
       Αρ. Μελέτης 20  / 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:              120.967,74   ΕΥΡΩ

                 + Φ.Π.Α   24% :                         29.032,26    ΕΥΡΩ                                 

                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο :                           150.000,00  ΕΥΡΩ      

ΑΙΓΙΝΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2020  

 Περιεχόμενα μελέτης: 
1. Τεχνική Περιγραφή 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  - 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός -Προσμέτρηση
4. Κριτήρια ανάθεσης – 
5. Φύλλα συμμόρφωσης  
6. Συγγραφή υποχρεώσεων 
7.   Τιμολόγιο μελέτης  
8.   Διακήρυξη 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )
10. Τ.Ε.Υ.Δ .

 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική ανάπτυξη και
η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)   

CPV: 34144512-0
 



1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  Προμήθεια  ενός  (1)  απορριμματοφόρου   και  ενός  (1)
απορριμματοκιβωτίου  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας  της  υπηρεσίας
Καθαριότητας  του   ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ ,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  ουσιαστικά  οι  παρεχόμενες
υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για
την  αποδοτικότερη  λειτουργία  του  έργου  των  Υπηρεσιών  των  Διευθύνσεων  Περιβάλλοντος  και
Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει:

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης   

 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία   .

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης .

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου 

 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων  

 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM  

 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου   

 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης  .

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας  

 Χαμηλή ποιότητα εργασίας.

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

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να προμηθευτεί τα εξής είδη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική ανάπτυξη και
η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)   

CPV: 34144512-0
 
3414451



A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

1  Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ 1

2
 Απορριμματοκιβώτιο  με  συμπίεση  (press container)
χωρητικότητας 12κμ 1

 Ειδικότερα,  στην  παρούσα  μελέτη  παρατίθενται  αναλυτικά  οι  επί  μέρους  ειδικές  συγγραφές
υποχρεώσεων  (Τεχνικές  Προδιαγραφές)  -  τα  Φύλλα  Συμμόρφωσης,  καθώς  και  τα  κριτήρια
Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο ποσό των εκατόν
πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4314/2014  (Α'  265), “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,

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

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

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

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

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

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

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

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

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

του Ν. 3463/2006 (Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης)

του Ν. 3852/2010 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)

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.

        Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  120.967,74   € + Φ.Π.Α. 24% : 29.032,26  € δηλαδή

σύνολο   150.000,00  €, θα  καλυφθεί  από     επιδότηση   του      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ,
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι  , ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ   , ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική ανάπτυξη και η
προστασία   περιβάλλοντος’  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  :  ‘  Προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ‘

            Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα
που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών
στον  Δήμο,  συμπεριλαμβανομένου  και  των  τυχόν  εξόδων  αλληλογραφίας,  μεταφοράς  αγαθών,
ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που
θα απασχολήσει κ.α.

         Τα ανωτέρω αγαθά θα παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής  . 

                Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα εντός   20
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  . 

Πειραιάς  ,26/ 2 / 2020

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια  
Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων και
ποιο συγκεκριμένα στην προμήθεια:
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

1
 Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ 1

2
 Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ 1

Ακολουθούν  κατά  είδος  οι  αναλυτικές  τεχνικές  προδιαγραφές. 

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.

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

    1
 Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ 1

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει  vvσκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας) 6κμ με 
σύστημα ανύψωσης 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.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1). Γενικές απαιτήσεις      
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 



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)  Πλαίσιο οχήματος               
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι περίπου 7,5tn. 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

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 
250kgr/m3 για τον λόγο αυτό το ωφέλιμο φορτίο  του  οχήματος σε   απορρίμματα  θα είναι  
τουλάχιστον  2,5tn.  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την
από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου βάρους πλαισίου, 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 και η
κενή υπερκατασκευή απορριμμάτων   και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος.

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

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.
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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

 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.

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές, το 
μεταξόνιο  θα  είναι περίπου 3,4m, το συνολικό πλάτος του πλήρους οχήματος εξοπλισμένου 
δίχως του καθρέπτες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2,0m και το συνολικό μήκος τα  6,2m.

Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης 
κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  170Hp  και ροπής 400Nm. 
Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 
υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 3.000cc.

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.

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 
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4) Σύστημα μετάδοσης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 
μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων   στο κιβώτιο ταχυτήτων .

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 συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο
με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των ημιαξονίων. Το όχημα θα φέρει 
σύστημα περιορισμένης ολίσθησης , μπλοκέ  διαφορικό.

5) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το 
φορτίο, στον πίσω άξονα.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς. Να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο 
φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα
(απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα 
περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

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

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

7) Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι
χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

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)

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 σύστημα 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.λ.π. 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 θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, 
πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε 
εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία.

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

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

9) Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα 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.

 
Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
 
 10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
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10.1) Γενικά:

 Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 6m3. 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 1min. Να 
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα
είναι τουλάχιστον 1m. Το Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από 
οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.

Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-
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 .

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.  Το πάχος των πλευρικών τοιχωμάτων θα είναι 
τουλάχιστον 3mm και το πάχος δαπέδου τουλάχιστον 4mm. 

 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.   

Η κιβωτάμαξα πρέπει να διαθέτει στόμιο φόρτωσης   που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής και  θα είναι ενσωματωμένο στην κιβωτάμαξα για ελαχιστοποίηση του μήκους 
του οχήματος.

10.3) Σύστημα συμπίεσης: 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά 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 της πλάκας  συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι 
ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή.
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  Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και  χοάνης 
φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον  5 mm.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα 
είναι τουλάχιστον  250 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς 
ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  3:1. 

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.

 Το στόμιο φόρτωσης θα  διαθέτει ανακλινόμενο παραπέτο φόρτωσης ώστε αφενός να 
προστατεύονται οι εργάτες αποκομιδής από την εκτίναξη διαφόρων μικρο-αντικειμένων κατά 
την συμπίεση και αφετέρου να επιτυγχάνεται χαμηλό ύψος φόρτωσης στην περίπτωση της 
χειρωνακτικής αποκομιδής.  Όταν το παραπέτο είναι κατεβασμένο δεν θα πρέπει να λειτουργεί 
το σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων.

Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται 
δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το 
σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια των υδραυλικών 
τηλεσκοπικών κυλίνδρων.  

Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια δύο υδραυλικών 
τηλεσκοπικών κυλίνδρων και η οποία θα περιστρέφεται περί σταθερού άξονα κατά 120 μοίρες 
περίπου.

Η εκκένωση του οχήματος   θα γίνεται με   αντίστροφη κίνηση της εσωτερικής πλάκας 
κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η πλήρης απομάκρυνση των απορριμμάτων από 
το εσωτερικό της κιβωτάμαξας.  Ο χειρισμός της διαδικασίας εκκένωσης των απορριμμάτων 
πρέπει να μπορεί να γίνει από χειριστήριο σε κατάλληλο σημείο επί της υπερκατασκευής. Το 
απορριμματοφόρο θα μπορεί να εκκενώνει τα απορρίμματα σε μεγαλύτερα απορριμματοφόρα  
τύπου πρέσας (από 10m3 και άνω) ή ημιρυμουλκούμενα κοντέϊνερς. Η εκκένωση των 
απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο ύψος ώστε  να είναι δυνατή η απευθείας εκκένωση
των απορριμμάτων .

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

 Θα υπάρχουν σσφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από 
τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω 
δεξιά κατά προτίμηση.  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα.  

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
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Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη 
(P.T.O) και μέσω  αντλίας ελαίου   (όπου θα κινεί την πρέσα,  , θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει 
τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του 
οχήματος ).   Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση 
της αντλίας .  

11)     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 – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να κατατεθεί  με την τεχνική 
προσφορά το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β και 
12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο 
είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο 
πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
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. 

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 
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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.  

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 υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

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

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

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)  

12) Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη       
Με την προσφορά να κατατεθεί:
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 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) .
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 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 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.  

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

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

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

15  )   Παράδοση Οχημάτων  
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για 
την έκδοση των πινακίδων. 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες. Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.  

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, 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.

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ.

2
 Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) 
χωρητικότητας 12κμ

1

 ΓΕΝΙΚΑ
Ο υπο προμήθεια εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου για  να 
χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων.

Το απορριμματικιβώτιο θα φέρει σύστημα συμπίεσης και θα είναι χωρητικότητας 12m3. Θα 
είναι  απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το ωφέλιμο φορτίο του απορριμματοκιβωτίου σε απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 5tn.

Το απορριμματοκιβώτιο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει ο Δήμος.

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.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το απορριμματοκιβώτιο θα αποτελείται από κιβωτάμαξα η οποία θα είναι μεταλλική 
ενισχυμένης κατασκευής από λαμαρίνα άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 3mm. Η χοάνη 
τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασμένη για μέγιστη αντοχή στις φθορές -καταπονήσεις από 
χαλυβδοέλασμα  πάχους  4mm  τουλάχιστον.

 Η κιβωτάμαξα θα είναι  κλειστού τύπου και κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποκλείεται εντελώς η διαρροή υγρών και η δυσοσμία.

 Η φόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται από εμπρός, μέσω κατάλληλου χώρου υποδοχής.  Το 
άνοιγμά του  θα είναι 500x1000mm περίπου έτσι  ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση ικανού 
όγκου απορριμμάτων δηλαδή περίπου 660-800 LT.

Ο συμπιεστής θα πρέπει να επιτυγχάνει βαθμό  συμπίεσης τουλάχιστον 4:1 για οικιακά 
απορρίμματα.

Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα  εξασφαλίζει :

 Συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία της κιβωτάμαξας  με απορρίμματα.
 Μεγάλο βαθμό συμπίεσης 
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 Πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του θαλάμου
 Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστημάτων (εμβόλου, σωληνώσεων, αντλιών, κ.λ.π.) 

Ο μηχανισμός συμπίεσης θα αποτελείται από μια πλάκα συμπίεσης κατάλληλων 
διαστάσεων ορθογωνικής διατομής  η οποία θα ολισθαίνει εμπρός – πίσω  και θα ωθεί τα 
απορρίμματα στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας.

Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα επανέρχεται σε θέση φόρτωσης αυτόματα μετά από κάθε κύκλο 
συμπίεσης. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm.

Στο εμπρόσθιο και επάνω μέρος του απορριμματοκιβώτιου θα υπάρχει ένα αρθρωτό μεταλλικό 
κάλυμμα που με το άνοιγμά του θα απελευθερώνει τον θάλαμο συμπιέσεως για να δεχθεί τα 
απορρίμματα και με το κλείσιμό του θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μηχανισμού 
συμπίεσης για να εκτελέσει τον κύκλο συμπίεσης.  Το κάλυμμα θα ασφαλίζει αυτόματα μετά το 
κλείσιμό του και την έναρξη του κύκλου συμπίεσης έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοίξει και 
προκληθεί ατύχημα κατά την συμπίεση.

Η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας  θα είναι  12κ.μ.

Η εκκένωσή της θα γίνεται με ανατροπή σε γωνία τουλάχιστον 60ο, από το όχημα μεταφοράς 
της από το πίσω μέρος το οποίο θα αποτελείται από πόρτα ισχυρής κατασκευής από λαμαρίνα 
άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 3mm, με αρθρώσεις στην κορυφή και με άγγιστρα 
ασφάλισης στα πλάγια, εφοδιασμένη απαραίτητα με κατάλληλο ελαστικό παρέμβυσμα για την 
εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας.

Στην εμπρόσθια πλευρά το απορριμματοκιβώτιο  θα φέρει μηχανισμό ανάρτησης με υποδοχή 
γάντζου, ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του σε όχημα 
εφοδιασμένο με σύστημα  hook-lift. Επιπλέον πλευρικά θα υπάρχουν τέσσερεις πείροι έτσι ώστε
να είναι δυνατή η μεταφορά του και διαμέσου αλυσίδων από όχημα το οποίο φέρει γερανό ή 
ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip- lift.

Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης στην κιβωτάμαξα θα γίνεται χειροκίνητα μέσω κατάλληλου και
εύχρηστου πίνακα ελέγχου-χειριστηρίων εγκατεστημένο πλευρικά της χοάνης φόρτωσης. 

Ο όλος μηχανισμός θα λειτουργεί με τάση 380 V και ηλεκτροκινητήρα ικανής για αυτό το 
σκοπό ιπποδύναμης

Ο ηλεκτρικός πίνακας  και ο πίνακας ελέγχου θα είναι στεγανός κατά ΙΡ65. Η προστασία έναντι 
άμεσης και έμμεσης επαφής θα επιτυγχάνεται με χαμηλή τάση λειτουργίας κατά ΕΛΟΤ HD384 
μέσω μετασχηματιστού γαλβανικής ασφάλειας. O πίνακας  θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον  τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Επιλογέα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ –ΑΥΤΟΜΑΤΟ.
 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη).
 Διακόπτης με κλειδί  για χειροκίνητη λειτουργία.
 Ενδεικτική λυχνία μερικής πληρώσεως κατά ¾.
 Ενδεικτική λυχνία ολικής  πληρώσεως FULL.
 Διακόπτης (μπουτόν) διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου(EMERGENCY)

Οι τυχόν βλάβες του συστήματος θα  αναφέρονται μέσω φωτεινών ενδείξεων σε  PLC.  
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Το υδραυλικό σύστημα θα είναι κατάλληλα προστατευμένο και εύκολα επισκέψιμο. Ιδιαίτερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα στοιχεία του υδραυλικού κυκλώματος (Ιπποδύναμη 
μοτέρ, υδραυλική πίεση, παροχή αντλίας, κ.λ.π.) επαφίονται στη σχεδίαση του κατασκευαστή 
και αξιολογούνται αναλόγως.

Tο απορριμματοκιβώτιο θα πληρεί όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται. 

Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί 
από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα 
καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο.

Ασφάλεια
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η 
ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους 
συστημάτων, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.  

θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην 
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που 
έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών και θα φέρει σήμανση 
CE.
 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα.

Να δοθούν οι χρόνοι κύκλων λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το απορριμματοκιβώτιο θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των 
πολιτών.   Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν 
στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :
 Θορύβου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 

37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ 
(ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007)

 Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).  .

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

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων.  

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  

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. 

 θα παραδοθεί   με τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και 
καλή λειτουργία.

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

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) .

 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  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 προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν  υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
του εργοστασίου κατασκευής  ή του επίσημου αντιπροσώπου 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 κριθεί σκόπιμο.
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί.  

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

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  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο 
δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση.

 
 Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 
αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
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Παράδοση Οχημάτων
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για 
την έκδοση των πινακίδων. 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες . Να υποβληθεί 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.  

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

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

  

19

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 



3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η  δαπάνη  της  προμήθειας  έχει  προϋπολογισθεί  ενδεικτικά  σε  εκατόν  πενήντα  χιλιάδες  ευρώ
(150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου και ενός (1) απορριμματοκιβωτίου».

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι :

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24%

(€)
ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

 Δορυφορικό
απορριμματοφόρο
τύπου  πρέσας
χωρητικότητας 6κμ

101.967,74 1 101.967,74 24.472,26 126.440,00

2

 Απορριμματοκιβώτιο
με  συμπίεση  (press
container)
χωρητικότητας 12κμ

19.000,00 1 19.000,00 4.560,00 23.560,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

120.967,74 29.032,26 150.000,00

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης διακήρυξης. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ



4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 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 10,00

9
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων 

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 4,00

 ΓΕΝΙΚΑ   
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

100-120 10,00

15

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών –
Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – 
Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

16 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  ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)
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Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 
ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.
   U

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)
 ΕΙΔΙΚΑ   
1 Σύστημα συμπίεσης  100-120 30,00

2 Υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα 100-120 15,00

3 Ποιότητα ελασμάτων   100-120 10,00

4
Συστήματα ασφαλείας 

100-120 10,00

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 5,00

 ΓΕΝΙΚΑ   
6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

7  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

100-120 10,00
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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  ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

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

λ = Ο.Π.
   U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ



                                  

5. ΦΥΛΛΑ    ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

                   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 
3414451



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

1. Εισαγωγή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

12. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

13. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Σύστημα συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Σύστημα ανύψωσης κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ     
Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

1. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

2. Ειδικά χαρακτηριστικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης:

ΝΑΙ

3. Χρωματισμός
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης:

ΝΑΙ

5. Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική 
Υποστήριξη   
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 
3414451



6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τμήμα Α 
 Δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ

Τμήμα Β
Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ

ΑΡΘΡΟ 10

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό
προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του 
μηχανολογικού εξοπλισμού ( ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β) 

ΑΡΘΡΟ 20

Αντικείμενο της Προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 30

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η
εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα
παρακάτω:

 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα διακήρυξη
 Έντυπο οικονομικής προσφοράς
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας
 Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Μελέτη-Τιμολόγιο μελέτης  
 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 40

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το άρθρο …27……… του Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 50

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής
αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με
το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 60
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Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες
Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε Τέσσερις
(4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 70

Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο
Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της
Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 80

Πλημμελής κατασκευή
Εάν τό υπό προμήθεια όχημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 90

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 100

Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του οχήματος θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την έκδοση
εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Η πληρωμή θα γίνει απευθείας από το Τ. Π. & Δ. με το οποίο
ο Δήμος έχει συνάψει σχετικό δάνειο. Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 110

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση
Σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα πρέπει
να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του οχήματος για την άμεση επισκευή
όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του
μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 120

Παραλαβή
Η παραλαβή των  υπό προμήθεια οχήματων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά
για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση των  οχημάτων , και θα
αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση
και πρακτική δοκιμασία. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του
παραλαμβανομένου υπό προμήθεια οχήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών του.
Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο των  υπό προμήθεια οχήματων,
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το
εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες.
Μετά τήν οριστική παραλαβή συντάσσεται και υπογράφεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής

(ποιοτικής και ποσοτικής).
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, από την επιτροπή παραλαβής θεωρείται ότι
η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια , με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
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εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 130

Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία καλής λειτουργίας της οριστικής παραλαβής
αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη για
πλήρες όχημα και 3 έτη για αντισκωριακή προστασία για πλαίσιο και υπερκατασκευή.

ΑΡΘΡΟ 140

Ανταλλακτικά
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που
δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα έτη και τον τρόπο που προτίθεται
να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις.

ΑΡΘΡΟ 150

Παράδοση
Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου άθικτο και χωρίς
ζημιές.

ΑΡΘΡΟ 160

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία
της προμήθειας ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα
καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της καλής λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 170

Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.__
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  , 26/ 2 / 2020
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 



 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  Προμήθεια  ενός  (1)  απορριμματοφόρου   και  ενός  (1)
απορριμματοκιβωτίου  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας  της  υπηρεσίας
Καθαριότητας του  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ
CPVS ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ  (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

 Δορυφορικό 
απορριμματοφόρ
ο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 
6κμ

34144512-0 1
ΤΕΜ

101.967,74

ΕΚΑΤΟΝ ΜΙΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΞΗΝΤΑ

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΤΡΑ

ΛΕΠΤΑ 

2

 Απορριμματοκιβ
ώτιο με συμπίεση
(press container) 
χωρητικότητας 
12κμ

34144512-0
1 ΤΕΜ

19.000,00
ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  ‘Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία  περιβάλλοντος’
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ‘ Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών ‘

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  150.000,00 (με το ΦΠΑ)  

CPV: 34144512-0
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
Π. Ε.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

              Η παρούσα μελέτη αφορά στην  Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου  και ενός (1)
απορριμματοκιβωτίου  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας  της  υπηρεσίας
Καθαριότητας του  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Περιγραφή
Αγαθού/ών CPVS 

Ποσ
ότητ

α 

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α.
24%(€) 

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος(€)

 Δορυφορικό 
απορριμματοφ
όρο τύπου 
πρέσας 
χωρητικότητας 
6κμ

3414451
2-0

1
101.967,74 ............... ............. ................

 Απορριμματοκι
βώτιο με 
συμπίεση 
(press 
container) 
χωρητικότητας 
12κμ

3414451
2-0 1

19.000,00

ΣΥΝΟΛΟ : 
.................. ............ .................

            
                

    Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα
που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω
αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς
αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των
συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α
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Πειραιάς  ,26 / 2 / 2020
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

      ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Πειραιάς  ,26 / 2 / 2020

          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    
         Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
        Πολιτικός μηχανικός ΠΕ
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