,00€) 
του Δήμου στους κωδικούς: 
 
20.7132.201 (984.560,00€) 
35.7132.201 (39.680,00€) 
30.7132.201 (39.680,00€) 
00.6495.05 (86.800,00€) 
 
και στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 (597.680,00€)θα εγγραφούν πιστώσεις στους κωδικούς: 
 
20.7132.201 (300.080,00€) 
35.7132.201 (198.400,00€) 
30.7132.201 (99.200,00€) 

 
Οι κωδικοί και τα ποσά για το έτος 2018 αφορούν: 
α) την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου χωρητικότητας 15m³ με σύστημα πλύσης κάδων, ενός 
μονοκάμπινου ημιφορτηγού τύπου PICK-UP, ενός διπλοκάμπινου φορτηγού ανατρεπόμενο 3,5t, 
ύψους δαπάνης 300.080,00 ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν την υπό Κ.Α. 20.7132.201 πίστωση 
οικονομικού έτους 2018. 
β) την προμήθεια ενός τριαξονικού οχήματος μεταφοράς container, ύψους δαπάνης 198.400,00 
ευρώ, το οποίο θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 35.7132.201 πίστωση οικονομικού έτους 2018. 
γ) την προμήθεια δύο διπλοκάμπινων φορτηγών ανατρεπόμενων 3,5t, ύψους δαπάνης 99.200,00 
ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν την υπό Κ.Α. 30.7132.201 πίστωση οικονομικού έτους 2018. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά 
είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των 
κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά είδος, για το σύνολο όμως της ποσότητας της 
προμήθειας ανά είδος. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, όλα ή όσα είδη επιθυμούν να 
συμμετάσχουν. 
 
 
 
 
 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 13 

ΑΡΘΡΟ 5  Σύμβαση 

 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την 
κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να 
την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Θα απαιτηθεί προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και για προκύπτουσες συμβάσεις κάτω των 
20.000,00€. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7  Καλή λειτουργία 

 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής 
παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. 
Ο χρόνος εγγύησης για κάθε υπό προμήθεια είδος καθορίζεται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας όπως καθορίζεται ανά είδος στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
της παρούσας μελέτης απορρίπτονται. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η προσφερόμενη 
εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, υπερκατασκευή 
τυχόν πλαίσιο, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ. 
Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαθιστούν οποιαδήποτε βλάβη 
παρουσιάζεται στο χρόνο που η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σε ισχύ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 

 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική 
πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά 
άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του 
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9  Πλημμελής ποιότητα κατασκευής 

 
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η 
υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του 
ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  Εξοφλητικός λογαριασμός 

 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει (και κατά περίπτωση τμηματικά) σύμφωνα με την περίπτωση 
α’, παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και 
οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την 
προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από την 
έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του 
Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  Τιμή 

 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης των υπό προμήθεια οχημάτων θα είναι σε 
ΕΥΡΩ.  
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προσφέρει επί της τιμής του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος για το οποίο συμμετέχει. 
Προσφορά που δίνει τιμή ανά είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής για τα είδη συμμετοχής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13  Τόπος παράδοσης 

 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
Τόπος παράδοσης: αμαξοστάσιο Δήμου Περιστερίου, οδός Αγίου Βασιλείου 62. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14  Χρόνος παράδοσης 

 
Οι παραδόσεις των οχημάτων θα είναι κατά περίπτωση τμηματικές και σε χρόνο παράδοσης όπως 
ορίζεται ανά άρθρο (άρθρα 1 έως και 13) στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας 
μελέτης. 
 
 
 
  

Θεωρήθηκε 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Ελένη Πάσσου 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Αναστάσιος Γαβαθάς 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων  

 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:…/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:…./2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Γαβαθάς  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.748.400,00ΕΥΡΩ 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΡΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, (CPV 34144512-0, 42414410-8) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16m3 
με σύστημα ανύψωσης κάδων, σύστημα πλύσης κάδων και γερανό οροφής υπογείων κάδων.  
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 
«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
Το προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής και να κυκλοφορούν ευρέως 
στην χώρα. 
 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην 
Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 
 
1.2 Πλαίσιο οχήματος 
 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). 
 
Ο τύπος πλαισίου οχήματος να είναι 6x2x4, δηλαδή ο τρίτος άξονας να είναι και 
διευθυντήριος ενώ ο δεύτερος να έχει διαφορικό. 
 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι κατασκευασμένο με σκοπό τη σκληρή χρήση σε ασφαλτοστρωμένες 
και μη επιφάνειες ή επιφάνειες κακής ποιότητος και να είναι το ισχυρότερο δυνατόν που 
προτείνει ο κατασκευαστής για τέτοιου τύπου οχήματα. 

mailto:tdso@peristeri.gr
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Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 
πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων 
τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της 
υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και τον γερανό οροφής υπογείων κάδων, από 
όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που θα συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, 
έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 
 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 9 
tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό 
μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του 
λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή 
απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων, ο γερανός οροφής και το 
σύστημα πλύσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 
450kgr/m3. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη 
κατανομής φορτίων . 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει ο Δήμος. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Τρίγωνο βλαβών 
-Ταχογράφο 
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 
-Βιβλίο ανταλλακτικών. 
-Ράδιο CD & CB σε συχνότητες λειτουργίας που θα δοθούν από την υπηρεσία. 

 
Σύστημα φωτισμού για νυχτερινή εργασία, το οποίο θα καλύπτει όλο το χώρο πίσω και πλαγίως 
της υπερκατασκευής σε όλο το μήκος & πλάτος της. 
Επίσης θα παρέχει μπαλαντέζα με φωτισμό χειρός 10 cm τουλάχιστον που θα αποθηκεύεται σε 
αυτόματη ανέμη. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό 
σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 
 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
• Μεταξόνιο, το οποίο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό για την ευελιξία του 

οχήματος 1ος-2ος άξονας από 3000 – 3300mm. 
• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
• Βάρη πλαισίου  
• Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 
• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και των πίσω αξόνων. 

 
1.3 Κινητήρας  
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 
5κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης 
κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 320Hp και ροπής 1.600Nm. Θα 
διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης 
(Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 9.000cm3  
 
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση 
με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες 
οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη 
στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο 
δυνατό εύρος στροφών. Η εισαγωγή του φίλτρου αέρα να βρίσκεται ψηλά . Η εξαγωγή 
καυσαερίων να γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και 
εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
 
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 
σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του 
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος 
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

• Τύπος και κατασκευαστής 
• Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 
• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 
• Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

αριθμό των στροφών. 
• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπίεσης . 
• Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας. 

 
1.4 Σύστημα μετάδοσης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο και όχι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο και θα 
διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, 
συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν θα φέρει συμπλέκτη και οι αλλαγές ταχυτήτων θα 
γίνονται αυτόματα μέσω μετατροπέα ροπής και ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου  
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Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
 
Στο κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι προσαρμοσμένος επιβραδυντής - (RETARTER ) ο οποίος θα 
είναι υδραυλικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερθέρμανσης . 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη 
κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε 
αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με 
αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε 
μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.  
 
Οι πίσω τροχοί επιθυμητό να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών . 
Μέγιστη ταχύτητα κατ’ ελάχιστον 80 km/ h . Η τελική σχέση μετάδοσης να επιτρέπει την 
λειτουργία του οχήματος στην πόλη και σε δύσβατα και ολισθηρά οδοστρώματα (χώρος 
εναπόθεσης απορριμμάτων) 
 
1.5 Σύστημα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 
στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο 
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το 
όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System 
– ESP).  

 
Στο κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι προσαρμοσμένος επιβραδυντής - (Retarder) ο οποίος θα είναι 
υδραυλικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερθέρμανσης.  
 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 
ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το 
χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω 
τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα 
θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απολύτως το πλήρως φορτωμένο 
όχημα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10 % με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. 
 
1.6 Σύστημα διεύθυνσης 
 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση 
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ενεργεί στον 
εμπρόσθιο άξονα και κατά περίπτωση και στον οπίσθιο.  
 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση 
για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι 
η ελάχιστη δυνατή. 
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1.7 Άξονες – αναρτήσεις 
 
Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει παραβολικά αερόφυλλα ελάσματα 
τεχνικού φορτίου 9.000 kg καθώς και αντιστρεπτική ράβδο και αποσβεστήρες κραδασμών διπλής 
ενέργειας . οι οπίσθιοι άξονες θα φέρουν αναρτήσεις τύπου χαλύβδινες και με αερόφουσκες ή 
με αερόφουσκες τεχνικής αντοχής συζυγίας τουλάχιστον 21.000 kg 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (6Χ2) και συγκεκριμένα στον πρώτο. Ο 
κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, 
που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων 
κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 
και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 
 
1.8 Καμπίνα οδήγησης 
 

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

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα 
θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

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

Τα παράθυρα των θυρών θα διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος. 
Η καμπίνα θα φέρει συσκευή καταγραφής ταχύτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα 
φέρει όργανο μέτρησης ωρών λειτουργίας. 
Οι κύριοι καθρέπτες οπισθοπορείας θα είναι θερμαινόμενοι, θα φέρει καθρέπτη ράμπας και 
εμπρόσθιο. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
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Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
1.9 Χρωματισμός 
 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα 
καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις 
οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι 
λευκού χρώματος. 
 
1.10 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
 
1.10.1 Γενικά 
Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε 
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16 m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση 
απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για 
απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου 
για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.  
 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να αναφερθεί 
ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από 
οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι μεγαλύτερο από 
1m. Το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα 
είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 (μεγαλύτερο από 1400mm). 
 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-
πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με 
εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι 
επισκέψιμοι. 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά 
τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την 
τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό 
της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της 
υπερκατασκευής. 

 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 
 
1.10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής  
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι από 
χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής 
ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται 
αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις (όπως η χοάνη τροφοδοσίας 
και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι 
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ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος των πλευρικών τοιχωμάτων 
θα είναι τουλάχιστον 3 mm και του δαπέδου του σώματος, 4 mm το δε πάχος του κατώτερου 
τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της 
χοάνης τουλάχιστον 3mm.  
 
Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να 
είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  
 
Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες 
και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς). 
  
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή 
εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής.  
 
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας 
θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε 
να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές 
του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού 
παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. 

 
1.10.3 Σύστημα συμπίεσης 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης 
δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των 
πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι 
ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 
   
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα 
είναι τουλάχιστον 1,6m3. Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και 
υπολογισμός της χωρητικότητάς της. 
Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης ικανό για αντοχή 
στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 6mm. 
 
Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται 
και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το 
σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο 
οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω 
ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή 
της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα 
ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη 
τοποθέτηση όμοιας διάταξης.  
   
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι 
τουλάχιστον 450kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα 
θα είναι τουλάχιστον 5:1.  
 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – 
διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να 
είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για μακροχρόνια 
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καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα 
κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του 
φορείου θα είναι αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης. 
 
Να υποβληθεί επίσης με την τεχνική προσφορά μελέτη υπολογισμού πεπερασμένων στοιχείων σε 
κρίσιμα από τις καταπονήσεις και τις πιέσεις σημεία της υπερκατασκευής όπως π.χ. 
αρθρώσεις πόρτας συμπίεσης, συστήματα ασφάλισης κλειστής πόρτας κ.α όπου να αποδεικνύεται 
έμπρακτα η αντοχή των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων στις καταπονήσεις που δέχονται κατά την 
χρήση τους. 
 
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες 
δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών.  
 
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε 
να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού 
συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.  
 
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο 
και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού 
μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. 
 
Το σύστημα συμπίεσης να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του 
εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπίεσης κατά την 
διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. 
Να περιγραφεί ο τρόπος επισκεψιμότητας και συντήρησης του τηλεσκοπικού εμβόλου. 
 
 Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 
  
1.10.4 Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Ο υδραυλικός μηχανισμός ανύψωσης και εκκένωσης κάδων μέσω βραχιόνων και κτένας θα είναι 
κατάλληλος για την ανύψωση πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 120 
- 1.300 lit και θα ενσωματώνει κάθε απαραίτητη διάταξη ασφαλείας για την προστασία του 
προσωπικού και θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος . 
 
 Οι κινήσεις - ανύψωσης - ανατροπής – επιστροφής των κάδων, θα εκτελούνται μέσω 
κατάλληλων υδραυλικών κυλίνδρων που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο του ανυψωτικού 
μηχανισμού και θα έχουν ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 1000 kg .  
 
 Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία μέσω 
χειριστηρίου θα δέχεται εντολές. Θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας 
εργασίας και θα φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι κάδοι, θα 
ασφαλίζουν έτσι που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα υπάρχει βαλβίδα 
κατευθύνσεως με σύστημα αντεπιστροφής, ώστε αν ο μοχλός χειρισμού αφεθεί ελεύθερος να 
επανέρχεται σε ουδέτερη θέση. 
 
Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος, σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής της υδραυλικής αντλίας από σβήσιμο του κινητήρα ή 
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται καλά οι 
εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως που θα 
ασφαλίζουν το σύστημα όταν χρειάζεται. 
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 Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος πίσω δεξιά κατά 
προτίμηση .  
 Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος θα μειώνεται αυτόματα η 
ταχύτητα καθόδου δια μέσου κατάλληλης ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην 
καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. 
 Να αναφερθούν στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων ανύψωσης. 
 
1.10.5 Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη 
(P.T.O) που είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής 
ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει 
τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του 
οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση) και θα 
εμπλέκεται μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες 
στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει 
ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.). Σε οποιαδήποτε κίνηση του οχήματος ο 
δυναμολήπτης θα πρέπει να απεμπλέκεται αυτόματα. (Αυτόματο Σασμάν). 
 
1.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
 
1.11.1 Δεξαμενή καθαρού νερού 
Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 800L τουλάχιστον και χωροταξικά έτσι 
τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμία μετατόπιση του 
κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού από την δεξαμενή αυτή στην δεξαμενή ακαθάρτων. Θα 
είναι τοποθετημένη στην εμπρόσθια πλευρά του σώματος και πλησίον του προωθητήρα 
απορριμμάτων. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας πάχους 3mm. 
με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης 
μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του 
οχήματος. Η δεξαμενή καθαρού νερού θα φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα 
προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα 
όριο ασφαλείας. Τέλος θα διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο θα θέτει εκτός λειτουργίας το 
συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος 
πλύσεως. 
 
Η δεξαμενή τέλος θα έχει στόμιο επιθεώρησης και στόμιο πλήρωσης 2', για γέμισμα από 
δίκτυο υδροληψίας ή πυροσβεστικούς κρουνούς. 
 
1.11.2 Δεξαμενή ακαθάρτου νερού  
Η δεξαμενή ακαθάρτου νερού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISA 304) 
πάχους 3mm. Θα είναι χωρητικότητας 350L περίπου και θα τοποθετείται στο πλαϊνό μέρος του 
οχήματος και κάτω από την υπερκατασκευή. 
 Θα έχει ειδικό σύστημα προκειμένου νε αδειάζει γρήγορα και επιπλέον θα υπάρχει ειδικό 
άνοιγμα έτσι ώστε να καθαρίζεται. 
 
1.11.3 Θάλαμος πλύσης κάδων 
Σαν θάλαμος πλύσεως κάδων θα χρησιμοποιείται η χοάνη εκκένωσης με κατάλληλη διαμόρφωση 
για να δέχεται τον κάδο αυτόματα που να αποκλείει την διαρροή νερού στο δρόμο. 
 
Στο θάλαμο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικότερο πλύσιμο 
των κάδων καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή των ακαθάρτων 
νερών. 
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Επίσης θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακαθάρτων νερών ώστε μετά 
την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδικό 
φρεάτιο αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και το οποίο είναι δυνατόν 
να εκκενωθεί κατά βούληση. 
 
1.11.4 Σύστημα πλύσεως κάδων  
Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων τυποποιημένων 
διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L πλαστικών ή μεταλλικών. 
 
Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη 
ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης τους. 
Ο κανονικός χρόνος πλύσης για κάδους με φυσιολογική ρύπανση, χωρητικότητας 1100L, θα 
είναι 12sec και η κατανάλωση νερού ανά κάδο περίπου 10L νερού. 
 
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο (με άριστη ποιότητα 
πλύσης), θα δίνει στο όχημα αυτονομία πλύσης σχεδόν όλων των κάδων που εκκενώνει. 
  
Η παροχή νερού θα είναι 50L/min περίπου, η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην κεφαλή πλύσης 
θα είναι 200bar περίπου. Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα δουλεύει με περιστροφική 
κεφαλή, θα έχει τέσσερα (4) στόμια που θα καταλήγουν σε τέσσερα μπεκ διαμέτρου 0,1mm. Θα 
είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX AISI 303 ενώ θα φέρει σήμανση 
CE για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα 
μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα σε κάθε στόμιο από –90ο έως +90ο ανάλογα με τις ανάγκες.  

 
Λόγω της ειδικής σχεδίασης του συστήματος το εκτοξευόμενο νερό θα πλησιάζει ταυτόχρονα τα 
τοιχώματα και τον πυθμένα του κάδου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα πλύσης 
με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο. 
 
Η κεφαλή θα είναι περιστρεφόμενη με τη βοήθεια της πίεσης του νερού. Θα υπάρχει αυτόματο 
σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν φράξει το στόμιο, όταν πέφτουν οι στροφές και όταν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν τροφοδοτείται η κεφαλή με νερό. 
Η κεφαλή θα ενεργοποιείται με πίεση του μπουτόν πλύσης και μέσω ρομποτικού συστήματος θα 
πλησιάζει το κάδο, θα λειτουργεί και στη συνέχεια θα επανέρχεται σε θέση ασφαλή από 
πιθανά χτυπήματα των κάδων που θα εκκενώνονται 
 
1.11.5 Απολύμανση κάδου 
Το σύστημα απολύμανσης των κάδων θα είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων 
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L. 
 
To σύστημα απολύμανσης θα λειτουργεί αυτόματα μετά την πλύση  
 
Θα υπάρχει ειδική δεξαμενή (25L) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για το απολυμαντικό 
υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα είναι ανθεκτικό σε 
προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς. 
 
1.11.6 Χρόνοι πλύσης 
Οι χρόνοι πλύσης του κάδου και ο χρόνος απολύμανσης θα ρυθμίζονται από χρονοδιακόπτες που 
βρίσκονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου. 
 
1.11.7 Πίνακας ελέγχου και χειρισμού 
Η υπερκατασκευή θα φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της υπερκατασκευής) 
μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των λειτουργιών της 
υπερκατασκευής. 
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Τα υλικά του πίνακα θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση. 
 
1.11.8 Αντλίες 
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι δύο και συγκεκριμένα : 
 
α) Αντλία υψηλής πίεσης ύδατος με πίεση λειτουργίας 200bar περίπου και παροχή 50L/min 
περίπου με έμβολα για την εσωτερική πλύση των κάδων και τις λειτουργίες του πιστολιού 
πλύσης.  
 
β) Μηχανική φυγόκεντρο αντλία για την μεταφορά των αποπλυμάτων στην δεξαμενή ακαθάρτων, 
παροχής 40L/min περίπου. 
 
1.11.9 Σύστημα πλύσης  
Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ μήκους 15m με πιστόλι υψηλής πίεσης και τα 
αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις. Ο σωλήνας αυτός θα τυλίγεται-
εκτυλίσσεται σε ειδική εκτυλίκτρια αυτόματης επανατύλιξης, χαλύβδινη που θα βρίσκεται σε 
κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα). 

Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης η μάνικα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλύση 
με υψηλή πίεση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση αφισών, πλύση οχημάτων, και 
άλλες χρήσεις.  

 
1.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 
 
Ο υδραυλικός γερανός θα είναι πλήρως καινούργιος και αμεταχείριστος.  
 
Ο γερανός θα τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου χωρίς να 
προκαλούνται προβλήματα ευστάθειας. Θα έχει επαρκή ανυψωτική ικανότητα σε μεγάλη ακτίνα 
δράσης και θα προσφέρει ικανοποιητική ταχύτητα αποκομιδής με κατάλληλη εργονομία 
λειτουργία για το εμπλεκόμενο προσωπικό. 
 
Ο προσφερόμενος γερανός θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
• Πυλώνα έδραση περιορισμένου ύψους ο οποίος θα δύναται να στερεωθεί με ασφάλεια πάνω 
στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου. Ο πυλώνας θα έχει περιστροφή κατά 
κατακόρυφο άξονα 360ο. 

• Υδραυλικό αρθρωτό βραχίονα γερανού με τουλάχιστον μέγιστη έκταση μήκους 6.500 mm και 
ανυψωτικής ικανότητας 3tn τουλάχιστον. 

 
Οι ανυψωτικές ικανότητες θα είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:  

 
Οριζόντια επέκταση (m) 3,90 4,6 5,9 

Βάρος (kgr) 990 820 600 
 
• Στο άκρο του ο βραχίονας θα φέρει διάταξη για προσαρμογή αλυσίδας με απλό γάντζο για 
τον χειρισμό των υπόγειων κάδων. 

• Το συνολικό βάρος του προσφερόμενου γερανού θα είναι 600 kg περίπου. Για την ασφαλή 
στήριξη του γερανού πάνω στην κιβωτάμαξα θα τοποθετηθεί μια μεταλλική βάση από 
κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής και βάρους. 

• Η παροχή της υδραυλικής ισχύος στο μηχανισμό του γερανού θα επιτυγχάνεται μέσω της 
υδραυλικής αντλίας της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. Το υδραυλικό κύκλωμα του 
γερανού θα φέρει ασφαλιστικές βαλβίδες για αποτροπή πτώσης του γερανού σε περίπτωση 
απώλειας υδραυλικής πίεσης. 
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• Ο χειρισμός κινήσεων του γερανού θα εξασφαλίζεται μέσω ασύρματου χειριστηρίου. 
Η τοποθέτηση του γερανού επί της οροφής της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου οχήματος 
θα γίνει σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Για την έδραση του γερανού θα κατασκευαστεί μια κατάλληλη βάση η οποία θα στερεωθεί επί 
της οροφής της κιβωτάμαξας. 
 
Στην οροφή της κιβωτάμαξας και στο σημείο στήριξης της έδρασης του γερανού θα 
κατασκευαστεί δικτύωμα από κοιλοδόκους κατάλληλα διαμορφωμένους για την ασφαλή στήριξη 
της βάσης. 
 
Το δικτύωμα αυτό θα προσδίδει αντοχή στην οροφή του σώματος του απορριμματοφόρου αλλά και 
θα ενισχύει τις πλευρές αυτού στα κάθετα φορτία.  
 
Ο γερανός θα έχει υδραυλική λειτουργία, δηλαδή όλες οι λειτουργίες και κινήσεις θα 
ελέγχονται μέσω υδραυλικών εξαρτημάτων όπως κύλινδροι και διατάξεις περιστροφής. 
 
Κάθε κίνηση θα επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικών βαλβίδων η οποία θα ελέγχεται μέσω 
χειριστηρίου.  
 
Οι βαλβίδες θα είναι αναλογικά ελεγχόμενες, δηλαδή η ταχύτητα των κινήσεων θα είναι άμεσα 
ανάλογη με την κίνηση του χειριστηρίου. 
 
Για την προστασία των υδραυλικών οργάνων από ζημιές από υψηλή πίεση, ο γερανός θα είναι 
εφοδιασμένος με τις παρακάτω ρυθμιστικές διατάξεις: 
- Κύριο ρυθμιστή πίεση : Θα ρυθμίζει την κύρια πίεση στις βαλβίδες και τις γραμμές 
- Βαλβίδες αποπληξίας, οι οποίες θα ρυθμίζουν την επιμέρους πίεση σε συγκεκριμένη 

λειτουργία. 
 
Για την παραλαβή- ανύψωση των υπόγειων κάδων το άκρο της τηλεσκοπικής πούμας θα φέρει 
χαλύβδινη αλυσίδα κατάλληλης αντοχής φορτίου με άγκιστρο ασφαλείας. 
 
To υδραυλικό κύκλωμα του γερανού θα διαθέτει : 
• Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου και οι οποίες αποτρέπουν την 
πτώση του γερανού.  

• Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης στις οριακές θέσεις διαδρομής που θα ακινητοποιεί 
αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί, και επιτρέπει μόνον τις 
κινήσεις συστολής. 

• Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης με αναστολή κινήσεων  
• Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών του γερανού σε περίπτωση βλάβης του ασύρματου 

χειριστηρίου ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση η χειροκίνητη 
λειτουργία δεν θα απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας του γερανού. 

• Διακόπτη κινδύνου με απόλυτο αποκλεισμό της λειτουργίας του βραχίονα ανύψωσης 
 
Ο προσφερόμενος γερανός θα παραδοθεί με ασύρματο φορητό χειριστήριο καθώς και με δυο 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και σύστημα φόρτισης από το ηλεκτρικό κύκλωμα του 
αυτοκινήτου. 
 
Το σύστημα θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 28 

• Μονάδα φορητού χειριστηρίου με ασύρματη επικοινωνία μέσω ραδιοπομπού, εφοδιασμένη με 
μοχλούς αναλογικής κίνησης, κομβίο έκτακτης ανάγκης, διακόπτες λειτουργίας. 

• Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ραδιοδέκτη (τοποθετημένη στην οροφή της κιβωτάμαξας του 
απορριμματοφόρου) η οποία θα συνδέεται με την μονάδα υδραυλικών βαλβίδων του γερανού.  

• Κονσόλα με κομβία έκτακτης ανάγκης τοποθετημένη στην οροφή της κιβωτάμαξας του 
απορριμματοφόρου (που θα επιτρέπουν τον χειρισμό του γερανού για επεμβάσεις 
συντήρησης). 

 
Το χειριστήριο φέρει 4 μοχλούς που θα ελέγχουν την κίνηση του γερανού.  
Οι μοχλοί ελέγχου γερανού θα διασφαλίζουν τις παρακάτω κινήσεις 
- Έκταση / συσπείρωση τηλεσκοπικής μπούμας 
- Ανύψωση / κατάβαση εξωτερικής μπούμας 
- Ανύψωση / κατάβαση κύριας μπούμας 
- Περιστροφή αριστερά / δεξιά βάσης γερανού 
Το χειριστήριο θα φέρει κομβίο έκτακτης ανάγκης το οποίο θα ακινητοποιεί αμέσως όλες τις 
κινήσεις. 
 
Θα πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά, τα κάτωθι: 
  Το εργοστάσιο κατασκευής, τον τύπο και τη χώρα προέλευσης του γερανού. 
  Το διάγραμμα των ανυψωτικών ικανοτήτων και θέσεων βέλους (ακτίνα από τον άξονα 

περιστροφής και ύψος αγκίστρου) από την ελάχιστη μέχρι τη μέγιστη ακτίνα. 
 
1.13 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα 
ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:   
- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση 

με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Ασφάλειας μηχανών σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 – σήμανση CE για όλη την κατασκευή 

(υπερκατασκευή) και συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–
1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. 

   
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο 
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες 
θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο 
όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια 
να συμπτύσσονται.  
 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του 
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το 
οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί 
από πλήκτρο στο χειριστήριο.  
 
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του 
οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  
 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το 
κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του 
οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 
 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 29 

Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών - 
παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μόνιτορ στην 
καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών με έγχρωμη οθόνη αφής τύπου υγρών 
κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο προϊστάμενος 
υπηρεσίας), θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του 
υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.  
Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και ελέγχου 
παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, θερμοκρασίας 
υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος.  
Το σύστημα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, GSM, 
Bluetooth IOS και Bluetooth Android, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της 
υπερκατασκευής εξ’ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός σύνθετων 
βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
στα συνεργεία επισκευής. 
Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει να 
περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από σχετικά τεχνικά 
φυλλάδια των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το προσφερόμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα. 
 
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών 
μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας 
του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα 
κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες 
βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει 
σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει 
κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω 
κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης 
εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως 
ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για 
οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του 
οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο 
πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές 
φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη 
σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 
 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
   
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να 
είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο 
όχημα. 
 
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του 
οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των 
απορριμμάτων . 
 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως 
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  
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Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε 
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε 

ευχερή θέση. 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

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

(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών. 
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία 
του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην 
Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, 
καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών 
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 
 
1.14 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 
απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ με την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του 
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα 
αφορά απορριμματοφόρα.  
 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 
αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας 
για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις επισκευές 
και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα 
δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
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περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου 
τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο 
λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την 
αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση. 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
1.15 Τεχνική Υποστήριξη  
 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής  
τουλάχιστον 3 έτη.  

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

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

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού 
θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο 
π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και 
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας 
αν αυτό απαιτηθεί.  
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 
 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη 
διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

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

 
1.17 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. Να 
κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
1.18 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις 
για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημερολογιακές ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του 
Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων 
και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο 
απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
1.19 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα 
οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων 
οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο Οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Άξονες – Αναρτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Καμπίνα Οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Γενικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Σύστημα συμπίεσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

14 
Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

16 
Σύστημα πλύσης κάδων  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

17 
Υδραυλικός γερανός  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

18 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 
Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

21 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

22 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

23 
Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

24 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 100-120 8,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 8,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  100-120 8,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 
13 Γερανός οροφής  100-120 5,00 

14 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 1,00 
 ΓΕΝΙΚΑ    
15 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

16 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 10,00 

17 

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

100-120 10,00 

18 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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ΑΡΘΡΟ 2.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ (CPV 34144512-0) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
2.1 Γενικές απαιτήσεις 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την προμήθεια ενός (1) τριαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος, με συμπιεστή 
απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3 με σύστημα ανύψωσης και σύστημα πλύσης 
κάδων.  
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
Τα προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής και να κυκλοφορούν 
ευρέως στην χώρα. 
 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην 
Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 
 
2.2 Πλαίσιο οχήματος 
 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για 
κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). 
 
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 6x4, διπλού σασί (κατά προτίμηση). 
 Το πλαίσιο πρέπει να είναι κατασκευασμένο με σκοπό την σκληρή χρήση σε 
ασφαλτοστρωμένες και μη επιφάνειες κακής ποιότητας και να είναι το ισχυρότερο 
δυνατό που προτείνει ο κατασκευαστής για τέτοιου τύπου οχήματα .  
 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 26tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 
φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των 
αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 
οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο 
κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της ή υπεύθυνη περιγραφή. 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και 
θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που θα συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 
 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι 
τουλάχιστον 8,5tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει 
μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), 
το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα 
εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης 
κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
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Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν 
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων 
βάρους 450kgr/m3. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους 
αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει ο Δήμος. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Τρίγωνο βλαβών 
-Ταχογράφο 
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 
-Βιβλίο ανταλλακτικών. 
-RADIO CD & CB σε συχνότητες λειτουργίας που θα δοθούν από την υπηρεσία. 

 
Σύστημα φωτισμού για νυχτερινή εργασία, το οποίο θα καλύπτει όλο το χώρο πίσω και 
πλαγίως της υπερκατασκευής σε όλο το μήκος και το πλάτος της. 
Επίσης θα υπάρχει μπαλαντέζα με φωτισμό χειρός 10 cm τουλάχιστον που θα 
αποθηκεύεται σε αυτόματη ανέμη.  
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και 
ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 
 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
• Μεταξόνιο 4100 περίπου  
• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
• Βάρη πλαισίου  
• Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 
• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και των πίσω αξόνων . 

 
2.3 Κινητήρας  
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 
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6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, 
μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 400Hp και 
ροπής 2.100Nm των υλικών. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων 
(Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα 
είναι τουλάχιστον 12.500cc . 
 
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 
σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι 
καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το 
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει 
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
 
Η εισαγωγή του φίλτρου αέρα να βρίσκεται ψηλά . Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται 
κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα, με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που να 
εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.  
 
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 
δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα 
πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 
σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

• Τύπος και κατασκευαστής 
• Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 
• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 
• Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση 

με τον αριθμό των στροφών. 
• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός και η σχέση 

συμπίεσης. 
• Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας. 

 
2.4 Σύστημα μετάδοσης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο και όχι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο 
και θα διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, 
συγχρονισμένων  στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν θα φέρει συμπλέκτη και οι αλλαγές 
ταχυτήτων θα γίνονται αυτόματα μέσω μετατροπέα ροπής και ηλεκτρονικού συστήματος 
ελέγχου. 
  
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να 
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
 
Στο κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι προσαρμοσμένος επιβραδυντής (RETARTER) ο οποίος θα 
είναι υδραυλικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερθέρμανσης. 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στου δύο οπίσθιους άξονες (6x4). 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 
με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα 
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση 
κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες 
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οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά 
ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 
 
Οι πίσω τροχοί επιθυμητό να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των 
τροχών .Μέγιστη ταχύτητα κατ́ ελάχιστον 80 km/h. Η τελική σχέση μετάδοσης να 
επιτρέπει την λειτουργία του οχήματος στην πόλη και σε δύσβατα & ολισθηρά 
οδοστρώματα (χωροι εναπόθεση απορριμμάτων).  
 
2.5 Σύστημα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της 
ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα 
αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού 
ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). Θα φέρει υδραυλικό 
επιβραδυντή (retarder ή άλλο ανάλογο). 
 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, 
ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και 
θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα 
(απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων 
δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απολύτως το πλήρως φορτωμένο όχημα σε κλίση οδού 
τουλάχιστον 10 % με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. 
 
2.6 Σύστημα διεύθυνσης 
 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε 
κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να 
είναι η ελάχιστη δυνατή 
 
2.7 Άξονες – αναρτήσεις 
 
Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα 
θα είναι παραβολικά & χαλύβδινα αερόφυλλα ελάσματα τεχνικού φορτίου 9.000 kgr για 
τον εμπρός άξονα και τεχνικού φορτίου 26.000 kgr  για την συζυγία των 2 πίσω αξόνων 
(13. 000 kgr + 13.000 kgr ). Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες 
αξόνων και αναρτήσεων. Ενισχυμένοι πίσω άξονες 26τον που παρέχουν δυνατότητα 
κλειδώματος και των δύο μαζί καθώς και δυνατότητα κλειδώματος 100 %. 
 
Οι πίσω άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης. Θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη 
διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
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Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής) 
 
2.8 Καμπίνα οδήγησης 
 

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

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το 
όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 
γυαλί SECURIT κ.λπ. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από 
πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 
αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα 
θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, 
air condition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας, 
φώτα ομίχλης, φάρο, κεραμίδι και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 
αυτοκινήτου. 

Τα παράθυρα των θυρών θα διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος . 
Η καμπίνα θα φέρει συσκευή καταγραφής ταχύτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Θα φέρει όργανο μέτρησης ωρών λειτουργίας. 
Οι κύριοι καθρέπτες οπισθοπορείας θα είναι θερμαινόμενοι, θα φέρει καθρέπτη ράμπας 
και εμπρόσθιο. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
2.9 Χρωματισμός 
 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και 
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 
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ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά 
βαφής του οχήματος. 
 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται  κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση 
θα είναι λευκού χρώματος. 
 
2.10 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
 
2.10.1 Γενικά 
Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος 
σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 22m3. θα είναι κατάλληλη για 
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι 
κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των 
απορριμμάτων.  
 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να 
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 
θα είναι μεγαλύτερο από 1m. Το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων 
(από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 
(μεγαλύτερο από 1400mm). 
 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-
πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με 
εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι 
επισκέψιμοι. 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή 
κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση 
για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν 
απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η 
ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 
 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 
 
 
2.10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι 
από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και 
υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που 
δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις (όπως η 
χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας 
θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος 
των πλευρικών τοιχωμάτων θα είναι τουλάχιστον 3 mm και του δαπέδου του σώματος θα 
είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι 
τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  
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Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα 
να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  
 
Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις 
ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. 
(παραστατικά αγοράς). 
 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις 
ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη 
αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 
επισκευής.  
 
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της 
θύρας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο 
από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να 
βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα 
με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και 
πόρτας. 

 
2.10.3 Σύστημα συμπίεσης 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα 
συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. 
Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα 
απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 
 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων 
θα είναι τουλάχιστον 1,6m3. Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις 
καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητάς της. 
Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης ικανό για 
αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 6mm. 
 
Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που 
δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση 
διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και 
να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη 
παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα 
στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της 
οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την 
κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.   
 
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα 
είναι τουλάχιστον 350kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων 
προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 4:1.  
 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος 
– διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος 
συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και 
επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις 
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του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα 
υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και 
εντός της θύρας συμπίεσης. 
 
Να υποβληθεί επίσης με την τεχνική προσφορά μελέτη υπολογισμού πεπερασμένων 
στοιχείων σε κρίσιμα από τις καταπονήσεις και τις πιέσεις σημεία της υπερκατασκευής 
όπως π.χ. αρθρώσεις πόρτας συμπίεσης, συστήματα ασφάλισης κλειστής πόρτας κ.α όπου 
να αποδεικνύεται έμπρακτα η αντοχή των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων στις 
καταπονήσεις που δέχονται κατά την χρήση τους. 
 
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι 
αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός 
υπολογισμός αυτών.  
 
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι 
ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του 
υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.  
 
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με 
το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη 
χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. 
 
Το σύστημα συμπίεσης είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του 
εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπίεσης κατά την 
διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. 
 
 Να περιγραφεί ο τρόπος επισκεψιμότητας και συντήρησης του τηλεσκοπικού εμβόλου. 
 
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 
 
2.10.4 Σύστημα ανύψωσης κάδων  
Ο υδραυλικός μηχανισμός ανύψωσης και εκκένωσης κάδων μέσω βραχιόνων και κτένας θα 
είναι κατάλληλος για την ανύψωση πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 
χωρητικότητας 120 - 1.300 lit και θα ενσωματώνει κάθε απαραίτητη διάταξη ασφαλείας 
για την προστασία του προσωπικού και θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος. 
 
Οι κινήσεις - ανύψωσης - ανατροπής – επιστροφής των κάδων, θα εκτελούνται μέσω 
κατάλληλων υδραυλικών κυλίνδρων που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο του 
ανυψωτικού μηχανισμού και θα έχουν ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 1000 kgr. 
 
Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία 
μέσω χειριστηρίου θα δέχεται εντολές. Θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες 
ασφάλειας εργασίας και θα φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι 
κάδοι, θα ασφαλίζουν έτσι που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα 
υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με σύστημα αντεπιστροφής, ώστε αν ο μοχλός χειρισμού 
αφεθεί ελεύθερος να επανέρχεται σε ουδέτερη θέση. 
 
Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος, 
σε περίπτωση διακοπής της παροχής της υδραυλικής αντλίας από σβήσιμο του κινητήρα ή 
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται 
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καλά οι εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως 
που θα ασφαλίζουν το σύστημα όταν χρειάζεται. 
 
Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος πίσω δεξιά 
κατά προτίμηση. 
Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα μειώνεται 
σταδιακά η ταχύτητα καθόδου δια μέσου κατάλληλης ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης, έτσι 
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  
Να αναφερθούν στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων ανύψωσης .  
 
2.10.5 Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη 
(P.T.O) που είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων και μέσω αντλίας ελαίου 
μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει 
και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το 
έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από 
συγχρονισμένη κίνηση) και θα εμπλέκεται μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Να δοθεί ο 
τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας 
(παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη 
(P.T.O.). Σε οποιαδήποτε κίνηση του οχήματος ο δυναμολήπτης θα πρέπει να 
απεμπλέκεται αυτόματα. (Αυτόματο Σασμάν). 
 
2.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
 
2.11.1 Δεξαμενή καθαρού νερού 
Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 800L τουλάχιστον και χωροταξικά 
έτσι τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμία 
μετατόπιση του κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού από την δεξαμενή αυτή στην 
δεξαμενή ακαθάρτων. Θα είναι τοποθετημένη στην εμπρόσθια πλευρά του σώματος και 
πλησίον του προωθητήρα απορριμμάτων. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής ποιότητας πάχους 3mm. με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό 
διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε 
κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος. Η δεξαμενή καθαρού 
νερού θα φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο 
θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο 
ασφαλείας. Τέλος θα διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο θα θέτει εκτός λειτουργίας 
το συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης 
ύδατος πλύσεως. 
 
Η δεξαμενή τέλος θα έχει στόμιο επιθεώρησης και στόμιο πλήρωσης 2', για γέμισμα από 
δίκτυο υδροληψίας ή πυροσβεστικούς κρουνούς. 
 
2.11.2 Δεξαμενή ακαθάρτου νερού   
Η δεξαμενή ακαθάρτου νερού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISA 304) 
πάχους 3mm. Θα είναι χωρητικότητας 350L περίπου και θα τοποθετείται στο πλαϊνό 
μέρος του οχήματος και κάτω από την υπερκατασκευή. 
 Θα έχει ειδικό σύστημα προκειμένου νε αδειάζει γρήγορα και επιπλέον θα υπάρχει 
ειδικό άνοιγμα έτσι ώστε να καθαρίζεται. 
 
2.11.3 Θάλαμος πλύσης κάδων 
Σαν θάλαμος πλύσεως κάδων θα χρησιμοποιείται η χοάνη εκκένωσης με κατάλληλη 
διαμόρφωση για να δέχεται τον κάδο αυτόματα που να αποκλείει την διαρροή νερού στο 
δρόμο. 
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Στο θάλαμο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικότερο 
πλύσιμο των κάδων καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή 
των ακαθάρτων νερών. 
Επίσης θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακαθάρτων νερών ώστε 
μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε 
ειδικό φρεάτιο αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και το οποίο 
είναι δυνατόν να εκκενωθεί κατά βούληση. 
 
2.11.4 Σύστημα πλύσεως κάδων  
Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων 
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L πλαστικών ή μεταλλικών. 
 
Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη 
ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης τους. 
Ο κανονικός χρόνος πλύσης για κάδους με φυσιολογική ρύπανση, χωρητικότητας 1100L, 
θα είναι 12sec και η κατανάλωση νερού ανά κάδο περίπου 10L νερού. 
 
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο (με άριστη ποιότητα 
πλύσης), θα δίνει στο όχημα αυτονομία πλύσης σχεδόν όλων των κάδων που εκκενώνει. 
 
Η παροχή νερού θα είναι 50L/min περίπου, η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην κεφαλή 
πλύσης θα είναι 200bar περίπου. Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα δουλεύει με 
περιστροφική κεφαλή, θα έχει τέσσερα (4) στόμια που θα καταλήγουν σε τέσσερα μπεκ 
διαμέτρου 0,1mm. Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 
AISI 303  ενώ θα φέρει σήμανση CE για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. 
Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα σε κάθε στόμιο από –
90ο έως +90ο ανάλογα με τις ανάγκες.  

 
Λόγω της ειδικής σχεδίασης του συστήματος το εκτοξευόμενο νερό θα πλησιάζει 
ταυτόχρονα τα τοιχώματα και τον πυθμένα του κάδου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
άριστη ποιότητα πλύσης με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο. 
 
Η κεφαλή θα είναι περιστρεφόμενη με τη βοήθεια της πίεσης του νερού. Θα υπάρχει 
αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν φράξει το στόμιο, όταν πέφτουν οι 
στροφές και όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τροφοδοτείται η κεφαλή με νερό. 
Η κεφαλή θα ενεργοποιείται με πίεση του μπουτόν πλύσης και μέσω ρομποτικού 
συστήματος θα πλησιάζει το κάδο, θα λειτουργεί και στη συνέχεια θα επανέρχεται σε 
θέση ασφαλή από πιθανά χτυπήματα των κάδων που θα εκκενώνονται 
 
2.11.5 Απολύμανση κάδου 
Το σύστημα απολύμανσης των κάδων θα είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των 
κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L. 
 
To σύστημα απολύμανσης θα λειτουργεί αυτόματα μετά την πλύση  
 
Θα υπάρχει ειδική δεξαμενή (25L) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για το 
απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα 
είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της 
αγοράς. 
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2.11.6 Χρόνοι πλύσης 
Οι χρόνοι πλύσης του κάδου και ο χρόνος απολύμανσης θα ρυθμίζονται από 
χρονοδιακόπτες που βρίσκονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου. 
 
2.11.7 Πίνακας ελέγχου και χειρισμού 
Η υπερκατασκευή θα φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της 
υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων 
των λειτουργιών της υπερκατασκευής. 
Τα υλικά του πίνακα θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή 
χρήση. 
 
2.11.8 Αντλίες 
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι δύο και συγκεκριμένα : 
 
α) Αντλία υψηλής πίεσης ύδατος με πίεση λειτουργίας 200bar περίπου και παροχή 
50L/min περίπου με έμβολα για την εσωτερική πλύση των κάδων και τις λειτουργίες του 
πιστολιού πλύσης.  
 
β) Μηχανική φυγόκεντρο αντλία για την μεταφορά των αποπλυμάτων στην δεξαμενή 
ακαθάρτων, παροχής 40L/min περίπου. 
 
2.11.9 Σύστημα πλύσης  
Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ μήκους 15m με πιστόλι υψηλής πίεσης και τα 
αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις. Ο σωλήνας αυτός θα τυλίγεται-
εκτυλίσσεται σε ειδική εκτυλίκτρια αυτόματης επανατύλιξης, χαλύβδινη που θα 
βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα). 

Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης η μάνικα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πλύση με υψηλή πίεση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση αφισών, πλύση 
οχημάτων, και άλλες χρήσεις.  

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

(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Ασφάλειας μηχανών σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 – σήμανση CE για όλη την 

κατασκευή (υπερκατασκευή) και συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. 

 
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια 
στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά 
και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση 
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των 
ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.   
 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο 
πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα 
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συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός 
απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.  
 
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην 
καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  
 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια 
θύρα. Το κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο 
πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό 
μηχανισμό. 
 
Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών 
- παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μόνιτορ 
στην καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών με έγχρωμη οθόνη αφής τύπου 
υγρών κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο 
προϊστάμενος υπηρεσίας), θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των 
παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.  
Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και 
ελέγχου παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, 
θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του 
υδραυλικού κυκλώματος.  
Το σύστημα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, GSM, 
Bluetooth IOS και Bluetooth Android, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της 
υπερκατασκευής εξ’ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός 
σύνθετων βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στα συνεργεία επισκευής. 
Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει 
να περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από σχετικά 
τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το 
προσφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα. 
 
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που 
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία 
του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα 
(πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό 
κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να 
σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να 
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των 
λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά 
περιμετρικά του οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα 
στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας 
λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. 
Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος 
του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους 
εργαζόμενους. 
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Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα 
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
   
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
 
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του 
οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των 
απορριμμάτων . 
 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος 

σε ευχερή θέση. 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
• Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος). 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών. 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την 
υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση 
αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι 
(υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση 
κατά το δυνατόν). 
 

2.13 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 

όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την 
αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι 
εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 
 

 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή 

επίσημη μετάφραση σε αυτή) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ με την οποία να προκύπτει η 
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συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  
 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή 
των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 
(Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης 
των οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει 
με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας 
του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, 
σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης 
για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την 
άσκηση. 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
2.14 Τεχνική Υποστήριξη 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες 

όχημα (η  
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 
σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής  
τουλάχιστον 3 έτη.   

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

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

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος 
του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η 
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παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει 
ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη 
και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και 
απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.  
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 
 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 
ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού 
φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

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

 
2.16 Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. 
Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
2.17 Παράδοση Οχημάτων 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα 
του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί).  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημερολογιακές ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
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2.18 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από 
τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο Οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Άξονες – Αναρτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Καμπίνα Οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Γενικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Σύστημα συμπίεσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

16 
Σύστημα πλύσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

17 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

21 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

22 
Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

23 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 m3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά 
και τρόπος κατασκευής 100-120 9,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ   
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 3.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, 
(CPV 34144512-0) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
3.1 Γενικές απαιτήσεις 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας) 
15m3 με σύστημα ανύψωσης και πλύσης κάδων.  
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να 
είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής και ευρείας 
κυκλοφορίας στην χώρα. 
 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην 
Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 
 
3.2 Πλαίσιο οχήματος 
 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για 
κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων), ισχυρής 
κατασκευής, τύπου 4x2. 
 
Το πλαίσιο πρέπει να είναι κατασκευασμένο με σκοπό σκληρή χρήση σε ασφαλτοστρωμένες 
και μη επιφάνειες ή επιφάνειες κακής ποιότητος και να είναι το ισχυρότερο δυνατόν 
που προτείνει ο κατασκευαστής για τέτοιου τύπου όχημα. 
 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 
φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και 
το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της 
υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη 
περιγραφή του κατασκευαστή της. 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και 
θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 
του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 
 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι 
τουλάχιστον 6,5 tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει 
μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), 
το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα 
εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης 
κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
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Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν 
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η μελέτη 
κατανομής βαρών θα φέρει υπογραφή από μηχανολόγο μηχανικό. 
 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων 
βάρους 450kgr/m3.  
 
Το σασί θα πρέπει να φέρει αυτόματη λίπανση. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει ο Δήμος. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
-Τρίγωνο βλαβών 
-Ταχογράφο 
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 
-Βιβλίο ανταλλακτικών. 
-Ράδιο CD & CB σε συχνότητες λειτουργίας που θα δοθούν από την υπηρεσία. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και 
ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
Μεταξόνιο περίπου 3900  
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
Βάρη πλαισίου  
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
3.3 Κινητήρας  
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 
τουλάχιστον 5/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης 
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 320Hp 
και ροπής 1.600Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) 
με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι 
τουλάχιστον 9.000cm3. 
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Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 
σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι 
καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το 
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει 
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. Η εισαγωγή του φίλτρου αέρα θα 
βρίσκονται ψηλά . Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται κατακόρυφα πίσω από την 
καμπίνα μεμονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο του νερού 
της βροχής. 
 
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 
δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα 
πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 
σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 
Τύπος και κατασκευαστής 
Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 
Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 
Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών. 
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). 
Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως. 
Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας 
 
3.4 Σύστημα μετάδοσης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο και όχι μηχανικό ή αυτοματοποιημένο 
και θα διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, 
συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν θα φέρει συμπλέκτη και οι αλλαγές 
ταχυτήτων θα γίνονται αυτόματα μέσω μετατροπέα ροπής και ηλεκτρονικού συστήματος 
ελέγχου. 
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να 
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
 
Στο κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι προσαρμοσμένος επιβραδυντής - (Retarder) ο οποίος θα 
είναι υδραυλικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερθέρμανσης.  
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό με 
πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25 % και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει 
διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την 
εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες 
οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή 
ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω τροχοί 
επιθυμητό θα διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών.  
Μέγιστη ταχύτητα κατ́  ελάχιστον 80 km/h. 
Η τελική σχέση μετάδοσης να επιτρέπει τη λειτουργία του οχήματος στην πόλη και σε 
δύσβατα και ολισθηρά οδοστρώματα (χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων). 
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3.5 Σύστημα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος 
πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD ( ELECTRON BRAKEFURCE DESTRIBUSION ), ή σύστημα 
αντίστοιχου τύπου. To όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 
(Electronic Stability System – ESP). 
 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, 
ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και 
θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα 
(απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων 
δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απολύτως το πλήρως φορτωμένο όχημα με κλίση οδού, 
τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων.  
 
3.6 Σύστημα διεύθυνσης 
 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και θα 
ενεργεί στον εμπρόσθιο άξονα.  
 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε 
κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση και θα είναι υποχρεωτικά 
υποβοηθούμενο. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να 
είναι η ελάχιστη δυνατή. 
 
3.7 Άξονες – αναρτήσεις 
 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει παραβολικά ελάσματα 
(αερόφυλλα), τεχνικού φορτίου 9.000kg καθώς αντιστρεπτική ράβδος και αποσβεστήρες 
κραδασμών διπλής ενεργείας. Ο οπίσθιος άξονας θα φέρει παραβολικά ελάσματα 
(αερόφυλλα) τεχνικού φορτίου 13.000kg καθώς αντιστρεπτικοί ράβδοι και αποσβεστήρες 
κραδασμών διπλής ενεργείας, κατάλληλα για τον χρήστη που προορίζεται το όχημα. 
 
Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα 
πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 
κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που 
αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
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Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής). 
 
3.8 Καμπίνα οδήγησης 
 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται 
επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.  
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το 
όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 
Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 
φυμέ γυαλί SECURIT κ.λπ. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση 
από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 
αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα 
θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, 
aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας φώτα 
ομίχλης, φάρο, κεραμίδι και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 
αυτοκινήτου. Τα παράθυρα των θυρών θα διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει συσκευή καταγραφής ταχύτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα φέρει 
όργανο μέτρησης ωρών λειτουργίας.  
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες (ευρυγώνιοι, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενοι), φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
Οι κύριοι καθρέπτες οπισθοπορείας θα είναι θερμαινόμενοι, θα φέρει καθρέπτη ράμπας 
& εμπρόσθιο.  
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
3.9 Χρωματισμός 
 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και 
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 
ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά 
βαφής του οχήματος. 
 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση 
θα είναι λευκού χρώματος. 
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3.10 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
 
3.10.1 Γενικά 
Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος 
σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 15 m3. θα είναι κατάλληλη για 
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι 
κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των 
απορριμμάτων.  
 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να 
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 
θα είναι μεγαλύτερο από 1m. Το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων 
(από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 
(μεγαλύτερο από 1400mm). 
 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-
πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με 
εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι 
επισκέψιμοι. 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή 
κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση 
για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν 
απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η 
ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 
 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 
 
3.10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι 
από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και 
υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που 
δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις (όπως η 
χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας 
θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος 
των πλευρικών τοιχωμάτων θα είναι τουλάχιστον 3mm και του δαπέδου του σώματος θα 
είναι τουλάχιστον 4 mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι 
τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  
 
Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα 
να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  
 
Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις 
ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. 
(παραστατικά αγοράς). 
 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις 
ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη 
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αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 
επισκευής.  
 
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της 
θύρας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο 
από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να 
βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα 
με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και 
πόρτας. 
 
3.10.3 Σύστημα συμπίεσης 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα 
συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. 
Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα 
απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 
 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων 
θα είναι τουλάχιστον 1,6m3. Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις 
καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητάς της. 
Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης ικανό για 
αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 6mm. 
 
Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που 
δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση 
διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και 
να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη 
παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα 
στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της 
οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την 
κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.  
 
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα 
είναι τουλάχιστον 450kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων 
προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 6:1.  
 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος 
– διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος 
συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και 
επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις 
του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα 
υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και 
εντός της θύρας συμπίεσης. 
 
Να υποβληθεί επίσης με την τεχνική προσφορά μελέτη υπολογισμού πεπερασμένων 
στοιχείων σε κρίσιμα από τις καταπονήσεις και τις πιέσεις σημεία της υπερκατασκευής 
όπως π.χ. αρθρώσεις πόρτας συμπίεσης, συστήματα ασφάλισης κλειστής πόρτας κ.α όπου 
να αποδεικνύεται έμπρακτα η αντοχή των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων στις 
καταπονήσεις που δέχονται κατά την χρήση τους. 
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Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι 
αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός 
υπολογισμός αυτών.  
 
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι 
ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του 
υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.  
 
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με 
το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη 
χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. 
 
Το σύστημα συμπίεσης να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του 
εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπίεσης κατά τη 
διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. 
Να περιγραφεί ο τρόπος επισκεψιμότητας και συντήρησης του τηλεσκοπικού εμβόλου. 
 
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 
 
3.10.4 Σύστημα ανύψωσης κάδων  
Ο υδραυλικός μηχανισμός ανύψωσης και εκκένωσης κάδων μέσω βραχιόνων και κτένας θα 
είναι κατάλληλος για την ανύψωση πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 
χωρητικότητας 120 - 1.300 lit και θα ενσωματώνει κάθε απαραίτητη διάταξη ασφαλείας 
για την προστασία του προσωπικού και θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος. 
 
Οι κινήσεις - ανύψωσης - ανατροπής – επιστροφής των κάδων, θα εκτελούνται μέσω 
κατάλληλων υδραυλικών κυλίνδρων που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο του 
ανυψωτικού μηχανισμού και θα έχουν ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 1000 kgr.  
 
Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία 
μέσω χειριστηρίου θα δέχεται εντολές. Θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες 
ασφάλειας εργασίας και θα φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι 
κάδοι, θα ασφαλίζουν έτσι που να είναι αδύνατη η πτώση τους προς τα πίσω. Θα 
υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με σύστημα αντεπιστροφής, ώστε αν ο μοχλός χειρισμού 
αφεθεί ελεύθερος να επανέρχεται σε ουδέτερη θέση. 
 
Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος, 
σε περίπτωση διακοπής της παροχής της υδραυλικής αντλίας από σβήσιμο του κινητήρα ή 
οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται 
καλά οι εργαζόμενοι κατά την κίνηση του οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως 
που θα ασφαλίζουν το σύστημα όταν χρειάζεται. 
 
Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος πίσω δεξιά 
κατά προτίμηση. 
Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος θα μειώνεται 
αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης, ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης έτσι 
ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. 
Να αναφερθούν στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων ανύψωσης. 
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3.10.5 Δυναμολήπτης (P.T.O.)  
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη 
(P.T.O) που είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων και μέσω αντλίας ελαίου 
μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει 
και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το 
έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από 
συγχρονισμένη κίνηση) και θα εμπλέκεται μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Να δοθεί ο 
τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας 
(παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη 
(P.T.O.). Σε οποιαδήποτε κίνηση του οχήματος ο δυναμολήπτης θα πρέπει να 
απεμπλέκεται αυτόματα. (Αυτόματο Σασμάν). 
 
3.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
 
3.11.1 Δεξαμενή καθαρού νερού 
Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 800L τουλάχιστον και χωροταξικά 
έτσι τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμία 
μετατόπιση του κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού από την δεξαμενή αυτή στην 
δεξαμενή ακαθάρτων. Θα είναι τοποθετημένη στην εμπρόσθια πλευρά του σώματος και 
πλησίον του προωθητήρα απορριμμάτων. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής ποιότητας πάχους 3mm. με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό 
διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε 
κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος. Η δεξαμενή καθαρού 
νερού θα φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο 
θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο 
ασφαλείας. Τέλος θα διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο θα θέτει εκτός λειτουργίας 
το συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης 
ύδατος πλύσεως. 
 
Η δεξαμενή τέλος θα έχει στόμιο επιθεώρησης και στόμιο πλήρωσης 2', για γέμισμα από 
δίκτυο υδροληψίας ή πυροσβεστικούς κρουνούς. 
 
3.11.2 Δεξαμενή ακαθάρτου νερού  
Η δεξαμενή ακαθάρτου νερού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISA 304) 
πάχους 3mm. Θα είναι χωρητικότητας 350L περίπου και θα τοποθετείται στο πλαϊνό 
μέρος του οχήματος και κάτω από την υπερκατασκευή. 
 Θα έχει ειδικό σύστημα προκειμένου νε αδειάζει γρήγορα και επιπλέον θα υπάρχει 
ειδικό άνοιγμα έτσι ώστε να καθαρίζεται. 
 
3.11.3 Θάλαμος πλύσης κάδων 
Σαν θάλαμος πλύσεως κάδων θα χρησιμοποιείται η χοάνη εκκένωσης με κατάλληλη 
διαμόρφωση για να δέχεται τον κάδο αυτόματα που να αποκλείει την διαρροή νερού στο 
δρόμο. 
 
Στο θάλαμο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικότερο 
πλύσιμο των κάδων καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή 
των ακαθάρτων νερών. 
Επίσης θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακαθάρτων νερών ώστε 
μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε 
ειδικό φρεάτιο αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και το οποίο 
είναι δυνατόν να εκκενωθεί κατά βούληση. 
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3.11.4 Σύστημα πλύσεως κάδων  
Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων 
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L πλαστικών ή μεταλλικών. 
 
Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη 
ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης τους. 
Ο κανονικός χρόνος πλύσης για κάδους με φυσιολογική ρύπανση, χωρητικότητας 1100L, 
θα είναι 12sec και η κατανάλωση νερού ανά κάδο περίπου 10L νερού. 
 
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο (με άριστη ποιότητα 
πλύσης), θα δίνει στο όχημα αυτονομία πλύσης σχεδόν όλων των κάδων που εκκενώνει. 
 
Η παροχή νερού θα είναι 50L/min περίπου, η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην κεφαλή 
πλύσης θα είναι 200bar περίπου. Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα δουλεύει με 
περιστροφική κεφαλή, θα έχει τέσσερα (4) στόμια που θα καταλήγουν σε τέσσερα μπεκ 
διαμέτρου 0,1mm. Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 
AISI 303 ενώ θα φέρει σήμανση CE για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. 
Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα σε κάθε στόμιο από –
90ο έως +90ο ανάλογα με τις ανάγκες.  

 
Λόγω της ειδικής σχεδίασης του συστήματος το εκτοξευόμενο νερό θα πλησιάζει 
ταυτόχρονα τα τοιχώματα και τον πυθμένα του κάδου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
άριστη ποιότητα πλύσης με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο. 
 
Η κεφαλή θα είναι περιστρεφόμενη με τη βοήθεια της πίεσης του νερού. Θα υπάρχει 
αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν φράξει το στόμιο, όταν πέφτουν οι 
στροφές και όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τροφοδοτείται η κεφαλή με νερό. 
Η κεφαλή θα ενεργοποιείται με πίεση του μπουτόν πλύσης και μέσω ρομποτικού 
συστήματος θα πλησιάζει το κάδο, θα λειτουργεί και στη συνέχεια θα επανέρχεται σε 
θέση ασφαλή από πιθανά χτυπήματα των κάδων που θα εκκενώνονται 
 
3.11.5 Απολύμανση κάδου 
Το σύστημα απολύμανσης των κάδων θα είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των 
κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L. 
 
To σύστημα απολύμανσης θα λειτουργεί αυτόματα μετά την πλύση  
 
Θα υπάρχει ειδική δεξαμενή (25L) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για το 
απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα 
είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της 
αγοράς. 
 
3.11.6 Χρόνοι πλύσης 
Οι χρόνοι πλύσης του κάδου και ο χρόνος απολύμανσης θα ρυθμίζονται από 
χρονοδιακόπτες που βρίσκονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου. 
 
3.11.7 Πίνακας ελέγχου και χειρισμού 
Η υπερκατασκευή θα φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της 
υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων 
των λειτουργιών της υπερκατασκευής. 
Τα υλικά του πίνακα θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή 
χρήση. 
 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 65 

3.11.8 Αντλίες 
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι δύο και συγκεκριμένα : 
 
α) Αντλία υψηλής πίεσης ύδατος με πίεση λειτουργίας 200bar περίπου και παροχή 
50L/min περίπου με έμβολα για την εσωτερική πλύση των κάδων και τις λειτουργίες του 
πιστολιού πλύσης.  
 
β) Μηχανική φυγόκεντρο αντλία για την μεταφορά των αποπλυμάτων στην δεξαμενή 
ακαθάρτων, παροχής 40L/min περίπου. 
 
3.11.9 Σύστημα πλύσης  
Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ μήκους 15m με πιστόλι υψηλής πίεσης και τα 
αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις. Ο σωλήνας αυτός θα τυλίγεται-
εκτυλίσσεται σε ειδική εκτυλίκτρια αυτόματης επανατύλιξης, χαλύβδινη που θα 
βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα). 
Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης η μάνικα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πλύση με υψηλή πίεση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση αφισών, πλύση 
οχημάτων, και άλλες χρήσεις.  
 
3.12 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των 
πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:  
 
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ 
(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
Ασφάλειας μηχανών σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 – σήμανση CE για όλη την κατασκευή 
(υπερκατασκευή) και συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. 
 
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια 
στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά 
και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση 
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των 
ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.  
 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο 
πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα 
συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός 
απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.  
 
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην 
καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  
 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια 
θύρα. Το κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο 
πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό 
μηχανισμό. 
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Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών 
- παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μόνιτορ 
στην καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών με έγχρωμη οθόνη αφής τύπου 
υγρών κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο 
προϊστάμενος υπηρεσίας), θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των 
παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.  
Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και 
ελέγχου παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, 
θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του 
υδραυλικού κυκλώματος.  
Το σύστημα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, GSM, 
Bluetooth IOS και Bluetooth Android, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της 
υπερκατασκευής εξ’ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός 
σύνθετων βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στα συνεργεία επισκευής. 
Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει 
να περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από σχετικά 
τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το 
προσφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα. 
 
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που 
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία 
του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα 
(πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό 
κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να 
σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να 
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των 
λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά 
περιμετρικά του οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα 
στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας 
λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. 
Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος 
του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους 
εργαζόμενους. 
 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα 
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
 
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του 
οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των 
απορριμμάτων . 
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Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε 
ευχερή θέση. 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 
κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
Τρίγωνο βλαβών. 
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την 
υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή 
στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε 
ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 
 
3.13 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 
απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή 
επίσημη μετάφραση σε αυτή) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ με την οποία να προκύπτει η 
συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.  
 
Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 
αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος 
της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
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χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για 
την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση. 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
3.14 Τεχνική Υποστήριξη 
 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το 

πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και 
υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 έτη.  

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

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

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που 
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η 
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει 
ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και 
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί.  
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 
 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 
ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 
οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
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Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 
μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
3.15 Δείγμα 
 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 
της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 
τόπο που θα υποδείξουν. 
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΕΕΕΣ. 
 
3.16 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. 
Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
3.17 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημερολογιακές ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο κατάλληλο έγγραφο που θα απαιτηθεί).  
 
3.18 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από 
τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 3: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 m3 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο Οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Άξονες – Αναρτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Καμπίνα Οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Γενικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Σύστημα συμπίεσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

16 
Σύστημα πλύσης κάδων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

21 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

22 
Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

23 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 3: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 m3 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής 100-120 9,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Σύστημα πλύσης κάδων  100-120 5,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 2,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 4.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ, (CPV 34142000-4) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
4.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι 8x4 και θα προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του 
Δήμου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες μεταφοράς τεμαχισμένων ογκωδών 
αντικειμένων, αστικών απορριμμάτων, μπαζών και υποπροϊόντων πρασίνου. 
 
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή ανυψωτικού 
μηχανισμού τύπου γάντζου (HOOK LIFT) για την φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 
κλειστών απορριμματοκιβωτίων χωρ. 30 κ.μ. καθώς και ανοιχτών σκαφών και 
πρεσοκοντέινερ που ήδη διαθέτει ο Δήμος. 
 
Το πλήρες όχημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής και ευρείας 
κυκλοφορίας στην χώρα . 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν 
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Το συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος  θα είναι τουλάχιστον 33tn. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει ο Δήμος. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα κλπ. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
4.2 Αποκλίσεις 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
 
4.3 Πλαίσιο 
 
Θα είναι τύπου 8x4 τελείως καινούργιο, ενισχυμένο για έξτρα σκληρή χρήση, ημίψηλο 
(με διπλό σασί), προωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον 
εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, μικτού βάρους 33.000Kgr τουλάχιστον. 
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς 
και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. 
 
Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία 
του συγκεκριμένου οχήματος. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 
και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες: 
 
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  
Μεταξόνιο 4,5 m περίπου 
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
Βάρη πλαισίου  
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
4.3. Κινητήρας  
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL,, τουλάχιστον 
6/κύλινδρος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης 
κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 480Hp και ροπής 
2.500Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη 
αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 
12.500cc. 
 
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε 
σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι 
καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το 
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει 
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
   
 Η εισαγωγή του φίλτρου αέρα να βρίσκεται ψηλά, η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται 
κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που 
εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής. 
 
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 
δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα 
πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 
σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 
Τύπος και κατασκευαστής 
Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 
Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 
Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών. 
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως. 
Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας.  
 
4.5 Σύστημα μετάδοσης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δύο (2) οπισθοπορείας. Να διαθέτει υδραυλικό 
επιβραδυντή (βοηθητική πέδηση) RETARDER.  
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Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να 
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να 
κινείται  με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα 
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στους πίσω άξονες, για υψηλή 
πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές 
συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και 
κυκλοφοριακή ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω 
τροχοί να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη 
και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις με συνέπεια την 
μείωση κατανάλωση του καυσίμου . 
 
4.6 Σύστημα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο, στους πίσω άξονες, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της 
ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα 
αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού 
ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 
 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, 
ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και 
θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα 
(απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων 
δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.  
Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απολύτως το πλήρως φορτωμένο όχημα σε κλίση οδού 10% με 
σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. 
 
4.7 Σύστημα διεύθυνσης 
 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε 
κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να 
είναι η ελάχιστη δυνατή. 
 
4.8 Άξονες – αναρτήσεις 
 
Το πλαίσιο θα είναι 4 αξόνων ενισχυμένων. Ο τύπος της ανάρτησης των εμπρόσθιων και 
οπίσθιων αξόνων θα είναι χαλύβδινες. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι 
ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. Τουλάχιστον 9τον για κάθε εμπρόσθιο άξονα και 
16τον για κάθε οπίσθιο άξονα . 
 
 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (8Χ4). Οι κινητήριοι πίσω άξονες 
θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 
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κίνησης. Οι κινητήριοι πίσω άξονες να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα ASR, που 
αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, καυσίμων, εργαλείων, 
ανυψωτικού(HOOKLIFT) κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής) 
 
4.9 Καμπίνα οδήγησης 
 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενη και τύπου ημέρας με χώρο όμως πίσω από τα καθίσματα 
των χειριστών, χωρίς κρεββάτια. Το εξωτερικό μήκος της να είναι τουλάχιστον 1800mm 
και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.  
 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 
προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το 
όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και έναν (1) συνοδηγό. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από 
γυαλί SECURIT κ.λπ. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από 
πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 
αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα 
θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, 
aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας φώτα 
ομίχλης, φάρο, κεραμίδι και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 
αυτοκινήτου . Τα παράθυρα των θυρών θα διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 
που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει συσκευή καταγραφής ταχύτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .Θα φέρει 
όργανο μέτρησης ωρών λειτουργίας  
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 
είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες (ευρυγώνιοι ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενοι ), φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
 
Οι κύριοι καθρέπτες οπισθοπορείας, θα είναι θερμαινόμενοι . 
Θα φέρει καθρέπτη ράμπας και εμπρόσθιο. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας. 
 
4.10 Χρωματισμός 
 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα 
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των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 
πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής 
του οχήματος. 
 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται  κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση 
θα είναι λευκού χρώματος. 
 
4.11 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
 
Ο υδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα εγγυάται την 
ασφαλή φόρτωση μεταφορά και εκφόρτωση κάδου (κοντέινερ). 
 
H ανυψωτική του ικανότητα θα είναι 26ton τουλάχιστον.  
 
Θα έχει την δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης των κλειστών απορριμματοκιβωτίων από 
επίπεδο που βρίσκεται υποβαθμισμένο κατά 1500mm σε σχέση με το επίπεδο κίνησης του 
οχήματος. 
Θα έχει την δυνατότητα εκκένωσης των απορριμματοκιβωτίων στο χώρο διάθεσης 
απορριμμάτων με ανατροπή υπό γωνία τουλάχιστον 45ο και κατάλληλη γωνία ανύψωσης. 
Θα υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης και ελέγχου λειτουργίας της θύρας εκφόρτωσης 
των κάδων, από το θάλαμο οδηγήσεως για την εκφόρτωση των απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός 
θα διαθέτει σύστημα ταχυσυνδέσμων που θα συνδέονται και θα αποσυνδέονται με τα 
απορριμματοκιβώτια. 
  
Η μεταλλική κατασκευή του μηχανισμού θα αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο 
στιβαρής κατασκευής από μορφοσίδηρο και ράουλα ολισθήσεως-οδηγήσεως των CONTAINERS, 
και ειδικών υποδοχών σε όλο το μήκος του πλαισίου για την έδρασή τους. 
Επί του πλαισίου θα προσαρμόζεται ειδικό άγκιστρο με μοχλοβραχίονα ανύψωσης των 
απορριμματοκιβωτίων. 
 
Στο πίσω μέρος του πλαισίου θα υπάρχει ειδικό ράουλο αντιστήριξης το οποίο θα 
ενεργοποιείται κατά την παραλαβή φορτωμένου container από το έδαφος προς αποφυγή 
ανύψωσης ολόκληρου του οχήματος. 
  
Ο κύλινδρος (ράουλο) σταθεροποίησης θα είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του 
οχήματος και θα τίθεται σε κίνηση μέσω υδραυλικού συστήματος. Ο κύλινδρος αυτός θα 
βρίσκεται κάτω από τα οπίσθια ράουλα της υπερκατασκευής, και θα πρέπει να απέχει 
από το έδαφος (με αφόρτιστο όχημα) περίπου 100-150 mm. 
 
Το πλάτος του κυλίνδρου (ράουλο) θα είναι το ίδιο με το πλάτος του σασί της 
υπερκατασκευής. 
 
Όλες οι κινήσεις του μηχανισμού για την φορτοεκφόρτωση-εκκένωση του κάδου, θα 
επιτυγχάνονται μέσω υδραυλικού ελαιοδυναμικού συστήματος.  
 
Eπιπλέον, ο μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης (ανατροπής) των έμφορτων 
containers υπό γωνία κατάλληλη για την εκφόρτωσή τους, χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης 
βλάβης στην θύρα εκφόρτωσης από πρόσκρουσή της στα εκφορτωμένα απορρίμματα. 
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Ο χειρισμός του συστήματος ανύψωσης των κοντεινερ θα γίνεται από τον θάλαμο 
οδήγησης μέσω ειδικού ενσύρματου χειριστηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD) και φωτεινές ενδείξεις των ενεργοποιουμένων κάθε φορά σταδίων 
λειτουργίας.  
  
Θα υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκτέλεσης των κινήσεων απευθείας από το 
υδραυλικό χειριστήριο πίσω αριστερά από τον θάλαμο οδήγησης.  
  
Ακόμη, ειδική διάταξη στον αυτοματισμό του συστήματος δεν θα επιτρέπει την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού αν προηγουμένως δεν έχει απασφαλισθεί το κοντέινερ 
(χρησιμοποίηση αγκίστρων ασφαλείας).  
 
Όλες οι κινήσεις και χειρισμοί θα ελέγχονται μέσω PLC και επαγωγικών διακοπτών 
θέσεων για την παρεμπόδιση εσφαλμένων χειρισμών. 
 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις :  
 
Στήριξη ποδαρικού  
Φόρτωση κάδου στο όχημα. 
Μετακίνηση – έλξη κάδου και ασφάλιση  
Εκκένωση κάδου (ανατροπή) 
Εκφόρτωση κάδου 
 
Όλες οι κινήσεις θα γίνονται με υδραυλικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας. Η 
υδραυλική πίεση και ροή θα παρέχεται από αντλία υψηλής πίεσης λαδιού εγκατεστημένης 
επί του δυναμολήπτη (ΡΤΟ) που θα είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων του 
οχήματος. Η υδραυλική ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω κατάλληλων χειριστηρίων και 
βαλβίδων ελέγχου της πίεσης και της διεύθυνσης του λαδιού στους κυλίνδρους όπου θα 
μεταβάλλεται σε μηχανική ενέργεια για την κίνηση και τον έλεγχο των φορτίων. 
 
Τα βασικά εξαρτήματα του υδραυλικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν: 
Ελαιοδοχείο  με φίλτρο επιστροφής και τάπα πλήρωσης και αναπνοής και διαφορικό 
δείκτη φίλτρου επιστροφών. 
Εμβολοφόρα αντλία πίεσης . 
Υδραυλικό χειριστήριο τριών κινήσεων διπλής ενεργείας με κεντρική βαλβίδα 
ανακούφισης. Το χειριστήριο θα ενεργοποιείται ηλεκτρομαγνητικά. 
Δύο υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση του βραχίονα. Επί των κυλίνδρων θα 
υπάρχει διπλή ρυθμιζόμενη βαλβίδα συγκράτησης φορτίου. 
Υδραυλικό κύλινδρο οριζόντιας κίνησης με αντεπίστροφη βαλβίδα υδραυλικού 
κλειδώματος και ρυθμιστή πίεσης. 
Υδραυλικό κύλινδρο ασφάλειας (άγκιστρα) με αντεπίστροφη βαλβίδα υδραυλικού 
κλειδώματος. 
 Να κατατεθεί διάγραμμα  
Φόρτισης του ανυψωτικού μηχανισμού (φορτίου σε συνάρτηση με το ύψος φόρτωσης)  
Μέγιστης γωνίας φόρτωσης σε συνάρτηση με το μήκος των Container  
 
4.12 ΒΑΦΗ  
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων 
της υπερκατασκευής. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . 
Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 
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4.13 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 
απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 
 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τα ήδη υπάρχοντα 
κλειστά απορριμματοκιβώτια χωρ. 30κ.μ. που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Δήμου.  
 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η απόλυτη συμβατότητα των προσφερομένων οχημάτων με τα 
υπάρχοντα κλειστά απορριμματοκιβώτια του Δήμου, είναι απαραίτητη –με ποινή 
αποκλεισμού- η επι τόπου επίσκεψη εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εταιρειών στο χώρο 
του αμαξοστασίου (Δνση ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), έτσι ώστε κάθε διαγωνιζόμενος να 
λάβει γνώση τόσο των τεχνικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων των υφιστάμενων 
κλειστών απορριμματοκιβωτίων, όσο και των ειδικών χωροταξικών συνθηκών λειτουργίας 
αυτών (υψομετρικό επίπεδο φόρτωσης/εκφόρτωσης των απορριμματοκιβωτίων κλπ.). 
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβάλουν οι 
διαγωνιζόμενοι μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  
Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου, και η οποία –με ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει να συνοδεύει 
την Τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων. 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 
μετάφραση σε αυτή).  
 
Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 
αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος 
της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με 
τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για 
την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 
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Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
4.14 Τεχνική Υποστήριξη 
 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το 

πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και 
υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 έτη. 

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

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

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που 
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η 
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει 
ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη 
και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και 
απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.  
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 

ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 
οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 
μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)  
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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4.15 Δείγμα 
 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 
της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 
τόπο που θα υποδείξουν. 
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΕΕΕΣ  
 
4.16 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
4.17 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 
( ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και άδειας κυκλοφορίας, ο 
Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο 
που θα απαιτηθεί). 
 
4.18 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από 
τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 4: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Σύστημα μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Άξονες – αναρτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Καμπίνα οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

   

10 
Υπερκατασκευή – ανυψωτικός μηχανισμός  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Βαφή  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Τεχνική υποστήριξη,   
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 4: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Υλικά ανυψωτικού μηχανισμού 100-120 7,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια 
- ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα  100-120 8,00 

11 Σύστημα φορτοεκφόρτωσης   100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήματα ασφαλείας  100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 1,00 

 ΓΕΝΙΚΑ     
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

16 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 5.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ, (CPV 34142000-4) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
5.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι 6x4 και θα προορίζεται για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, μεταφοράς αστικών 
απορριμμάτων, τεμαχισμένων ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και υποπροϊόντων 
πρασίνου.  
 
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή ανυψωτικού 
μηχανισμού τύπου γάντζου (HOOK LIFT) για την φόρτωση, μεταφορά και 
εκφόρτωση ανοικτών απορριμματοκιβωτίων και απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση 
που ήδη διαθέτει ο Δήμος.  
 
Το πλήρες όχημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής και 
ευρείας κυκλοφορίας στην χώρα. 
  
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν 
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Το συνολικό μικτό φορτίο του οχήματος  θα είναι τουλάχιστον 26tn. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά 
ηχητικά σήματα κλπ. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία 
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
 
5.2 Αποκλίσεις 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και 
απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. 
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 
5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
5.3 Πλαίσιο 
 
Θα είναι τύπου 6x4,τελείως καινούργιο, ενισχυμένο για έξτρα σκληρή χρήση 
(ημίψηλο) (με διπλό σασί) κατά το δυνατόν, προωθημένης οδήγησης, τελευταίου 
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τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη 
κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού βάρους 
26.000Kgr τουλάχιστον. 
 Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω 
τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. 
 
Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή 
ευελιξία του συγκεκριμένου οχήματος. 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά 
στοιχεία και πληροφορίες: 
 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

• Μεταξόνιο 3,3 m περίπου. 

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

• Βάρη πλαισίου  

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

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

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
5.4 Κινητήρας  
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους 
γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 
DIESEL,, τουλάχιστον 6/κύλινδρος, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και 
άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι 
τουλάχιστον 400Hp και ροπής 2.100Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση 
στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης 
(Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 12.500cc  
 
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής 
στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα 
κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η 
ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές 
στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 
Η εισαγωγή του αέρα θα βρίσκεται ψηλά και η εξαγωγή των καυσαερίων να 
γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και 
εξαγωγή που να εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής. 
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Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 
δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως 
σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια 
κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του 
οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

• Τύπος και κατασκευαστής 

• Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

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

• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός και η σχέση 
συμπιέσεως. 

• Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας. 
 
5.5 Σύστημα μετάδοσης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο και όχι μηχανικό ή 
αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) 
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων  στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν θα 
φέρει συμπλέκτη και οι αλλαγές ταχυτήτων θα γίνονται αυτόματα μέσω 
μετατροπέα ροπής και ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου. 
  
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς 
να γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των 
ημιαξονίων. 
 
Στο κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι προσαρμοσμένος επιβραδυντής (RETARTER) ο 
οποίος θα είναι υδραυλικός έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα 
υπερθέρμανσης. 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στου δύο οπίσθιους άξονες (6x4). 
 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι 
ικανό να με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 
και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για 
υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό 
υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή 
οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 
 
Οι πίσω τροχοί επιθυμητό να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών στις 
πλήμνες των τροχών .Μέγιστη ταχύτητα κατ΄ ελάχιστον 80 km/h. Η τελική σχέση 
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μετάδοσης να επιτρέπει την λειτουργία του οχήματος στην πόλη και σε δύσβατα 
& ολισθηρά οδοστρώματα (χωροι εναπόθεση απορριμμάτων).  
 
5.6 Σύστημα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα 
διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής 
πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για 
την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic 
Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το 
όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic 
Stability System – ESP). Θα φέρει υδραυλικό επιβραδυντή (retarder ή άλλο 
ανάλογο). 
 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 
δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 
αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με 
ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 
οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το 
όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει 
αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απολύτως το πλήρως φορτωμένο όχημα σε κλίση οδού 
τουλάχιστον 10 % με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. 
 
5.7 Σύστημα διεύθυνσης 
 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει 
υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής. 
 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν 
σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα 
στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή 
 
5.8 Άξονες – αναρτήσεις 
 
Το πλαίσιο θα είναι 3 αξόνων ενισχυμένων. Ο τύπος της ανάρτησης του 
εμπρόσθιου και πίσω αξόνων θα είναι χαλύβδινες ενισχυμένες. Να δοθεί ο 
τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. Τουλάχιστον 
9 τον o εμπρόσθιος άξονας και 13 ο κάθε πίσω άξονας. 
Οι πίσω άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης 
για όλες τις συνθήκες κίνησης. Θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα ASR, που 
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αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης 
πρόσφυσης. 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (6x4). Οι κινητήριοι πίσω 
άξονες θα πρέπει να καλύπτουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για 
όλες τις συνθήκες κίνησης. 
 Οι κινητήριοι πίσω άξονες θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα ASR που 
αποτρέπει την διαφορά τροχών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης 
πρόσφυσης. 
 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), 
χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής,, καυσίμων, 
εργαλείων, ανυψωτικού (HOOKLIFT) κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής) 
 
5.9 Καμπίνα οδήγησης 
 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενη και τύπου ημέρας, θα εδράζεται επί του 
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.  

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων 
και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας 
τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και ένα (1) 
συνοδηγό. 

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





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 89 

Τα παράθυρα των θυρών θα διαθέτουν ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σημεία που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
 
Θα φέρει συσκευή καταγραφής ταχύτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
θα φέρει όργανο μέτρησης ωρών λειτουργίας. 
 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες ( ευρυγώνιοι 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι), φωτιστικά ηχητικά σήματα. Οι κύριοι καθρέπτες 
οπισθοπορείας θα είναι θερμαινόμενοι και θα φέρει καθρέπτη ράμπας και 
εμπρόσθιο.  
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία 
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
 
5.10 Χρωματισμός 
 
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και 
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και 
τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που 
καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και 
οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται  κατά την υπογραφή της τελικής 
σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 
 
5.11 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
 
Ο υδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα 
εγγυάται την ασφαλή φόρτωση μεταφορά και εκφόρτωση κάδου (κοντέινερ). 
 
H ανυψωτική του ικανότητα θα είναι 18ton τουλάχιστον. 
 
• Θα έχει την δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης απορριμματοκιβωτίων από το 
έδαφος και την τοποθέτησή των επί του αυτοκινήτου.  

• Θα έχει την δυνατότητα εκκένωσης των απορριμματοκιβωτίων στο χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων με ανατροπή υπό γωνία τουλάχιστον 45ο και κατάλληλη 
γωνία ανύψωσης. 
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• Θα υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης και ελέγχου λειτουργίας της θύρας 
εκφόρτωσης των κάδων, από το θάλαμο οδηγήσεως για την εκφόρτωση των 
απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός θα διαθέτει σύστημα ταχυσυνδέσμων που θα 
συνδέονται και θα αποσυνδέονται με τα απορριμματοκιβώτια. 

  
Η μεταλλική κατασκευή του μηχανισμού αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο 
στιβαρής κατασκευής από μορφοσίδηρο και ράουλα ολισθήσεως-οδηγήσεως των 
CONTAINERS, και ειδικών υποδοχών σε όλο το μήκος του πλαισίου για την 
έδρασή τους. 
Επί του πλαισίου θα προσαρμόζεται ειδικό άγκιστρο με μοχλοβραχίονα ανύψωσης 
των κάδων. 
 
Στο πίσω μέρος του πλαισίου θα υπάρχει ειδικό ράουλο αντιστήριξης το οποίο 
θα ενεργοποιείται κατά την παραλαβή φορτωμένου κάδου από το έδαφος προς 
αποφυγή ανύψωσης ολόκληρου του οχήματος. 
  
Ο κύλινδρος (ράουλο) σταθεροποίησης θα είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος 
του οχήματος και θα τείθεται σε κίνηση μέσω υδραυλικού συστήματος. Ο 
κύλινδρος αυτός θα βρίσκεται κάτω από τα οπίσθια ράουλα της υπερκατασκευής, 
και θα πρέπει να απέχει από το έδαφος (με αφόρτιστο όχημα) περίπου 100-150 
mm. 

 
Το πλάτος του κυλίνδρου (ράουλο) θα είναι το ίδιο με το πλάτος του σασί της 
υπερκατασκευής. 
 
Όλες οι κινήσεις του μηχανισμού για την φορτοεκφόρτωση-εκκένωση του κάδου, 
θα επιτυγχάνονται μέσω υδραυλικού ελαιοδυναμικού συστήματος.  
 
Eπιπλέον, ο μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα ανύψωσης (ανατροπής) των 
έμφορτων containers υπό γωνία κατάλληλη για την εκφόρτωσή τους, χωρίς τον 
κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην θύρα εκφόρτωσης από πρόσκρουσή της στα 
εκφορτωμένα απορρίμματα. 
 
Ο χειρισμός του συστήματος ανύψωσης των κοντεινερ θα γίνεται από τον θάλαμο 
οδήγησης μέσω ειδικού ενσύρματου χειριστηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει 
οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και φωτεινές ενδείξεις των ενεργοποιουμένων 
κάθε φορά σταδίων λειτουργίας.  
  
Θα υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκτέλεσης των κινήσεων απευθείας από το 
υδραυλικό χειριστήριο πίσω αριστερά από τον θάλαμο οδήγησης.  
  
Ακόμη, ειδική διάταξη στον αυτοματισμό του συστήματος δεν θα επιτρέπει την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού αν προηγουμένως δεν έχει απασφαλισθεί το 
κοντέινερ (χρησιμοποίηση αγκίστρων ασφαλείας).  
 
Όλες οι κινήσεις και χειρισμοί θα ελέγχονται μέσω PLC και επαγωγικών 
διακοπτών θέσεων για την παρεμπόδιση εσφαλμένων χειρισμών. 
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Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις :  
 

• Στήριξη ποδαρικού  
• Φόρτωση κάδου στο όχημα. 
• Μετακίνηση – έλξη κάδου και ασφάλιση  
• Εκκένωση κάδου (ανατροπή) 
• Εκφόρτωση κάδου 

 
Όλες οι κινήσεις θα γίνονται με υδραυλικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας. Η 
υδραυλική πίεση και ροή θα παρέχεται από αντλία υψηλής πίεσης λαδιού 
εγκατεστημένης επί του δυναμολήπτη (ΡΤΟ) που είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο 
ταχυτήτων του οχήματος. Η υδραυλική ενέργεια μεταφέρεται μέσω κατάλληλων 
χειριστηρίων και βαλβίδων ελέγχου της πίεσης και της διεύθυνσης του λαδιού 
στους κυλίνδρους όπου μεταβάλλεται σε μηχανική ενέργεια για την κίνηση και 
τον έλεγχο των φορτίων 
 
Τα βασικά εξαρτήματα του υδραυλικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν: 

• Ελαιοδοχείο  με φίλτρο επιστροφής και τάπα πλήρωσης και αναπνοής και 
διαφορικό δείκτη φίλτρου επιστροφών. 

• Εμβολοφόρα αντλία πίεσης . 
• Υδραυλικό χειριστήριο τριών κινήσεων διπλής ενεργείας με κεντρική 

βαλβίδα ανακούφισης. Το χειριστήριο θα ενεργοποιείται 
ηλεκτρομαγνητικά. 

• Δύο υδραυλικούς κυλίνδρους για την ανύψωση του βραχίονα. Επί των 
κυλίνδρων θα υπάρχει διπλή ρυθμιζόμενη βαλβίδα συγκράτησης φορτίου. 

• Υδραυλικό κύλινδρο οριζόντιας κίνησης με αντεπίστροφη βαλβίδα 
υδραυλικού κλειδώματος και ρυθμιστή πίεσης. 

• Υδραυλικό κύλινδρο ασφάλειας (άγκιστρα) με αντεπίστροφη βαλβίδα 
υδραυλικού κλειδώματος. 

 Να κατατεθεί διάγραμμα  
• Φόρτισης του ανυψωτικού μηχανισμού (φορτίου σε συνάρτηση με το ύψος 

φόρτωσης)  
• Μέγιστης γωνίας φόρτωσης σε συνάρτηση με το μήκoς των Container  

 
5.12 ΒΑΦΗ  
 
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών 
τμημάτων της υπερκατασκευής. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα 
επιλογής του Δήμου . Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν 
υπόδειξης του Δήμου. 
  
5.13 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 

ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 
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2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που 
θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου 
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τα ήδη 
υπάρχοντα ανοικτά απορριμματοκιβώτια και απορριμματοκιβώτια με συμπίεση που 
βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Δήμου.  
 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η απόλυτη συμβατότητα των προσφερομένων 
οχημάτων με τα υπάρχοντα απορριμματοκιβώτια του Δήμου, είναι απαραίτητη –με 
ποινή αποκλεισμού- η επι τόπου επίσκεψη εκπροσώπων των διαγωνιζομένων 
εταιρειών στο χώρο του αμαξοστασίου (Δνση ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), έτσι 
ώστε κάθε διαγωνιζόμενος να λάβει γνώση τόσο των τεχνικών χαρακτηριστικών 
και διαστάσεων των υφιστάμενων απορριμματοκιβωτίων, όσο και των ειδικών 
χωροταξικών συνθηκών λειτουργίας αυτών (υψομετρικό επίπεδο 
φόρτωσης/εκφόρτωσης των απορριμματοκιβωτίων κλπ.). 
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβάλουν οι 
διαγωνιζόμενοι μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  
Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης από την αρμόδια Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, και η οποία –με ποινή 
αποκλεισμού- θα πρέπει να συνοδεύει την Τεχνική προσφορά των 
διαγωνιζομένων. 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 
• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή 

επίσημη μετάφραση σε αυτή).  
 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 
των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν 
την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για 
τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της 
αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για 
τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής 
υποστήριξης των οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην 
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για 
εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την 
σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου 
συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση 
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ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της 
σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η 
προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 
συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
5.14 Τεχνική Υποστήριξη 
 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το 

πλήρες όχημα (η  
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 
του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και 
υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 έτη. 

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

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

• Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά) μετά το πέρας της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας 
μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά.  

•  Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου 
στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση 
που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον 
διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 
στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη 
και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και 
απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.  

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 

ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
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14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 
οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 
μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)  
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

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

 
5.16 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, 
χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση. Να κατατεθεί 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
5.17 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα 
να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης . 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας 
στο όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 
(ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο 
έκδοσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες 
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
 
5.18 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, 
σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά 
στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
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 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων 
από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών 
αιωρούμενων σωματιδίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 5: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Σύστημα μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Άξονες – αναρτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Καμπίνα οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Υπερκατασκευή – ανυψωτικός μηχανισμός  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Βαφή.  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Τεχνική υποστήριξη,   
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 
φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 5: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Υλικά ανυψωτικού μηχανισμού 100-120 7,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα 100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα  100-120 8,00 
11 Σύστημα φορτοεκφόρτωσης   100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήματα ασφαλείας  100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 1,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,5M3 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ, (CPV 
34134200-7, 34144900-7) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
6.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητο όχημα με την υπερκατασκευή θα είναι καινούργιο και 
αμεταχείριστο, κατάλληλο για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της αναφερόμενης τιμής. 
Οι διαστάσεις βάρη κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ. θα ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την 
έγκριση τύπου του πλαισίου οχήματος . 
Σε κάθε περίπτωση το όχημα θα πρέπει να διαθέτει ελληνική ή ευρωπαϊκή έγκριση τύπου 
κατηγορίας «Ν1» ώστε να μπορεί να εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
6.2 Πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού 
κατασκευαστή, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.  
 
Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2,0tn και το ωφέλιμό φορτίο 
τουλάχιστον 700kg.  
 
Το ολικό μήκος του οχήματος δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 4000 mm, το πλάτος τα 
1.300mm, ενώ η ακτίνα στροφής του θα είναι έως 4.000mm. Το μεταξόνιο θα είναι 
περίπου 2m. 
 
6.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος, με τα κυρίως όργανα έλεγχου και 
χειρισμού θα βρίσκονται κοντά στον οδηγό, ενώ οι βασικές ενδείξεις για την 
λειτουργία του οχήματος θα παρέχονται μέσω ψηφιακής οθόνης (ωρόμετρο και ρολόι, 
ταχύμετρο, μετρητή απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κλπ)     
Το όχημα θα φέρει κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο και κάθισμα για έναν συνοδηγό 
πλενόμενα σχεδιασμένα για βαριά χρήση. 
 
Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, θερμική 
μόνωση, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου θερμαινόμενο, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό 
φωτισμό, εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρα, φανό οροφής, διακόπτη διακοπής του 
ρεύματος σε έκτακτες καταστάσεις. 
 
Το όχημα θα διαθέτει επίσης ηχητική σήμανση πορείας, κατ’ επιλογήν στην 
εμπροσθοπορεία, και μόνιμη στην οπισθοπορεία. 
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6.4 Ηλεκτροκινητήρας  
 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος ικανής ισχύος 
τουλάχιστον 10Kw και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
 
6.5 Συσσωρευτές 
 
Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου χωρητικότητας τουλάχιστον 15 Kwh 
έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος 
για τουλάχιστον 90km, με δυνατότητα αντικατάστασης υποστοιχείων. 
H φόρτιση του οχήματος θα γίνεται και με απλό μονοφασικό ρευματολήπτη 220 Volt και 
με εξωτερικό, προδιαγραφών IP65, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει προστασία από 
υπερφόρτιση. 
 
6.6 Μετάδοση κίνησης 
 
Η κίνηση θα μεταδίδεται μέσω των οπίσθιων τροχών.  
 
6.7 Σύστημα πέδησης 
 
Το όχημα θα διαθέτει υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους 
τροχούς και μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε. 
 
6.8 Σύστημα ανάρτησης 
 
Το όχημα θα διαθέτει αναρτήσεις τύπου McPherson με προοδευτικά ελατήρια και 
αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο άξονα και φύλλα σούστας με αποσβεστήρες 
κραδασμών στον οπίσθιο άξονα. 
 
6.9 Τροχοί 
 
Το όχημα θα διαθέτει μονούς τροχούς σε όλους τους άξονες, με ελαστικά RADIAL 
TUBLESS, σε ατσάλινες ζάντες .Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό ομοίων 
διαστάσεων. 
 
6.10 Κιβωτάμαξα 
 
Η κιβωτάμαξα θα είναι ανοικτού τύπου, ελαφρού και ανθεκτικού κράματος, 
ανατρεπόμενη. 
H ανατροπή θα επιτυγχάνεται με υδραυλική μπουκάλα, ελεγχόμενη από το εσωτερικό της 
καμπίνας του οχήματος, ενώ επιπροσθέτως θα υπάρχει και ειδική στήριξη ασφαλείας. 
Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει πλαϊνά ίδιου κράματος ύψους 300 mm περίπου τα 
οποία θα ανοίγουν από τις τρείς πλευρές . 
Η κιβωτάμαξα θα διαθέτει και πλαϊνό μεταλλικό πλέγμα, προσθαφαιρούμενο ίδιων 
διαστάσεων με το δάπεδο της κιβωτάμαξας και κατάλληλου ύψους ώστε να μην υπερβαίνει 
το ύψος της οροφής του οχήματος. 
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6.11 Βαφή 
 
Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (καταφόρεση ή αντίστοιχη), 
για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Ο χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός και 
θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα υποδείξει η υπηρεσία στον Ανάδοχο. 
 
6.12 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 

όχημα για την έκδοση των πινακίδων. 
Η δήλωση προσκομίζεται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
• Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης 
των οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει 
με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας 
του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, 
σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης 
για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την 
άσκηση 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
6.13 Τεχνική Υποστήριξη   
 
Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

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

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

•  Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα στο 
οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
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κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη 
και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και 
απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.  
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 
 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 
ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού 
φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)  
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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

 
6.15 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του 
αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
6.16 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
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6.17 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του  
προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,5M3 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

4 
Ηλεκτροκινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

5 
Συσσωρευτές 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

6 
Μετάδοση κίνησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

7 
Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

8 
Σύστημα ανάρτησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

9 
Τροχοί 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

10 
Κιβωτάμαξα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

11 
Βαφή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

12 
Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

13 
Τεχνική υποστήριξη  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

14 
Εκπαίδευση προσωπικού  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

15 
Παράδοση οχημάτων  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

16 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 

φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,5M3 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 Μεταξόνιο-ευελιξία 100-120 15,00 

3 Ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα 100-120 7,00 
4 Συσσωρευτές - Αυτονομία 100-120 15,00 
5 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 100-120 10,00 
6 Θάλαμος επιβατών - εξοπλισμός  100-120 5,00 
7 Κιβωτάμαξα – ποιότητα κατασκευής 100-120 8,00 
 ΓΕΝΙΚΑ    
8 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

9 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 12,00 

10 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 12,00 

11 Χρόνος παράδοσης  100-120 7,00 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 7.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN, (CPV 34136100-0) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
7.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το φορτηγό όχημα θα είναι κλειστό, τύπου VAN, ελαφρού τύπου με κίνηση στους δυο 
τροχούς (4Χ2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι 
γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά. 
 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι 3.500Kg, και μέγιστη ταχύτητα οχήματος 
τουλάχιστον 150Km/h. Το συνολικό μήκος του οχήματος θα είναι 6.000mm 
περίπου. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
7.2 Πλαίσιο 
 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
7.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει δυο 
πλευρικές θύρες εφοδιασμένες με δοκούς πλευρικής πρόσκρουσης. Επίσης οι θύρες θα 
φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό 
πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (χωρίς τηλεχειρισμό). 
Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι 
εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα. 
 
Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος κάθισμα οδηγού και ενιαίο κάθισμα για δυο (2) 
συνοδηγούς. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το 
οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. θα φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 
για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι 
οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό 
αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, 
όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ) . Επίσης θα 
φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) 
εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα . 
 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες. Θα φέρει επίσης 
πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια), Radio CD & CB. 
 
7.4 Αερόσακοι  
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων καθώς αυτοί τύπου κουρτίνας.  
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7.5 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα air condition τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
7.6 Θάλαμος φόρτωσης 
 
Ο θάλαμος φόρτωσης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος, θα είναι ισχυρής μεταλλικής 
κατασκευής με χαλύβδινο σκελετό, σχεδιασμένη για την μεταφορά τουλάχιστον 800kg.  
Για την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης θα υπάρχει συρόμενη πόρτα δεξιά με υαλοπίνακα 
καθώς και δίφυλλη πόρτα στο πίσω μέρος. Οι πίσω πόρτες θα φέρουν παράθυρο και όλες 
οι πόρτες θα κλειδώνουν. Θα υπάρχει επίσης παράθυρο μεταξύ του θαλάμου οδήγησης και 
του θαλάμου φόρτωσης.  
 
Το δάπεδο του θαλάμου θα είναι με ξύλινη επένδυση. 
 
7.7 Διαστάσεις θαλάμου φόρτωσης  
 
Οι διαστάσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:  
Ολικό μήκος στο δάπεδο  3600 mm 
Ολικό ύψος στις πίσω πόρτες  1700 mm  
Ολικό πλάτος στην πλευρική 
πόρτα  

1300 mm  

  
7.8 Βάρη 
 
Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μείον 
την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg. 
 
 
7.9 Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
 
Να δοθούν οι κάτωθι  

• Γωνία φυγής 
• Γωνία προσέγγισης  
 
7.10 Κινητήρας. 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τουλάχιστον τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Common Rail και 
συνολικού κυβισμού περίπου 2.000cc εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή 
(TURBOCHARGER) και intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι 
τουλάχιστον 120Hp. 

 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

• Γωνία κεκλιμένου 
• Εδαφική ανοχή 
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και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. .  
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με αντλία/ες οι οποία/ες θα 
διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με τον 
σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
  
7.11 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής ή ηλεκρουδραυλικής επενέργειας 
 
7.12 Κιβώτιο Ταχυτήτων  
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον πέντε 
(5) σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) σχέσης 
οπισθοπορείας. Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα έχουν συστήματα συγχρονισμού. 
Ο μοχλός επιλογής των ταχυτήτων θα βρίσκεται στο μέσον του δαπέδου του θαλάμου 
οδήγησης (καμπίνας).  
 
7.13 Διαφορικό 
 
Το διαφορικό θα βρίσκεται είτε στον εμπρόσθιο άξονα είτε στον οπίσθιο άξονα και θα 
είναι εξοπλισμένος με σύγχρονους κωνικούς οδοντωτροχούς. 
 
7.14 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 
12/24V.  
 
7.15 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  
• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS κλπ. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των 

αερόσακων.  
• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 
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7.16 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός θα βρίσκεται τοποθετημένος 
σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος . Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή 
επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται 
γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
Τα ελαστικά θα είναι διαστάσεων 235/65 R16. 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless),. Το 
όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών 
αλυσίδων. 
 
7.17 Σύστημα Ανάρτησης. 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να 
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον.  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με γόνατα Μac Pherson και φύλλα σούστας με 
αντιστρεπτική δοκό και αμορτισέρ ή ελικοειδή ελατήρια τηλεσκοπικά υδραυλικά 
αμορτισέρ & τριγωνικά ψαλίδια. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα 
με ελλειπτικά φύλλα σούστας και τηλεσκοπικά αμορτισέρ . 
 
7.18 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτρουδραυλικά υποβοηθουμένη 
κρεμαγιέρα.  
 
7.19 Συστήματα πέδησης  
 
Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης. 
 
Πέδη πορείας: Το σύστημα πέδησης του οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, 
διπλού κυκλώματος. Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του 
οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο. 
Οι πίσω τροχοί θα φέρουν αεριζόμενο ή μη δισκόφρενο. 
 
Η κίνηση των σιαγώνων θα γίνεται με έμβολα. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πέδη 
στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα ενεργεί μηχανικά με ντίζα. 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S καθώς και σύστημα, ASR 
και EBV. 
  
7.20 Ρυμούλκηση.  
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης.  
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7.21 Χρωματισμός. 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο 
όχημα. 
 
7.22 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 
κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
Τρίγωνο βλαβών . 
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα 
 
7.23 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
 
Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 του 
κατασκευαστή, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα 
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης 
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
οχημάτων.  
Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με 
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τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του 
συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 
αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για 
την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
7.24 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση  
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη για το 
πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, 
την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 
σε κακό χειρισμό). 
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 
Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης 
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο 
(2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  
Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα στο οποίο 
θα κατασκευαστούν τα υλικά στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας 
αν αυτό απαιτηθεί. 
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί. 
 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 
 
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας 
της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 
αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά 
αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 
αναγνώρισης (Μ.L.A.)  
Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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7.25 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
7.26 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους χειριστές - οδηγούς του 
αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
7.27 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 7: ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

4 
Αερόσακοι 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

5 
Σύστημα θέρμανσης-αερισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

6 
Θάλαμος φόρτωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

7 
Διαστάσεις θαλάμου φόρτωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

8 
Βάρη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

9 
Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

10 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

11 
Συμπλέκτης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

12 
Κιβώτιο ταχυτήτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

13 
Διαφορικό  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

14 
Ηλεκτρικό Σύστημα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

15 
Ενδεικτικές λυχνίες – όργανα πίνακα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

16 
Τροχοί/ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

17 
Σύστημα ανάρτησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   
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18 
Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 
Ρυμούλκηση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

21 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

22 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

23 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

24 
Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

25 
Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

26 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

27 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

NAI   

 
 
 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 7: ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 10,00 

2 Θάλαμος επιβατών - εξοπλισμός 100-120 13,00 

3 Θάλαμος φόρτωσης – ευρυχωρία - διαστάσεις 100-120 20,00 

4 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 12,00 

5 Άξονες – αναρτήσεις – ωφέλιμο φορτίο 100-120 15,00 

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 8.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ, (CPV 34114400-3) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
8.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το λεωφορείο θα είναι κλειστό, τύπου VAN, ελαφρού τύπου με κίνηση στους δυο τροχούς 
(4Χ2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου και να μεταφέρει εννέα 
άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και 
αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και 
ανταλλακτικά. 
 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι έως 3.000Kg, και μέγιστη ταχύτητα οχήματος 
τουλάχιστον 140Km/h. Το συνολικό μήκος του οχήματος θα είναι έως 5.000mm 
και το μεταξόνιό του 3.300mm περίπου. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
8.2 Πλαίσιο 
 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
8.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει δυο 
πλευρικές θύρες εφοδιασμένες με δοκούς πλευρικής πρόσκρουσης. Επίσης οι θύρες θα 
φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό 
πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (με ή χωρίς 
τηλεχειρισμό). Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση 
και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας 
άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος κάθισμα οδηγού και ενιαίο κάθισμα για δυο (2) 
συνοδηγούς.  
Στο πίσω μέρος θα φέρει πλαϊνή συρόμενη πόρτα για την είσοδο και την έξοδο των 
επιβατών στη δεξιά. 
 
Η διαρρύθμιση των καθισμάτων στο πίσω μέρος θα είναι ενδεικτικά σε δύο σειρές. 
2η σειρά: Κάθισμα σε διάταξη 2/3 - 1/3 ανακλινόμενο. 
3η σειρά: Ενιαίο ανακλινόμενο κάθισμα. 
Συνολικά εννέα (9) επιβάτες συμπεριλαμβανομένου του οδήγού. 
 
Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα 
επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. θα φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον 
οδηγό και τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.   
 
Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο 
ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου 
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(εκτόξευσης νερού στο παρμπριζ). Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο 
κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενα. 
 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει Radio με Οθόνη αφής 7'', Bluetooth, θύρα USB, Radio 
με 4 ηχεία, μπροστά και 4 ηχεία πίσω. 
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων,  
Προβολείς ομίχλης 
Πρίζα 12V στις πίσω σειρές επιβατών 
LED φώτα ημέρας 
Κονσόλα οροφής με ενδείξεις και φώτα ανάγνωσης 
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού  
Πλαφονιέρα στις πίσω σειρά καθισμάτων με φώτα ανάγνωσης και φωτισμό στο χώρο 
αποσκευών, Χειρολαβές οροφής για τον συνοδηγό και χειρολαβές οροφής στη 2η και 3η 
σειρά επιβατών. 
 
8.4 Αερόσακοι  
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων καθώς αυτοί τύπου κουρτίνας.  
 
8.5 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα να φέρει κλιματισμό με επιπλέον μονάδα για τις πίσω σειρές επιβατών και με 
δυνατότητα χειρισμού από τους επιβάτες που θα εξασφαλίζουν ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
8.6 Βάρη 
 
Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μείον 
την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg. 
   
8.7 Κινητήρας. 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Common Rail και 
συνολικού κυβισμού τουλάχιστον 1.500cc εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή 
(TURBOCHARGER) και intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι 
τουλάχιστον 110Hp. 

 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
Euro 6 και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα 
σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.   
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με αντλία/ες οι οποία/ες θα 
διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με τον 
σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
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8.8 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής ή ηλεκρουδραυλικής επενέργειας 
 
8.9 Κιβώτιο Ταχυτήτων  
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 
πέντε (5) σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) σχέσης 
οπισθοπορείας με σύστημα Start και Stop. Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα 
έχουν συστήματα συγχρονισμού.  
 
8.10 Διαφορικό 
 
Ο εμπρόσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο διαφορικό με κωνικούς 
οδοντωτροχούς.  
 
8.11 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 
12/24V.  
 
8.12 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  
• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS κλπ. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των 

αερόσακων.  
• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 
 
8.13 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός θα βρίσκεται τοποθετημένος 
σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή 
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επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται 
γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
Τα ελαστικά θα είναι διαστάσεων 215/65 R16 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Το 
όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών 
αλυσίδων. 
 
8.14 Σύστημα Ανάρτησης 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να 
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον.  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με γόνατα Μac Pherson με αντιστρεπτική 
δοκό και αμορτισέρ. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται τριγωνικά υστερούντα ψαλίδια 
ανάρτησης. 
 
8.15 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτρουδραυλικά υποβοηθουμένη 
κρεμαγιέρα.  
 
8.16 Συστήματα πέδησης  
 
Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης. 
 
Πέδη πορείας: Το σύστημα πέδησης του οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, 
διπλού κυκλώματος. Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του 
οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο. 
Οι πίσω τροχοί θα φέρουν αεριζόμενο ή μη δισκόφρενο. 
Η κίνηση των σιαγώνων θα γίνεται με έμβολα. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πέδη 
στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα ενεργεί μηχανικά με ντίζα. 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S καθώς και σύστημα, ASR 
και EBV. 
  
8.17 Ρυμούλκηση  
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης.  
 
8.19 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο 
όχημα. 
 
8.20 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  
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Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί  τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
• Πυροσβεστήρακατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών . 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος,  στην Ελληνική γλώσσα  
    

8.21 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 & ISO 
14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
  
8.22 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση   
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη. 
•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες. Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά 
επίσημων τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι μεγαλύτερες του 
20%. 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 
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8.23 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
8.24 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους χειριστές - οδηγούς του 
αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
8.25 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 8: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

4 
Αερόσακοι 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

5 
Σύστημα θέρμανσης-αερισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

6 
Βάρη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

7 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

8 
Συμπλέκτης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

9 
Κιβώτιο ταχυτήτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

10 
Διαφορικό  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

11 
Ηλεκτρικό Σύστημα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

12 
Ενδεικτικές λυχνίες – όργανα πίνακα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

13 
Τροχοί/ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

14 
Σύστημα ανάρτησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

15 
Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 
Σύστημα πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Ρυμούλκηση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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18 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

20 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

21 
Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

22 
Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

23 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

24 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης 

NAI   

 
 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 8: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 12,00 

2 Θάλαμος επιβατών – εξοπλισμός – 
άνεση  100-120 19,00 

3 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 13,00 

4 Άξονες – αναρτήσεις  100-120 12,00 

5 Συστήματα ασφαλείας - πέδηση 100-120 14,00 

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

8 

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

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ AYTOKINHTO OXHMA ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ, (CPV 34115000-6) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
9.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το όχημα θα είναι τύπου επιβατηγού, ελαφρού τύπου, πετρελαιοκίνητο, με κίνηση στους 
δυο τροχούς (4Χ2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός δρόμου. Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων 
για επισκευές και ανταλλακτικά. Το μικτό φορτίο να είναι 1800Kgr και το συνολικό 
μήκος 4300 mm περίπου. Η δεξαμενή καυσίμων θα είναι χωρητικότητας 40lit 
τουλάχιστον. 
 
9.2 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει τέσσερις 
πλευρικές θύρες. 
 
Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού - συνοδηγού. Τα 
καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω) 
και κλίσης πλάτης και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Θα παρέχουν απόλυτη 
άνεση και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από 
ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο.  
Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι 
ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα 
των ζωνών.  Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, 
υαλοκαθαριστήρα/ες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή 
πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπριζ). Επίσης θα φέρει ένα (1) 
εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα 
(καθρέπτες) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα. 
 
Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα για 3 επιβάτες. Τα πίσω καθίσματα θα είναι 
διαιρούμενα 60:40 / αναδιπλούμενα. 
 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 4 ηχεία τουλάχιστον, οθόνη αφής και σύστημα 
πολυμέσων . Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια). Χωρητικότητα 
χώρου αποσκευών 360 Lit περίπου.  
 
9.3 Αερόσακοι  
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων καθώς αυτοί τύπου κουρτίνας  
 
 
9.4 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα αυτόματου κλιματισμού τουλάχιστον, τα οποία θα εξασφαλίζουν στους 
επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική θερμοκρασία. 
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9.5 Κινητήρας. 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα 4 κυλίνδρων, άμεσου ψεκασμού με σύστημα Common Rail, κυβισμού από 
1.300 cc έως 1400 cc. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 90Hp 
και η μέγιστη ροπή τουλάχιστον 200Nm. 

 
Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro VI και 
θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.   
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με αντλία/ες οι οποία/ες θα 
διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση.  
  
9.6 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου. 
 
9.7 Κιβώτιο Ταχυτήτων  
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον έξι (6) 
σχέσεων εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέσης οπισθοπορείας.   
 
9.8 Διαφορικό 
 
Ο εμπρόσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο διαφορικό (4Χ2). 
 
9.9 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
To ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με immobilizer, 
ηλεκτρική Πρίζα 12V. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με 
τηλεχειριστήριο και εσωτερικό διακόπτη. 
 
9.10 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  
 
• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα (check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD. 
• Υπενθύμιση ζωνών ασφάλειας. 
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• Οπτικοακουστική υπενθύμιση ζωνών ασφάλειας Πίσω 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων: ενδείξεις ηχοσυστήματος, μέσης ωριαίας 

ταχύτητας, ρολογιού, εξωτερικής θερμοκρασίας, μέσης και στιγμιαίας 
κατανάλωσης 

• Radio/cd με δυνατότητες mp3 
• Σύστημα Προειδοποίησης της Πίεσης των Ελαστικών 

 
 
9.11 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους (επιθυμητό αλουμινένιους) τροχούς υψηλής 
αντοχής ίδιων διαστάσεων 15΄́  στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει επίσης και 
εφεδρικό τροχό.  Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και 
επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα 
άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής 
τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO. Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή 
τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.  
 
9.12 Σύστημα Ανάρτησης. 
 
Ενδεικτικά οι αναρτήσεις θα είναι:  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι με γόνατα MacPherson.  
Η οπίσθια ανάρτηση θα είναι με ημιάκαμπτο άξονα. 
Γίνονται αποδεκτές και άλλες τύπου αναρτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν αναλόγως 
την τεχνική τους αρκεί να περιγραφούν επαρκώς. 
 
9.13 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτρουδραυλικά υποβοηθουμένη 
κρεμαγιέρα.  
 
9.14 Συστήματα πέδησης  
 
Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης και θα φέρει αεριζόμενα δισκόφρενα 
εμπρός & απλά δισκόφρενα πίσω . 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S., φώτα φρένων με 
λειτουργία Έκτακτης Πέδησης (EBS), σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC). 
Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα 
πέδησης.  
 
9.15 Ρυμούλκηση.  
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης. 
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9.16 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο 
όχημα. 
 
9.17 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  
   
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί  τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών. 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος,  στην Ελληνική γλώσσα  
    

9.18 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 & ISO 
14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
9.19 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση   
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

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

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
9.20 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους οδηγούς του αγοραστή για 
το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
9.21 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα 180 ημέρες. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
9.22 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 9: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ AYTOKINHTO OXHMA ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Κινητήρας  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Τροχοί / Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

7 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Συστήματα πέδησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματισμός. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Ποιότητα, καταλληλόλητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 9: ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ AYTOKINHTO OXHMA ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Θάλαμος επιβατών – εξοπλισμός – 
ευρυχωρία  100-120 20,00 

2 Χώρος αποσκευών 100-120 5,00 

3 Κινητήρας – ισχύς – ροπή  100-120 15,00 

4 Διαφορικό 100-120 5,00 

5 Τροχοί - ελαστικά –  100-120 10,00 

6 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 5,00 

7 Συστήματα πέδησης  100-120 5,00 

8 Συστήματα ασφαλείας 100-120 5,00 

9 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

11 

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

100-120 10,00 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 131 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK UP 4Χ4, (CPV 34131000-4, 34113300-5) 
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
10.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το όχημα θα είναι τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου με κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς (4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι 
γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά. 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι περίπου 3.000 Kg, και μέγιστη ταχύτητα 
οχήματος τουλάχιστον 170 Km/h. 
 
10.2 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
10.3 Πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
10.4 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει 4 πόρτες, 
2 σε κάθε πλευρά του οχήματος. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και 
θα κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί από την κλειδαριά της 
πόρτας του οδηγού ή του συνοδηγού. Επίσης οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικά παράθυρα 
ασφαλείας προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και 
ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (χωρίς τηλεχειρισμό). Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει 
άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική 
επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
 
Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα φέρει 2 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καθίσματα (οδηγού-
συνοδηγού). Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ένα ενιαίο κάθισμα. Τα υλικά κατασκευής των 
καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Όλα τα καθίσματα θα παρέχουν 
απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές και θα είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα 
και ζώνες ασφαλείας. 
 
Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω) 
και κλίσης πλάτης και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Προσκέφαλα και ζώνες 
ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Ζώνες ασφαλείας τριών 
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σημείων για τους πίσω επιβάτες. Οι εμπρόσθιες ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με 
προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Οι ζώνες ασφαλείας θα 
είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/541 * 2005/40. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό 
αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, 
όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ). Επίσης θα 
φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) 
εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) εξωτερικά ρυθμιζόμενα (όχι ηλεκτρικά). 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες, χωρίς προεγκατάσταση 
για τις οπίσθιες. Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια)  
 
10.5 Αερόσακοι – SRS 
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα SRS με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Το 
σύστημα SRS θα ελέγχει παράλληλα και την ενεργοποίηση των προεντατήρων των ζωνών. 
  
10.6 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα air condition τα οποία εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
10.7 Κιβωτάμαξα 
 
Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική ισχυρής κατασκευής ικανή για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000kg και θα είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα πρόσδεσης του 
φορτίου. Η πόρτα στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα μπορεί να συγκρατείται 
οριζοντίως στο ύψος του δαπέδου με μεταλλικά στελέχη 
 
10.8 Διαστάσεις 
 
Οι διαστάσεις θα είναι ενδεικτικά :  

Ολικό μήκος περίπου 5000 mm 

Ολικό ύψος περίπου 1700 mm 

Ολικό πλάτος το μέγιστο   1800 mm 

Μεταξόνιο περίπου 3000 mm 

 
10.9 Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
 
Να δοθούν οι κάτωθι  

• Γωνία κεκλιμένου 

• Εδαφική ανοχή 

• Γωνία φυγής 

• Γωνία προσέγγισης  
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10.10 Κινητήρας 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Super Common Rail 
16 βαλβίδων με 2 εκκεντροφόρους επί κεφαλής και συνολικού κυβισμού περίπου 2500cc 
εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή (TURBOCHARGER) μεταβλητής γεωμετρίας (VNT) και 
intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp και η 
μέγιστη ροπή τουλάχιστον 350Nm. 

 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
προδιαγραφών  και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα 
σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. Θα 
φέρει δε, μεταλλική προστατευτική ποδιά η οποία θα προστατεύει εξολοκλήρου τον 
κινητήρα από κάτω δίνοντας παράλληλα αυξημένες δυνατότητες στην οδήγηση εκτός 
δρόμου.  
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με κύρια και βοηθητική αντλία οι 
οποίες θα διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με 
τον σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
  
10.11 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας. 
 
10.12 Κιβώτιο Ταχυτήτων  
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων πέντε (5) σχέσεων 
εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) σχέσης οπισθοπορείας. Όλες οι 
ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα έχουν συστήματα συγχρονισμού. Ο μοχλός επιλογής των 
ταχυτήτων θα βρίσκεται στο μέσον του δαπέδου του θαλάμου οδήγησης (καμπίνας).  
 
10.13 Σύστημα Επιλογής 4x4 & Υποβιβασμού Σχέσεων  
 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει κιβώτιο υποβιβασμού 2 σχέσεων 
(Transfer Case) πλανητικού τύπου. Η επιλογή της σχέσεως υποβιβασμού θα γίνεται 
ηλεκτρικά από κουμπιά τα οποία βρίσκονται στο ταμπλό της καμπίνας οδήγησης .  
 
 
10.14 Διαφορικά 
 
Θα φέρει διπλό διαφορικό (4Χ4). 

• Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει διαφορικό με ατέρμονα κορώνα. 

• Ο οπίσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης  
αυτόματης φραγής με συμπλέκτες δίσκων, σύστημα το οποίο θα περιορίζει την 
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ολίσθηση στους οπίσθιους τροχούς ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί εντός ή 
εκτός δρόμου (άσφαλτο, χώμα, χιόνι, πάγο, λάσπη). 

 
10.15 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V. 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) 
όταν δεν χρησιμοποιείται το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος. 
 
10.16 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστον στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  
• Στροφών κινητήρα. 

• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 

• Ποσότητας καυσίμου. 

• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 

• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 

• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  

• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  

• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή 

• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 

• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD. 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των 
αερόσακων. (SRS). 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος 4WD (4X4). 

• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 

• Ενδεικτικές λυχνίες για τη λειτουργία του συστήματος 4WD (4X4). 

• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 

• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 

• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 
 
10.17 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους 
του οχήματος θα βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος 
κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων 
και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από 
ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία 
αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
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Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα 
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). Η διάσταση των ελαστικών θα είναι 
245/70R16 με χαρακτηριστικά 108/110S (δείκτης φορτίου δείκτης ταχύτητας) και ο 
τύπος θα τους επιτρέπει την κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος όλες τις εποχές του 
έτους. Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 
 
10.18 Σύστημα Ανάρτησης. 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να 
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον.  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και θα φέρει διπλά ψαλίδια, τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας με ράβδους στρέψης και ζαμφόρ.  
Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας και 
τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού διπλής ενέργειας. 
 
10.19 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/7 και θα φέρει υδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα.  
 
10.20 Συστήματα πέδησης  
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης υδραυλικής επενέργειας με υποβοήθηση Servo και θα 
διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα A.B.S.με 
E.B.D.). Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. 
Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο διαμέτρου 280mm και 
πάχους 27mm με διπίστονη δαγκάνα (διάμετρος εμβόλου 45.5mm) ενώ οι πίσω τροχοί θα 
φέρουν από ένα ταμπούρο μεγάλου μεγέθους διαμέτρου 295mm. 
 Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (πέδη στάθμευσης) θα επενεργεί μηχανικά στους 
οπίσθιους τροχούς του οχήματος. 
 
10.21 Ρυμούλκηση  
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης. 
  
10.22 Παρελκόμενα 
 
Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκόμενων αμέσου 
εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού,  κ.λπ.), τοποθετημένων  σε ειδικό 
σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία θα είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να 
έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση. Αναλυτικά τα εργαλεία που 
περιλαμβάνονται στο κάθε αυτοκίνητο είναι τα αναφερόμενα στην παρακάτω 10.24 
παράγραφο. 
 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 136 

10.23 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις.  
Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο όχημα. 
 
10.24 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί  με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών . 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος,  στην Ελληνική γλώσσα 
 

10.25 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 & ISO 
14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
10.26 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση   
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

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

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
10.27 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους χειριστές - οδηγούς του 
αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
10.28 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
10.29 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 10: ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK UP 4Χ4 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Κιβωτάμαξα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Κινητήρας  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Τροχοί / Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Σύστημα Ανάρτησης. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Συστήματα πέδησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Χρωματισμός. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Ποιότητα, καταλληλόλητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 10: ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK UP 4Χ4 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 11.  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ, (CPV 34131000-4, 34113300-5,) 
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
11.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το όχημα θα είναι τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου με κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς (4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι 
γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά. 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι περίπου 3.000 Kg, και μέγιστη ταχύτητα 
οχήματος τουλάχιστον 170 Km/h. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  
 
11.2 Πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
11.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει 4 πόρτες, 2 
σε κάθε πλευρά του οχήματος. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θα 
κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί από την κλειδαριά της πόρτας 
του οδηγού ή του συνοδηγού. Επίσης οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικά παράθυρα ασφαλείας 
προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές 
κλειδαριές (με ή χωρίς τηλεχειρισμό). Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική 
και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης 
ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
 
Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα φέρει 2 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καθίσματα (οδηγού-
συνοδηγού). Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ένα ενιαίο κάθισμα. Τα υλικά κατασκευής των 
καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Όλα τα καθίσματα θα παρέχουν 
απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές και θα είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα 
και ζώνες ασφαλείας. 
 
Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω) 
και κλίσης πλάτης και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Προσκέφαλα και ζώνες 
ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Ζώνες ασφαλείας τριών 
σημείων για τους πίσω επιβάτες. Οι εμπρόσθιες ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με 
προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Οι ζώνες ασφαλείας θα 
είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/541 * 2005/40. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό 
αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, 
όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ). Επίσης θα 
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φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) 
εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) εξωτερικά ρυθμιζόμενα (όχι ηλεκτρικά). 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες, χωρίς προεγκατάσταση 
για τις οπίσθιες. Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια)  
 
11.4 Αερόσακοι – SRS 
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα SRS με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Το 
σύστημα SRS θα ελέγχει παράλληλα και την ενεργοποίηση των προεντατήρων των ζωνών. 
  
11.5 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα air condition τα οποία εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
11.6 Κιβωτάμαξα 
 
Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική ισχυρής κατασκευής ικανή για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000kg και θα είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα πρόσδεσης του 
φορτίου. Η πόρτα στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα μπορεί να συγκρατείται 
οριζοντίως στο ύψος του δαπέδου με μεταλλικά στελέχη 
 
 
11.7 Διαστάσεις 
 
Οι διαστάσεις θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :  

Ολικό μήκος περίπου 5000 mm 

Ολικό ύψος περίπου 1700 mm 

Ολικό πλάτος το μέγιστο   1800 mm 

Μεταξόνιο περίπου 3000 mm 
 
11.8 Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
 
Να δοθούν οι κάτωθι  

• Γωνία φυγής 
• Γωνία προσέγγισης  
    
11.9 Κινητήρας 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Super Common Rail 
16 βαλβίδων με 2 εκκεντροφόρους επί κεφαλής και συνολικού κυβισμού περίπου 2500cc 
εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή (TURBOCHARGER) μεταβλητής γεωμετρίας (VNT) και 
intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp και η 
μέγιστη ροπή τουλάχιστον 350Nm. 

 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 

• Γωνία κεκλιμένου 
• Εδαφική ανοχή 
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μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
προδιαγραφών και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα 
σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. Θα 
φέρει δε, μεταλλική προστατευτική ποδιά η οποία θα προστατεύει εξολοκλήρου τον 
κινητήρα από κάτω δίνοντας παράλληλα αυξημένες δυνατότητες στην οδήγηση εκτός 
δρόμου.  
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με κύρια και βοηθητική αντλία οι 
οποίες θα διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με 
τον σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
  
 
11.10  Κιβώτιο Ταχυτήτων - Συμπλέκτης 
  
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων και ανάλογο 
συμπλέκτη έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) 
σχέσης οπισθοπορείας.. Ο μοχλός επιλογής των ταχυτήτων θα βρίσκεται στο μέσον του 
δαπέδου του θαλάμου οδήγησης .  
 
11.12  Σύστημα Επιλογής 4x4 & Υποβιβασμού Σχέσεων  
 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει κιβώτιο υποβιβασμού 2 σχέσεων 
(Transfer Case) πλανητικού τύπου. Η επιλογή της σχέσεως υποβιβασμού θα γίνεται 
ηλεκτρικά από κουμπιά τα οποία βρίσκονται στο ταμπλό της καμπίνας οδήγησης .  
 
11.13 Διαφορικά 
 
Θα φέρει διπλό διαφορικό (4Χ4). 
• Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει διαφορικό με ατέρμονα κορώνα. 
• Ο οπίσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης  

αυτόματης φραγής με συμπλέκτες δίσκων, σύστημα το οποίο θα περιορίζει την 
ολίσθηση στους οπίσθιους τροχούς ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί εντός ή 
εκτός δρόμου (άσφαλτο, χώμα, χιόνι, πάγο, λάσπη) 

 
11.14 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για την λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V. 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) 
όταν δεν χρησιμοποιείται το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος. 
 
11.15 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστον στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  
• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  
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• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των 

αερόσακων. (SRS). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος 4WD (4X4). 
• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
• Ενδεικτικές λυχνίες για τη λειτουργία του συστήματος 4WD (4X4). 
• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 
 
11.16 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους 
του οχήματος θα βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος 
κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων 
και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από 
ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία 
αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα 
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). Η διάσταση των ελαστικών θα είναι 
255/60R18 με χαρακτηριστικά 108/110S (δείκτης φορτίου δείκτης ταχύτητας) και ο 
τύπος θα τους επιτρέπει την κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος όλες τις εποχές του 
έτους. Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 
 
11.17 Σύστημα Ανάρτησης. 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να 
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον.  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και θα φέρει διπλά ψαλίδια, τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας με ράβδους στρέψης και ζαμφόρ.  
Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας και 
τηλεσκοπικά αμορτισέρ λαδιού διπλής ενέργειας. 
 
11.18 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/7 και θα φέρει υδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα.  
  
11.19 Συστήματα πέδησης  
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης υδραυλικής επενέργειας με υποβοήθηση Servo και θα 
διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα A.B.S.με 
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E.B.D.). Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. 
Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο διαμέτρου 300mm και 
πάχους 27mm με διπίστονη δαγκάνα (διάμετρος εμβόλου 45.5mm) ενώ οι πίσω τροχοί θα 
φέρουν από ένα ταμπούρο μεγάλου μεγέθους διαμέτρου 295mm. 
 Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (πέδη στάθμευσης) θα επενεργεί μηχανικά στους 
οπίσθιους τροχούς του οχήματος. 
 
11.20 Ρυμούλκηση  
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης. 
 
Α. ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να είναι ταχείας προσαρμογής στο εμπρόσθιο μέρος του 
οχήματος και να στηρίζεται επί ειδικών βάσεων οι οποίες θα είναι σταθερά 
προσαρμοσμένες στο όχημα. Οι βάσεις προσαρμογής της λεπίδας δεν πρέπει να εξέχουν 
από το όχημα. Η λεπίδα πρέπει να είναι χαμηλού βάρους και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο 
από 140 kg. 
 
Το μήκος της λεπίδας θα είναι τουλάχιστον 2100 mm και το ύψος τουλάχιστον 50 cm 
έτσι ώστε το πλάτος εργασίας με κεκλιμένη την λεπίδα να είναι τουλάχιστον 1800 mm. 
Θα διαθέτει ηλεκτρική μονάδα με την οποία θα εκτελεί τέσσερις κινήσεις (ανάβαση - 
κατάβαση, περιστροφή δεξιά - αριστερά). Η μονάδα θα παίρνει κίνηση από το όχημα και 
θα διαθέτει ειδικό χειριστήριο τύπου Joystick. Επίσης θα έχει την δυνατότητα 
λειτουργίας με στιγμιαία πίεση επί του εδάφους για καλύτερο αποχιονισμό. Η επίθεση 
επί του εδάφους θα απενεργοποιείται αυτόματα για αποφυγή ζημιών.  
 
Προκειμένου να υπάρχει επαρκής φωτισμός για νυχτερινή εργασία η λεπίδα θα είναι 
εξοπλισμένη με πρόσθετο φωτισμό τοποθετημένος σε κατάλληλο ύψος ώστε να μην 
εμποδίζει τη θέα αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκή φωτισμό.  
 
Για τον αποτελεσματικό αποχιονισμό και ταυτόχρονα την προστασία του οδοστρώματος η 
λεπίδα θα είναι εξοπλισμένη με ακρολέπιδα (τουλάχιστον 6 ανεξάρτητα) από ενισχυμένο 
πλαστικό τα οποία θα αλλάζουν εύκολα και γρήγορα. 
 
Β. ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
 
Ο αλατοδιανομέας θα τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος, επί της 
κιβωτάμαξας και θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρων. Ο αλατοδιανομέας θα 
είναι κατασκευασμένος από ενιαίο κομμάτι διπλού πολυμερούς υλικού έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη αναλογία βάρους και αντοχής. Θα πρέπει στα τοιχώματα να 
διαθέτει ενσωματωμένα δοχεία υγρού για μελλοντική χρήση ψεκασμού νερού κατά τους 
θερινούς μήνες. Το βάρος του αλατοδιανομέα σε κατάσταση λειτουργίας δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.   
Στο πάνω μέρος θα διαθέτει σήτα στιβαρής κατασκευής για τον επιτυχή διαμερισμό του 
άλατος αποχιονισμού κατά την εναπόθεση του και την αποφυγή ύπαρξης συσσωρευμένων 
μαζών μεγάλης διαμέτρου. Για την προστασία του αλατιού κατά τον διασκορπισμό από 
την υγρασία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με κάλυμμα ανοιγόμενο το οποίο κατά το 
άνοιγμα θα καλύπτει το κενό της καρότσας έτσι ώστε κατά την διαδικασία φόρτωσης το 
αλάτι να μην πέφτει στην καρότσα. Η μεταφορά του αλατιού προς τον δίσκο 
διασκορπισμό θα επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του 
πατώματος. 
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Ο αλατοδιανομέας θα είναι εξοπλισμένος με δονητή αυτόματης λειτουργίας για την 
αποφυγή επικόλλησης αλατιού στα τοιχώματα.  
 
Εντός της καμπίνας θα υπάρχει χειριστήριο με το οποία θα υπάρχει η δυνατότητα 
ρύθμισης της ποσότητας διασκορπισμού και της διαμέτρου διασκορπισμού από 1-8m 
τουλάχιστον. Θα διαθέτει επίσης αισθητήρα ταχύτητας έτσι ώστε να ρυθμίζει αυτόματα 
την προεπιλεγμένη ποσότητα διασκορπισμού ανάλογα την ταχύτητα του οχήματος 
προκειμένου να είναι σταθερή η ποσότητα ανά m2. Από το χειριστήριο θα υπάρχει η 
δυνατότητα παράκαμψης της αυτόματης λειτουργίας και επιλογή της χειροκίνητης. 
Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της περιόδου λειτουργίας του δονητή 
προκειμένου ο χειριστής να μην αποσπάται από το έργο του αποχιονισμού αλλά και 
χειροκίνητη λειτουργία του δονητή. Από το χειριστήριο θα υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα ενεργοποίησης τόσο του περιστρεφόμενου φάρου όσο και του προβολέα 
παρακολούθησης του διασκορπισμού.  
 
Η μετάδοση της κίνησης στον αλατοδιανομέα θα γίνεται από το ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος και θα διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε 
καλυμμένο σημείο προκειμένου να είναι προστατευμένος. 
 
Ο κέντρο βάρους του αλατοδιανομέα στην δυσμενέστερη περίπτωση πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν ποιο κοντά προς την καμπίνα του οχήματος. Η απόσταση του κέντρου βάρους 
του αλατοδιανομέα (σε κατάσταση πλήρης φόρτωσης) από το σημείο τοποθέτησης στην 
άκρη της καρότσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 550mm (θα κατατεθεί σχέδιο του 
αλατοδιανομέα όπου θα δείχνει το κέντρο βάρους με πλήρη φόρτωση και άδειο). 
 
Γ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
 
11.21 Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 
 
Το προς προμήθεια πυροσβεστικό σύστημα, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα 
πρέπει: 

• Να είναι κατάλληλο για άμεσης παρέμβασης πυρόσβεση, άντληση υδάτων, πότισμα 
πρασίνου και πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, κατά περίπτωση. 

• Να διαθέτει μία δεξαμενή νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 800 λίτρων, με 
διατάξεις κατάλληλες, τόσο για την τροφοδοσία, όσο και την εκκένωσή της . 

• Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης ύδατος, αποτελούμενο από ανεξάρτητο βοηθητικό 
κινητήρα εργασίας, (ώστε η πυροσβεστική μονάδα να λειτουργεί αυτόνομα και σε 
περίπτωση που βρίσκεται εκτός οχήματος), και κατάλληλου τύπου αντλία για 
πυρόσβεση.  

• Το βάρος του πυροσβεστικού συστήματος, χωρίς να υπολογίζεται το βάρος του 
νερού πυρόσβεσης, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200kg. Ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα πρέπει να είναι γνωστού οίκου, συμπαγής, καινούργιος, 
αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας, απολύτως συμβατός με τον 
τυποποιημένο εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη διασφάλιση 
αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης και ικανού αποθέματος ανταλλακτικών στην 
ελληνική αγορά. Επίσης θα πρέπει να αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες 
περιβάλλοντος (θερμοκρασίες μεταξύ -5oC και +50oC) καθώς και σε ισχυρές 
μηχανικές καταπονήσεις. 
 

11.22 Πλαίσιο Συστήματος 
 
Το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι ενιαίο διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να διασφαλίζει 
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στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τον εξοπλισμό και τα 
μεταφερόμενα φορτία. Η βάση του πλαισίου θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου για να 
παρέχει μέγιστη δυνατή προστασία, αντοχή στους κραδασμούς και το βάρος του νερού 
κατά την μετακίνηση, με 4 δακτυλίους για πρόσδεση και ανύψωση του συγκροτήματος. Oι 
διαστάσεις της βάσης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να τοποθετείται σε 
όλα τα οχήματα τύπου pick-up μονοκάμπινα και δυπλοκάμπινα. Η στήριξη θα γίνεται στο 
μπροστινό μέρος με βίδες. 
 
11.23 Η δεξαμενή 
 
Επί του πλαισίου και ενσωματωμένη στο εμπρός μέρος του συγκροτήματος, θα πρέπει να 
υπάρχει μία δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 800 λίτρων . Η δεξαμενή θα 
πρέπει να είναι πολυεστερική(GRP). Ο πολυεστέρας θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας. Oι διαστάσεις της δεξαμενής να είναι περίπου 1300mm μήκος, 1100mm πλάτος 
και 850mm ύψος.Το πάχος της δεξαμενής θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον 6mm με 
περιμετρικές ζώνες ενίσχυσης από πολυεστέρα. Εσωτερικά η δεξαμενή Θα πρέπει να 
διαθέτει δυο εγκάρσιους  κυματοθραύστες για την αποφυγή κυματισμού μέσα στην 
δεξαμενή, και στεγανό καπάκι διατομής Ø 280mm με εξαέρωση ενώ θα πρέπει να φέρει 
τις απαραίτητες διατάξεις υπερχείλισης και ατμοσφαιρικής αποκατάστασης. Επίσης θα 
πρέπει να διαθέτει είσοδο 2½ ΄ μ́ε ταχυσύνδεσμο STORZ65 με πώμα για πλήρωση από 
πυροσβεστικό κρουνό και εξωτερικό δείκτη στάθμης του νερού με μπίλια. Θα πρέπει να 
διαθέτει ένα στόμιο παροχής προς την αντλία διατομής 2́  ́με βάνα ταχύκλειστη και 
κατάλληλο ελαστικό σύνδεσμο. Η δεξαμενή θα πρέπει να στηρίζεται στην βάση με 
τουλάχιστον τέσσερις κοχλίες κατάλληλου τύπου και προδιαγραφών.  
 
11.24 Το πυροσβεστικό συγκρότημα  
 
Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 
 
1) Τον κινητήρα εργασίας 
Ο κινητήρας επαρκούς κυβισμού, θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος (αμόλυβδη 
βενζίνη), αερόψυκτος, 4-χρονος εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη 
δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 6 
ίππων. Θα πρέπει να διαθέτει δοχείο καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 4 λίτρων 
εξασφαλίζοντας υποχρεωτικά δύο (2) ώρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό. Η 
ηλεκτρική τροφοδοσία θα γίνεται από συσσωρευτή 12V του συγκροτήματος ενώ 
υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει εκκινητή με διακόπτη (ηλεκτρική μίζα) και εφεδρικά 
με χειροκίνητη διάταξη κορδονιού. Θα ειναι δε, απόλυτα συμβατός με την αντλία 
πυρόσβεσης. 
 
2) Την αντλία πυρόσβεσης  
Η Αντλία θα διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηρίστηκα : 

• Θα είναι πυροσβεστική φυγόκεντρη διβάθμια αυτόματης αναρρόφησης χωρίς να 
χρειάζεται αντλία χειρός για αναρρόφηση νερού.   

• Όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του κέλυφος να είναι υψηλής αντοχής από 
αλουμίνιο. 

• Θα πρέπει να έχει απόδοση μέγιστης πίεσης 8 bar και μέγιστης παροχής 
300lit/m.. 

• Να μπορεί να αντλήσει νερό από βάθος τουλάχιστον 7 μέτρων με ταυτόχρονη 
εκτόξευση νερού ή πλήρωση της δεξαμενής. 
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• Να έχει ένα στόμιο αναρρόφησης 2’’ από την δεξαμενή με προστατευτική «σίτα» 
καθώς και από εξωτερική πηγή υδροληψίας με ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με στεγανό 
πώμα . 

• Να έχει τουλάχιστον τρεις (3) εξόδους, μία έξοδο με βάνα 2’’ και 
ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με πώμα, μια 1’’προς την ανέμη και μια προς την 
δεξαμενή για τα επιστρεφόμενα νερά και πλήρωση της δεξαμενής. Όλες οι βάνες 
να είναι τύπου «foul valve» ταχύκλειστες. 
 

3) Ανέμη 
Το συγκρότημα θα πρέπει να φέρει ανέμη αξονικής τροφοδοσίας κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλων προδιαγραφών. Θα είναι εφοδιασμένη με λάστιχο 
πυρόσβεσης κατάλληλου τύπου σταθερής διατομής μήκους τουλάχιστον 30m και διαμέτρου 
τουλάχιστον 25mm, συνολικού βάρους περίπου 8kg, κόκκινου χρώματος με επικάλυψη 
ειδικής πολυουρεθανης διπλής επίστρωσης με αντοχή σε θερμοκρασίες -30oC έως +80oC 
και αντοχή στη θραύση τουλάχιστον 100bar κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 
964 TYPE B CLASS 5 στο οποίο θα υπάρχει προσαρμοσμένος αυλός τριών θέσεων 
κατασκευασμένος από αλουμίνιο και από ανθεκτική πλαστική ύλη με ταχυσύνδεσμο STORZ 
25, με δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς βολής πυροσβεστικού υγρού και βολής 
διασποράς. Η ακτίνα βολής εκτόξευσης του νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 23m 
με παροχή τουλάχιστον 150 lit/min και σε πίεση τουλάχιστον 6 bar. 
 
4) Εξοπλισμός - παρελκόμενα 
Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό :  

• Δύο (2) τεμάχια πυροσβεστικού σωλήνα Φ45 & Φ25 μήκους τουλάχιστον 20m με 
εσωτερική ελαστική επένδυση δυο στρωμάτων, με εξωτερική επένδυση πολυεστέρα 
πυκνής διαγώνιας πλέξης ιδιαίτερα υψηλής αντοχής κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 
πρότυπα EC/96/98,DIN 14811, NEN 2242. 

• Ένα (1) σωλήνα κατάθλιψης Φ 65 μήκους τουλάχιστον 6m για την πλήρωση της 
δεξαμενής από πυροσβεστική φωλιά. Όλες οι σωλήνες θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με ταχυσυνδέσμους STORZ 25,45,65 αντίστοιχα. 

• Σωλήνα διατομής 2½’’ και μήκους τουλάχιστον 6m για την αναρρόφηση νερού 
εξοπλισμένο με ταχυσύνδεσμο από την μια πλευρά και βαλβίδα αντεπιστροφής από 
την άλλη.  

• Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού, κατάλληλο για συμπαγή βολή και βολή διασποράς 
με διακόπτη. Ο αυλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού 
μετάλλου ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό κατάλληλου τύπου και να φέρει 
ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με τους ανωτέρω σωλήνες. Να έχει ελάχιστη ικανότητα 
παροχής 70 Lt/min σε πίεση 5 bar και να επιτυγχάνει εκτόξευση νερού σε 
απόσταση περίπου 20m με ταχυσύνδεσμο STORZ 25. 

• Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού τύπου AWG, κατάλληλο για συμπαγή βολή και βολή 
διασποράς με διακόπτη. Ο αυλός να είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού 
μετάλλου ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό κατάλληλου τύπου και να φέρει 
ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με τους ανωτέρω σωλήνες. Να έχει ελάχιστη ικανότητα 
παροχής 200 lit/min σε πίεση 5 bar και να επιτυγχάνει εκτόξευση νερού σε 
απόσταση περίπου 20m 

• Δύο (2) ζεύγη κλειδιών για ταχυσυνδέσμους STORZ 65, STORZ 45 & STORZ 25 
• Μια (1) συστολή αλουμινίου 45/25 με ταχυσυνδέσμους STORZ 45 και 25 

αντίστοιχα. 
• Ένα (1) σετ κατάλληλων εργαλείων, για την εκτέλεση των συνηθισμένων εργασιών 

συντήρησης της αντλίας και του κινητήρα. 
• Δύο αμφίπλευρες κύστες στις οποίες να τοποθετούνται τα επιχειρησιακά υλικά. 

Δηλαδή: έξι 25άρες σωλήνες, δύο 45άρες, μία 65άρα σωλήνα, ένα δίκρουνο 25/45, 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 149 

ένα κλειδί υδροστομίου, μία πελεκοσκαπάνη, μία συστολή 55/65, μία συστολή 
65/45, ένα ζεύγος κλειδιά ελικώσεων και ένα δοχείο μεταφοράς καυσίμου 15 
λίτρων για την πλήρωση της αντλίας. 
 

5) Όργανα ελέγχου 
Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα όργανα ελέγχου, στο πίσω μέρος του συγκροτήματος 
και σε ευπρόσιτη και εργονομική θέση.  
Το συγκρότημα θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει: 
• Διακόπτη εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας. 
• Ωρόμετρο λειτουργίας. 
• Μετρητή πίεσης.  
• Ένδειξη πλήρωσης δεξαμενής νερού 
  
11.25 Παρελκόμενα 
 
Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκόμενων αμέσου 
εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού,  κ.λπ.), τοποθετημένων  σε ειδικό 
σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία θα είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να 
έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.  
 
11.26 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις.  
Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο όχημα 
 
11.27 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
  
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
 
Το όχημα θα παραδοθεί  τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε 

κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  
• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών . 
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• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία του οχήματος,  στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 

11.28 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 & ISO 
14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
11.29 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση   
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.   
•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

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

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
11.30 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές - 
οδηγούς του αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
11.31 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 
όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση . 
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(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις 
και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 
 
11.32 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 11: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Κιβωτάμαξα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Κινητήρας  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Τροχοί / Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Σύστημα Ανάρτησης. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Συστήματα πέδησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Λεπίδα αποχιονισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Αλατοδιανομέας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Σύστημα πυρόσβεσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Χρωματισμός. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 
Ποιότητα, καταλληλόλητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

17 
Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 11: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 3,00 
2 Θάλαμος επιβατών 100-120 7,00 
3 Κιβωτάμαξα  100-120 3,00 
4 Κινητήρας 100-120 8,00 
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 3,00 
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 3,00 
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 7,00 
8 Συστήματα πέδησης  100-120 6,00 
9 Λεπίδα αποχιονισμού 100-120 10,00 
10 Αλατοδιανομέας 100-120 10,00 
11 Σύστημα πυρόσβεσης 100-120 10,00 
12 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

14 

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

100-120 

10,00 
15 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 12.  ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ2 ΤΥΠΟΥ PICK UP, (CPV 34131000-4) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
12.1 Γενικές απαιτήσεις  
 
Το όχημα θα είναι τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου με κίνηση στους δυο πίσω τροχούς 
(4Χ2), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων 
για επισκευές και ανταλλακτικά. 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.500 Kg, και μέγιστη ταχύτητα 
οχήματος τουλάχιστον 150 Km/h. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
12.2 Πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
12.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει δυο 
πλευρικές θύρες εφοδιασμένες με δοκούς πλευρικής πρόσκρουσης. Επίσης οι θύρες θα 
φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας  ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό 
πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (χωρίς τηλεχειρισμό). 
Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι 
εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα. 
 
Θα φέρει στο  εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού - συνοδηγού τύπου 
Bucket. Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης 
(εμπρός-πίσω) και κλίσης πλάτης και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Θα 
παρέχουν απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα 
είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. 
Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. 
Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα 
των ζωνών. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες 
δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου 
(εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ). Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο 
κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενα. 
 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες. Θα φέρει επίσης 
πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια), Radio C.D & C.B. 
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12.4 Αερόσακοι 
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων, όπως αυτοί τύπου κουρτίνας.  
 
12.5 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα air condition τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
12.6 Κιβωτάμαξα 
 
Η κιβωτάμαξα θα είναι ισχυρή μεταλλικής κατασκευής με χαλύβδινο σκελετό, 
σχεδιασμένη για την μεταφορά τουλάχιστον 1.000kg. 
Για την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης (καρότσα) θα υπάρχει θύρα στην οπίσθια πλευρά 
του οχήματος η οποία θα συγκροτείται οριζοντίως με μεταλλικά στελέχη στο ύψος της 
κιβωτάμαξας. Η πόρτα της καρότσας δεν θα κλειδώνει. 
 
12.7 Διαστάσεις 
 
Οι διαστάσεις ενδεικτικά θα είναι: 
Ολικό μήκος 5000 mm 
Ολικό ύψος 1600 mm 
Ολικό πλάτος 1800 mm 
Μεταξόνιο περίπου 3000 mm 
Εμπρόσθιος πρόβολος  775 mm 
Οπίσθιος πρόβολος 1330 mm 
 
12.8 Διαστάσεις χώρου φόρτωσης 
 
Οι διαστάσεις ενδεικτικά θα είναι: 

 
12.9 Βάρη 
 
Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου  οχήματος μείον 
την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg. 
 
12.10 Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
 
Να δοθούν τα κάτωθι: 

• Γωνία κεκλιμένου. 
• Εδαφική ανοχή. 
• Γωνία φυγής. 
• Γωνία προσέγγισης. 

 
 

Μήκος 
Πλάτος 
Ύψος πλευρών 

2300 mm 
1500 mm 
 400 mm 
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12.11 Ικανότητα ανόδου 
 
Ικανότητα ανόδου με πλήρες φορτίο 30% 
 
12.12 Ικανότητα Έλξης 
 
Συρόμενο με φρένα 2500 Kg 

Συρόμενο χωρίς φρένα 700 Kg 
 
12.13 Κινητήρας 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Common Rail 16 
βαλβίδων με 2 εκκεντροφόρους επί κεφαλής και συνολικού κυβισμού περίπου 2500 cc 
εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή (TURBOCHARGER) και intercooler. Η μέγιστη 
ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150 Hp. 
 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
προδιαγραφών και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα 
σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. 
 
Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με αντλία/ες οι οποία/ες θα  
διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με τον 
σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
 
12.14 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής/ηλεκροϋδραυλικής επενέργειας. 
 
12.15 Κιβώτιο Ταχυτήτων 
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων  τουλάχιστον πέντε 
(5) σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) σχέσης 
οπισθοπορείας. Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα έχουν συστήματα συγχρονισμού. 
Ο μοχλός επιλογής των ταχυτήτων θα βρίσκεται στο μέσον του δαπέδου του θαλάμου 
οδήγησης (καμπίνας). 
 
12.16 Διαφορικό 
 
Ο οπίσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο διαφορικό με κωνικούς 
οδοντωτροχούς. 
 
12.17 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V. 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) 
όταν δεν χρησιμοποιείται το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος. 
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12.18 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά  στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις: 

• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα. 
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης. 
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό  χιλιομετρητή. 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων. 
• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 

 
12.19 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός θα βρίσκεται τοποθετημένος 
σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του 
δεν θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα  
επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του 
οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα 
διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα 
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).   Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και 
ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων. 
 
12.20 Σύστημα Ανάρτησης. 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να  
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον. 
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και θα φέρει διπλά ψαλίδια, τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ελατήρια και ζαμφόρ. 
Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας και 
τηλεσκοπικά αμορτισέρ  διπλής ενέργειας. 
 
12.21 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτροϋδραυλικά  υποβοηθουμένη 
κρεμαγιέρα. 
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12.22 Συστήματα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης. 
 
Πέδη πορείας: Το σύστημα πέδησης του οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, 
διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου διπλού SERVO. Το κύριο σύστημα πέδησης θα 
επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν από 
ένα αεριζόμενο δισκόφρενο ενώ οι πίσω τροχοί θα φέρουν από ένα δισκόφρενο ή 
ταμπούρο. 
 
Η κίνηση των σιαγώνων θα γίνεται με έμβολα. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πέδη 
στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα ενεργεί μηχανικά με ντίζες στους πίσω τροχούς. 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S. υδραυλικό σύστημα 
πέδησης διπλού κυκλώματος το οποίο θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 
 
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κατανεμητή πίεσης E.B.D. Το σύστημα θα εκτελεί 
λειτουργία ηλεκτρονικού κατανεμητή ο οποίος θα ρυθμίζει την υδραυλική πίεση στα 
πίσω φρένα ανάλογα του φορτίου. Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον 
ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα πέδησης. 
 
12.23 Ρυμούλκηση 
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης. 
Το όχημα θα φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλο άγκιστρο με φωλιά & πείρο για την 
ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου τύπου και ηλεκτρικές αναμονές 13 επαφών R O 243 ROCKINGER  
κατά ISO 11446. 
 
12.24 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο 
όχημα. 
 
12.25 Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους οδηγούς του αγοραστή για 
το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
 
12.26 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ. 
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 160 

 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο , αριθμό σειράς κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς 
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 

• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. 
• Τρίγωνο βλαβών. 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα. 
 
12.27 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 
ISO 14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
12.28 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη. 
• Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

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

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 
λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
12.29 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
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Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες. 
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του 
Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως 
και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί), 
έτοιμο για χρήση. 
 
12.30 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 12: ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ2 ΤΥΠΟΥ PICK UP 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Κιβωτάμαξα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Κινητήρας  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Τροχοί / Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Σύστημα Ανάρτησης. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Συστήματα πέδησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Χρωματισμός. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Ποιότητα, καταλληλόλητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 12: ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ2 ΤΥΠΟΥ PICK UP 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ, (CPV 34134200-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
13.1 Γενικές απαιτήσεις 
 
Το φορτηγό όχημα θα είναι ελαφρού τύπου με κίνηση στους δυο πίσω τροχούς (4Χ2), 
ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, 
διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές 
και ανταλλακτικά. 
 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι 3.500Kg, και μέγιστη ταχύτητα οχήματος 
τουλάχιστον 150Km/h. Το συνολικό μήκος του οχήματος με καρότσα θα είναι περίπου 
6.200mm περίπου και το μεταξόνιό του 3.600mm περίπου. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 
τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 
με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
13.2 Πλαίσιο 
 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 1.200 kg και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή 
κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
13.3 Θάλαμος επιβατών 
 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει 4 πόρτες, 2 
σε κάθε πλευρά του οχήματος. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θα 
κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί από την κλειδαριά της πόρτας 
του οδηγού ή του συνοδηγού. Επίσης οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες 
ασφαλείας ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και 
ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (χωρίς τηλεχειρισμό). Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει 
άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση 
αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
 
Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα φέρει 2 ανεξάρτητα καθίσματα (οδηγού-και τουλάχιστον 
ενός (1) συνοδηγού). Στο πίσω μέρος θα υπάρχουν καθίσματα για 3 επιβάτες. Τα υλικά 
κατασκευής των καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Όλα τα καθίσματα 
θα παρέχουν απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές και θα είναι εξοπλισμένα με 
προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας. 
 
Το κάθισμα οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός - πίσω) και κλίσης πλάτης και 
φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Οι εμπρόσθιες ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με 
προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Οι ζώνες ασφαλείας θα 
είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/541 * 2005/40. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό 
αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, 
όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ). Επίσης θα 
φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) 
εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) εξωτερικά ρυθμιζόμενα. 
Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες, χωρίς προεγκατάσταση 
για τις οπίσθιες. Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια)  
Στην πλάτη της καμπίνας θα υπάρχει παράθυρο επίβλεψης της καρότσας. 
Θα φέρει Radio C.D. &  C.B. 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 166 

 
13.4 Αερόσακοι 
 
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων καθώς αυτοί τύπου κουρτίνας. 
 
13.5 Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
 
Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημα air condition τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
13.6 Κιβωτάμαξα 
 
Ο θάλαμος φόρτωσης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος και θα αποτελείται από καρότσα 
ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, ανατρεπόμενης με μια πλαϊνή  αναδιπλούμενη πόρτα 
τουλάχιστον και οπίσθια πόρτα. 
 
13.7 Διαστάσεις καρότσας 
 
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου: 

Ολικό μήκος στο δάπεδο 2700 mm 
Ολικό πλάτος στο δάπεδο 2030 mm 
Ολικό ύψος στην πλευρική 
πόρτα  400 mm 

 
13.8 Βάρη 
 
Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου  οχήματος μείον 
την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg. 
 
13.9 Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
 
Να δοθούν τα κάτωθι: 

• Γωνία κεκλιμένου. 
• Εδαφική ανοχή. 
• Γωνία φυγής. 
• Γωνία προσέγγισης. 

 
13.10 Κινητήρας 
 
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού Direct Injection, τεχνολογίας Common Rail και 
συνολικού κυβισμού περίπου 2.200 cc εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή  
(TURBOCHARGER) και intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι 
τουλάχιστον 160 Hp. 
 
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
μετατροπές. Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. 
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Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με αντλία/ες οι οποία/ες θα  
διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. Το σύστημα αυτό, μαζί με τον 
σύγχρονο σχεδιασμό της νεροπαγίδας του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα 
αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσίμου. 
 
13.11 Συμπλέκτης 
 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής ή ηλεκροϋδραυλικής 
επενέργειας. 
 
13.12 Κιβώτιο Ταχυτήτων 
 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον έξι (6) 
σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μία (1) σχέσης οπισθοπορείας. 
Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα έχουν συστήματα συγχρονισμού. Ο μοχλός 
επιλογής των ταχυτήτων θα βρίσκεται στο μέσον του δαπέδου του θαλάμου οδήγησης 
(καμπίνας). 
 
13.13 Διαφορικό 
 
Ο οπίσθιος άξονας θα είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο διαφορικό με κωνικούς 
οδοντωτροχούς. 
 
13.14 Ηλεκτρικό σύστημα 
 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία 
και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 
12/24V. 
 
13.15 Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις: 

• Στροφών κινητήρα. 
• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα. 
• Ποσότητας καυσίμου. 
• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα. 
• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης. 
• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό  χιλιομετρητή. 
• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
• Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(check engine). 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS κλπ. 
• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων. 
• Προειδοποιητική λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 
• Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 
• Ένδειξη ποσότητας νερού στην υδατοπαγίδα. 
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13.16 Τροχοί / Ελαστικά 
 
Το όχημα θα φέρει χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων μονούς στον 
εμπρόσθιο και μονούς ή διπλούς στον οπίσθιο άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός θα 
βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδική βάση στο πίσω μέρος του οχήματος. Η θέση του δεν 
θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα  επιτρέπει 
την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα 
περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον 
κατασκευαστή. 
Τα ελαστικά θα είναι διαστάσεων 235/65 R16. 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Το 
όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών 
αλυσίδων. 
 
13.17 Σύστημα Ανάρτησης 
 
Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να 
μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.200kg τουλάχιστον. 
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με γόνατα Μac Pherson και φύλλα σούστας με 
αντιστρεπτική δοκό και αμορτισέρ. 
Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας και 
τηλεσκοπικά αμορτισέρ. 
 
13.18 Σύστημα Διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την 
οδηγία 70/311 * 1999/ και θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτροϋδραυλικά υποβοηθουμένη 
κρεμαγιέρα. 
 
13.19 Συστήματα πέδησης 
 
Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης. 
 
Πέδη πορείας: Το σύστημα πέδησης του οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, 
διπλού κυκλώματος. Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του 
οχήματος. Οι μπροστινοί και οπίσθιοι τροχοί θα φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο 
ή ταμπούρα πίσω. 
 
Η κίνηση των σιαγώνων θα γίνεται με έμβολα. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πέδη 
στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα ενεργεί μηχανικά με ντίζα. 
 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S καθώς και σύστημα, ASR 
και EBV. 
 
13.20 Ρυμούλκηση 
 
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης 
στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησή του σε περίπτωση βλάβης. 
 
Το όχημα θα φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλο άγκιστρο με φωλιά και πείρο για την 
ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου τύπου R 0243 Rockinger  και  ηλεκτρικές αναμονές 13 
επαφών κατά ISO 11446. 
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13.21 Χρωματισμός 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο 
όχημα. 
 
13.22 Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές 
οδηγούς του αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
13.23 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ. 
 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα 
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 
στο όχημα. 
 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο, αριθμό σειράς κ.λπ. 
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και 
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
 
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς 
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 

• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. 
• Τρίγωνο βλαβών. 
• Ταχογράφο. 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα. 
 
13.24 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 
ISO 14001. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
13.25 Τεχνική Υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
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εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη. 
• Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

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

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να δηλώνονται τα 
συνεργαζόμενα συνεργεία σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ίδιος ο προμηθευτής με 
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης – επισκευών, που θα αποδεικνύεται με την 
υποβολή, στα δικαιολογητικά της προσφοράς του, της σχετικής άδειας λειτουργίας 
συνεργείου. 

 
Οι παραπάνω δηλώσεις προσκομίζονται στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής 
προσφοράς. 

 
13.26 Παράδοση Οχημάτων 
 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες. 
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του 
Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως 
και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί), 
έτοιμο για χρήση. 
 
13.27 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 
ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 13 : ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές απαιτήσεις  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
Πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
Θάλαμος επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
Κιβωτάμαξα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
Κινητήρας  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
Τροχοί / Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
Σύστημα Ανάρτησης. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
Συστήματα πέδησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
Χρωματισμός. 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Ποιότητα, καταλληλόλητα και αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14 
Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 
Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

17 
Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της 
τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για το είδος του ΑΡΘΡΟΥ 13 : ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμος επιβατών 100-120 10,00 

3 Κιβωτάμαξα  100-120 6,00 

4 Κινητήρας 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 

7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 

8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 

9 Συστήματα πέδησης  100-120 9,00 

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)    (τύπος 2) 
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ΑΡΘΡΟ 14  Αξιολόγηση προσφορών 

 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 86 και παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 90 του 
Ν.4412/2016. Η βαθμολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης πραγματοποιείται 
με την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. 
 
Στα παραπάνω άρθρα 1 έως και 13 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας 
μελέτης, όπου περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά υπό προμήθεια είδος, 
αντίστοιχα περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 
και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς για κάθε υπό προμήθεια 
είδος. 
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  
προκύπτει από τον  τύπο:  
 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

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

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 
Σε περίπτωση ισοδυναμίας περισσότερων (από δύο και πάνω) προσφορών, αυτές 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς 
ανά είδος και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής 
Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής 
Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15  Διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική προσφορά 

Διευκρινίζεται σχετικά με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά: 
 
Όσα από τα απαιτούμενα (τεχνικά στοιχεία, δηλώσεις κ.λπ.) στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης δεν ορίζεται σαφώς ότι δηλώνεται μέσω ΕΕΕΣ και 
προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για 
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κάθε είδος, οφείλουν οι συμμετέχοντες να τα υποβάλουν με την ηλεκτρονική τεχνική 
προσφορά τους (υποφάκελος ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  
 
Το ίδιο ισχύει και για τα οριζόμενα στο άρθρο 7 (Καλή λειτουργία) της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Ελένη Πάσσου 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Αναστάσιος Γαβαθάς 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων  

 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 





«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.» 
Τεχνική Έκθεση – Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ37/2017  

Σελίδα 176 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α CPV 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔ. 
ΣΥΓΓΡ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
37/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
34144512-0 
42414410-8 

1. 

Απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 16m3 

με σύστημα πλύσης κάδων και 
γερανό οροφής υπόγειων 

κάδων 

1 TEM. 230.000,00 230.000,00 

2 34144512-0 2. 

Απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 22m3 
με σύστημα πλύσης κάδων 

τριαξονικό 

1 TEM. 215.000,00 215.000,00 

3 34144512-0 3. 
Απορριμματοφόρο τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 15m3 
με σύστημα πλύσης κάδων 

1 TEM. 180.000,00 180.000,00 

4 34142000-4 4. Φορτηγό μεταφοράς container 
τετραξονικό 1 TEM. 180.000,00 180.000,00 

5 34142000-4 5. Φορτηγό μεταφοράς container 
τριαξονικό 

1 TEM. 160.000,00 160.000,00 

6 
34134200-7 
34144900-7 

6. 
Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με 
κάδο απορριμμάτων 2,5m3 

ανατρεπόμενο 
1 TEM. 35.000,00 35.000,00 

7 34136100-0 7. Κλειστό φορτηγό τύπου VAN 1 TEM. 40.000,00 40.000,00 

8 34114400-3 8. Λεωφορείο τύπου VAN εννέα 
(9)θέσεων 

1 TEM. 40.000,00 40.000,00 

9 34115000-6 9. Επιβατηγό αυτοκίνητο όχημα 
πέντε (5) θέσεων 

3 TEM. 18.000,00 54.000,00 

10 34131000-4 
34113300-5 

10. Διπλοκάμπινο ημιφορτηγό 
τύπου PICK-UP 4Χ4 

2 TEM. 32.000,00 64.000,00 

11 
34131000-4 
34113300-5 

11. Ημιφορτηγό 4Χ4 εκχιονιστικό 
- πυροσβεστικό 

1 TEM. 70.000,00 70.000,00 

12 34131000-4 12. Μονοκάμπινο ημιφορτηγό 4Χ2 
τύπου PICK-UP 

1 TEM. 22.000,00 22.000,00 

13 34134200-7 13. Διπλοκάμπινο φορτηγό 
ανατρεπόμενο 3 TEM. 40.000,00 120.000,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 1.410.000,00 

     
ΦΠΑ 24% 338.400,00 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.748.400,00 

 
 
 

 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:25/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:37/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες:  κος Αναστάσιος Γαβαθάς  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 
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Ο Συντάξας 
 
 
 

Αναστάσιος Γαβαθάς 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων  

 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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