
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

55/2021 

Μ Ε Λ Ε Τ Η : 

«Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 

πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων»  
 

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  

Φ Ι Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ι  ( ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  

«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

 

 

Προϋπολογισμός:  

223.000,00 € 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:  

Κουρτάκης Φώτης  

Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

«Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 m3 & 

κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 55/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 223.000,00 € 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 223.000,00€  Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ : Κουρτάκης Φώτης 

  Μηχ. Μηχανικός ΤΕ 

 

 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1 .   Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η  

2 .   Τ ε χ ν ι κ έ ς  Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  

3 .   Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  

4 .   Έ ν τ υ π ο  Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  

5 .   Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια: 
 

1. ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 

για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας 

του Δήμου, 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 Καθαριότητας 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο 

ποσό των εκατό σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ 

(149.792,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από το 

πρόγραμμα Φ Ι Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ι  ( ΑΔΑ :  92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  και έχει 

συμπεριληφθεί στον ΚΑ 62-7132.003 οικονομικού έτους 2021.CPV 34144512-0. 

 

2. ενός (1) κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων  ο οποίος είναι 

απαραίτητος για την επί τόπου μείωση του μεγέθους των πράσινων υλικών 

(κλαδέματα, απόβλητα κήπων, κλπ.) σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να 

διευκολύνεται η μεταφορά τους. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο 

ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (73.208,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 

Φ Ι Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ι  ( ΑΔΑ :  92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  και έχει συμπεριληφθεί 

στον ΚΑ 62-7132.002 οικονομικού έτους 2021.CPV 16600000. 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 

 

Τα Οχήματα - Μηχανήματα θα είναι απόλυτα καινούργια και πρόσφατης κατασκευής. 

Τα υπό προμήθεια οχήματα και μηχανήματα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Αιγιαλείας, και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 223.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ».  



Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν:  

1.  Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  όπως  
τροποποιήθηκε  και ισχύει.  

2.  Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.  Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

4.  Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ.  112Α/13-7-2010:  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις  
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5.  Του  Ν.  4013/2011  περί  «Σύστασης  ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  
και Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  όπως  τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.  

6.  Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7.  Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),  

8.  Του  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

9.  Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» 
καθώς  

10.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

11.  Την 158/2016   Απόφαση   Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16):   Έγκριση 
«Ενιαίου Ευρωπαϊκού  Εντύπου  Προμηθειών» (Ε.Ε.Ε.Π.)  του  άρθρου 79  παρ
 4  του  Ν.4412/16  για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των 
οδηγιών και την   Κατευθυντήρια Οδηγία 15  ΕΑΑΔΗΣΥ  «Οδηγίες  συμπλήρωσης  Ενιαίου  
Ευρωπαϊκού  Εντύπου  Προμηθειών (Ε.Ε.Ε.Π.)”.  

12. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 
– 055 στην οποία εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές 
δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με 
ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5).  

13.  Την ΚΥΑ  1191/2017  (ΦΕΚ  969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης  
(κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  

14.  Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία   η   
δημοσίευση   της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά  την  υποχρέωση δημοσίευσης  στο 
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 
ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ). 

15.  Την   με αρ. 57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 
«Ρύθμιση των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

16.  Την με αρ.  56902/215/19-5-2017  (ΦΕΚ  1924/2-6-2017 τ.Β  1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  
του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

17.  Του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 



18. Την 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με Θέμα «1η τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-
Υ78) απόφασης επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

19.Του 4782/2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία.» 

 

20. Την 115/2021 Απόφαση της Ο.Ε (Ω3ΝΙΩ6Χ-4ΡΣ) «Αποδοχή χρηματοδότησης 
από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού»» 
 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο της 
μελέτηςή μόνο για μέρος αυτής, όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισμό της 
παρούσας. 

 

Αίγιο, 13/07/2021  Αίγιο, 13/07/2021 

Ο Συντάξας  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

   

   

Κουρτάκης Φώτης  Καράμπελας Λεωνίδας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Τα υπό προμήθεια οχήματα – μηχανήματα προορίζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών των 

υπηρεσιών του Δ. Αιγιαλείας. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος μας θα προβεί στην προμήθεια του παρακάτω μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Α/Α Τύπος 

1 Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16m3 

2 Κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων. 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ 

 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στις απαιτήσεις όπου αναφέρεται ο όρος περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% στην 

αναφερόμενη τιμή. 
 
Η προμήθεια αφορά ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. 

 

Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να 

έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για τη 

φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (βιοαπόβλητα), και να πληροί όλες 

τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια 

κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.    

 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 

προβολείς,  προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό 

σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική 

εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων και στο πίσω μέρος της πόρτας του να 

υπάρχουν αντανακλαστικά. 

 



 
2.AYTOKINHTO ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από 

τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μικτού φορτίου 

με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 19tn.   

 

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. 

 Eμπρόσθιος πρόβολος. 

 Βάρη πλαισίου. 

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

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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος,  η 

ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. 

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕURO 6. Η σχέση 

της ιπποδύναμης προς το επιτρεπόμενο μικτό φορτίο του οχήματος πρέπει με ποινή 

αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 17 ΗΡ/τόνο  και ο κυβισμός του τουλάχιστον  8.800 cc. 

Επίσης,  πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και 

συντήρησης. Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ροπών του κινητήρα.   

 

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει 
απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). 
 

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου 
τύπου, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, 
ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT 

ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο 
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από 
πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη 

θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση 
μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Θα φέρει κατ’ ελάχιστον 

 Air condition 

 Ηλεκτρικά παράθυρα 

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση 

 Ψηφιακό ταχογράφο 

 Ηλεκτρικούς , θερμαινόμενους , εξωτερικούς  καθρέφτες 

 Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους προβολέων 



 Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε κλίση και ύψος 

 Αισθητήρα φθοράς φρένων 

 Immobilizer 

 Προβολείς ομίχλης εμπρός 

 Φώτα διασταυρώσεως 

 Κλειδί με τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα 

  Ράδιο/ CD/ MP3 player 

 
Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους.  
 

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα άνω, με σωλήνα εξατμίσεως 
μονωμένη. Πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας 
και  να προεξέχει από αυτή. 

 
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 
 

Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 8 

εμπροσθοπορείας. Να φέρει δε κλείδωμα διαφορικού. 

Θα φέρει δε σύστημα ευστάθειας (ESP) και σύστημα υποβοήθησης σε ανηφόρα 

(HillLaunchAssist). 

Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος 

απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια 
γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως 
απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή 
λειτουργία των οχημάτων, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με 

πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για μέγιστη  ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα 
τουλάχιστον. 
  

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το 
αυτοκίνητο  να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρκ.λ.π. 
εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει 
συστήματαABS, ESP και EBD ή παρόμοιο σύστημα κατανομής πέδησης.  
 

Το όχημα θα φέρει δεξαμενή καυσίμου αλουμινίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 340 λίτρων. 

 
Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 

 
Στο όχημα απαραιτήτως θα είναι εγκατεστημένο σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού 
(airconditioner) κατάλληλης ισχύος. 

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. 

 
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και 

για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου) κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής 
πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο 
ενισχυμένης κατασκευής.        

 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε 

δύοτουλάχιστον 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. 

 

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. 

 

3.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και τον ανυψωτικό 
μηχανισμό κάδων απορριμμάτων. 

Γενικά, τα σημεία της υπερκατασκευής στα οποία αναπτύσσονται αυξημένες πιέσεις και τριβές 

θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας. Με ποινή 
αποκλεισμού προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των συγκολλήσεων και των πιθανών 
οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώματα θα αποτελούνται από κυρτό χαλυβδοέλασμα ώστε να 

μεγιστοποιούνται οι μηχανικές αντοχές τους. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα είναι εφικτή η 
επικόλληση επιγραφών και μηνυμάτων επιλογής του Δήμου επί των πλευρικών επιφανειών του 
απορριμματοφόρου.   

Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα πρέπει να προσφέρει απόσβεση κραδασμών, 

ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής. 

 

Η χωρητικότητα του κυρίως σώματος, δηλαδή του όγκου που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα 

απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, θα πρέπει να είναι 16,0κμ  και η χωρητικότητα της 



λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή του όγκου σε νερό που θεωρητικά μπορεί να 

δεχθεί η λεκάνη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,5κμ. 

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι κλειστό, εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από 
χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους, υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση και 
κατάλληλα ενισχυμένο και θα φέρει, με άρθρωση, πόρτα στο πίσω μέρος, έτσι ώστε,  τα 

απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα ενώ η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως 
εξασφαλισμένη. Το μπροστινό τμήμα του δαπέδου φόρτωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένο με 
ένα σύστημα συγκέντρωσης και συγκράτησης  των υγρών σε δεξαμενή στραγγισμάτων που θα 

φέρει βάνα απορροής και τάπα καθαρισμού. 

Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκκένωσης των 

απορριμμάτων, με τουλάχιστον ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο. 

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται 

η οπίσθια πόρτα που θα ανυψώνεται υδραυλικά, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, ώστε να 

είναι εφικτή η εκκένωση των απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα θα περιλαμβάνει ως κύρια 

συστατικά τμήματά της, τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσης. Η 

λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο χώρο της οπίσθιας 

πόρτας και να φέρει βάνα απορροής. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα 

απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. 

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους που θα χρησιμοποιούνται 

για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το 

εσωτερικό του κυρίως σώματος. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή των 

απορριμμάτων με το σύστημα συμπίεσης, με ποινή αποκλεισμού οι υδραυλικοί κύλινδροι 

κίνησης του φορείου συμπίεσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι εξωτερικά της κιβωτάμαξας. 

Η αποδεκτή σχέση συμπίεσης αξιολογείται σε κιλά ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας του κυρίως 

σώματος και δεν πρέπει να  υπερβαίνει το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.  

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα : 

 αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο με εντολή (AUTO), 
 αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα ( SINGLE ) 

και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής, 
 χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με μεμονωμένες 

κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς ή κομβία. 

 

Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει, δύο (2) ανακλινόμενα - αντιολισθητικά, ισχυρά 

σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης. 

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής, 

να είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί, 

ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας. 

Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ανακλαστικές λωρίδες. 

Το όχημα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για χειρωνακτική 

όσο και για μηχανική αποκομιδή. Για τον σκοπό αυτό στο πίσω μέρος της χοάνης φόρτωσης 

πρέπει να υπάρχει μικρή ανακλινόμενη πόρτα, έτσι ώστε, να ρυθμίζεται το ύψος φόρτωσης, 

χαμηλότερο για την χειροκίνητη αποκομιδή και  υψηλότερο για την αποκομιδή με κάδους, ενώ 

ταυτόχρονα, στη περίπτωση της χειρωνακτικής αποκομιδής, δεν πρέπει να λειτουργεί το 

αυτόματο σύστημα συμπίεσης. 



Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία 

θα περιγραφούν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές 

απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΠΔ 57/2010 

ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ) σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών - σήμανση CE και τα 

πρότυπα της σειράς ΕΝ1501. 

Θα φέρει δε τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

 Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με τρία κομβία, ένα 
στην αριστερή πλευρά του εμπρόσθιου μέρους της υπερκατασκευής και δύο αριστερά 

και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop -της οποίας η 
ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης. 

 Σύστημα προειδοποιητικού σήματος (βομβητής) με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο 
οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής, για την επικοινωνία των εργατών με τον 
οδηγό. 

 Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό συμπίεσης, 
με κομβίο στη δεξιά πλευρά του πίσω μέρους, η ενεργοποίηση της οποίας, θα ανοίγει 
την πλάκα συμπίεσης και θα ανεβάζει το φορείο στο πάνω μέρος. Η λειτουργία αυτή για 

λόγους ασφαλείας με ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εφικτή ακόμα και όταν έχει 
ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής. 

 Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού, θα είναι 
εξοπλισμένες με βαλβίδες διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση 

απώλειας της υδραυλικής πίεσης. 
 Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ελέγχου 

ροής, για την ρύθμιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή που ορίζεται 

από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. 
 Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να φέρουν συντελεστή ασφαλείας i=4 έναντι της 

πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να μπορούν να ελέγχονται. 

 Εντός του θαλάμου οδήγησης, θα υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου  για το χειρισμό 
της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκκένωσης, θα διαθέτει δε διάταξη άμεσης 
διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης (Emergency stop),ωρομετρητή των 

ωρών λειτουργίας του δυναμολήπτη (ΡΤΟ) και διακόπτη φωτιζόμενο-ενδεικτική λυχνία, 
όταν υπάρχει άνθρωπος πάνω στα σκαλοπάτια. Επίσης μέσα στη καμπίνα θα πρέπει να 
υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης 

του οχήματος. 
 Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της 

οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο οδήγησης . Η οπίσθια πόρτα θα 

σταματά σε απόσταση από τη περιοχή επαφής της με το κυρίως σώμα και θα 
προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της κατάβασης, με χειρισμό κοντά 
από το σημείο επαφής του κυρίως σώματος και της οπίσθιας πόρτας . 

 Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε να 
επιτρέπεται με ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή άλλου σημείου, για 
συντήρηση ή επισκευή. 

 Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με ταχύτητα ανώτερη της 
οριζόμενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501, εφ’ όσον επί των σκαλοπατιών της 
οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία 

του.  
 Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα είναι σύμφωνη με την 

ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. 

 

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, ανοικτού ή κλειστού τύπου, υδραυλικό 

ανυψωτικό μηχανισμό και μπάρα ανοίγματος καπακιών τύπου αντεστραμμένης αιώρας. Όλοι οι 

προαναφερόμενοι τύποι θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 



κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ. Κατά τη 

φάση της φόρτωσης, η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης, πρέπει να είναι συγχρονισμένη 

με την λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού, έτσι ώστε, μετά την εκκένωση του κάδου, το 

σύστημα συμπίεσης να λειτουργεί αυτόματα. 

 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήματος μέσω 

ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικής-ών αντλίας-ών και θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς 

την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα 

ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι γραμμές τουηλεκτρικού 

κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, 

αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν οπές. 

 

Η υπερκατασκευή θα έχει εγκατεστημένο κατάλληλο εξοπλισμό (χειριστήρια – σύστημα 

παρακολούθησης με κάμερα και οθόνη τουλάχιστον 7΄΄) για την συνεχή επίβλεψη της 

λειτουργίας, ενώ θα έχει την δυνατότητα να αυξάνει τις στροφές του κινητήρα, στις 

απαιτούμενες για την λειτουργία της, στην θέση «νεκρό» του κιβωτίου ταχυτήτων και να 

πέφτουν μετά το τέλος της λειτουργίας της. 

 

Για την αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότηταςκαιαποδοτικότητας  λαμβάνεται υπόψη η 
αναλογία ισχύος ανά τόνο, η ακτίνα στροφής, η αναλογία ωφέλιμου φορτίου ανά κυβικό μέτρο 

χωρητικότητας του κυρίως σώματος και κάθε πιθανός επιπλέον εξοπλισμός. Όσον αφορά την 
αξιολόγηση της ασφάλειας θα  ληφθεί υπόψη η τήρηση προτύπων της σειράς ΕΝ1501 και ο 
συντελεστής ασφαλείας των υδραυλικών σωληνώσεων. 

 
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)  

 

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.).  

 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  έξι (6) μήνες . Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

 

 



 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 

ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Συγκεκριμένα ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές  EURO 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη 

ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (CE& ΕΝ1501). 

 

Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 

πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 

απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την 

άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

 
  



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Βαθμολογία Συντελεστής 

Βαρύτητας 

α. Σχέση ιπποδύναμης μικτού φορτίου  100 - 120 7 

β. Κιβώτιο ταχυτήτων 100 - 120 3 

γ. Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις  100 - 120 3 

δ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης  100 - 120 3 

ε. Ωφέλιμοφορτίο 100 - 120 5 

2. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής   

α. Υλικά κατασκευής 100 - 120 5 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 100 - 120 5 

γ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά  100 - 120 7 

δ. Ποιότητα υδραυλικού συστήματος  100 - 120 6 

ε. Λοιπα Χαρακτηριστικά   100 - 120 6 

   

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 

1. Χρόνος παράδοσης  100 - 120 15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  100 - 120 15 

3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης  100 - 120 15 

4. 
Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση  

100 - 120 5 

          Βαθμολογία ομάδας Β  50 

 

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. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν 

την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα 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 συνολική βαθμολογία του είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 και 

U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 
 

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 

είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς 

Η συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μικρότερη ανοιγμένη 

τιμή (Λ.) 

Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης κόστους - 

ποιότητας, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης και της μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1)  Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το 

χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον 

τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα 

επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια 

τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου, τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες ήτοι 

μηχανοτεχνίτες του μηχανολογικού κλάδου και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί/ 

μηχανικοί παραγωγής Α.Ε.Ι. καθώς και κινητό συνεργείο – όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την επί 

τόπου τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος για την αποκατάσταση των βλαβών, το 

οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και 

οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  

2) Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την 

τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001, ISO 14001 και 

OSHAS 18001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Να 

κατατεθεί με την τεχνική προσφορά το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ της 

οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου απολύτως όμοιο με τα προσφερόμενα είδη 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. 



3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, 

που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που  δεν μπορεί  να 

είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες. 

4)  Οι διαγωνιζόμενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 

αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο 

προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.). Όσον αφορά 

στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας  να έχουν 

παραδώσει, έξι τουλάχιστον καινούργια απορριμματοφόρα ανα έτος, ιδίου τύπου με τα υπό 

προμήθεια οχήματα. Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης, συνοδευόμενες από 

πιστοποιητικά παράδοσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή.  

5) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

περιγραφές των πλαισίων, υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, συνοδευόμενες 

από σχεδιαγράμματα ή σχέδια κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και 

οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

6) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης του 

κινητήρα του πλαισίου με τις προδιαγραφές  EURO 6  ή τις ισχύουσες την ημερομηνία του 

διαγωνισμού για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και 

υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 

7)  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή φορτηγών 

και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή 

υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Απορριμματοφόρο 

όχημα χωρ. 16 

Κ.Μ 

ΤΕΜ 1 120.800,00€ 120.800,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 28.992,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
149.792,00€ 

 

 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
 

 
1.1 Ο τεμαχιστής πρασίνων είναι απαραίτητος για την επί τόπου μείωση του μεγέθους των 

πράσινων υλικών (κλαδέματα, απόβλητα κήπων, κλπ.) σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να 

διευκολύνεται η μεταφορά τους. 

1.2 
Ο τεμαχιστής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της 

διετίας), αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Θα περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστο τα εξής τμήματα: 

1. Σύστημα τροφοδοσίας. 

2. Μονάδα τεμαχισμού. 

3. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου 

4. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας. 

5. Σύστημα απόρριψης τεμαχισμένου υλικού 

2.1 Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως 

απόβλητα κήπων, συστάδων κλαδιών, μικρών κορμών, φλοιοί δένδρων, κλαδέματα και άλλα 

οργανικά απόβλητα, διαμέτρου έως 17 cm κατ’ ελάχιστο. 

 2.2 Η δυναμικότητα επεξεργασίας του σε τεμαχισμένο υλικό θα πρέπει να είναι 20-25 κ.μ. για τα 

παραπάνω υλικά. 

 
2.3 Σύστημα Τροφοδοσίας 

Ο τεμαχιστής θα διαθέτει τραπέζι τροφοδοσίας επαρκών διαστάσεων για την απρόσκοπτη 

τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού με φορτωτή , μήκους κατ' ελάχιστο 1,4 m και πλάτους 

κατ’ ελάχιστο 1,2 m. 

 2.4 Μονάδα Τεμαχισμού 

Το σύστημα τεμαχισμού του τεμαχιστή θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον άνοιγμα 

διαστάσεων 0,20*0,40 m για την τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού από την ταινία 

τροφοδοσίας μέσω χοάνης όγκου τουλάχιστον 1,2 m3. 

Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) οδηγούμενο από ιμάντα 

κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται προσαρτημένα τα εργαλεία τεμαχισμού. Η 

διάμετρος του ρότορα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 450 mm. Ο αριθμός των εργαλείων 

τεμαχισμού πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 30 και η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα να 

είναι περίπου 2500 rpm ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή δυναμικότητα. 

Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο 

καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. 

Το σύστημα προώθησης των υλικών προς τεμαχισμό θα είναιυδραυλικό. 



2.5 Κινητήρας 

Ο τεμαχιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνουν κίνηση από κινητήρα 

εσωτερικής καύσης diesel, υποδύναμης τουλάχιστον 50 kw. Θα περιλαμβάνουν δεξαμενή 

καυσίμου για την τροφοδοσία του κινητήρα κατάλληλης χωρητικότητας. 

2.6 Σύστημα μεταφοράς 

Ο τεμαχιστής θα εδράζεται σε κατάλληλο τροχήλατο πλαίσιο, ισχυρής και ανθεκτικής 

κατασκευής με κατάλληλη ανθεκτική επιφανειακή βαφή έναντι της διάβρωσης, με 

δυνατότητα κίνησης έως 80 km/h, το οποίο θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία. 

Ο τεμαχιστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρυμούλκησής του μέσω κοτσαδόρου από 

φορτηγό ή ημιφορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα 

(φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος γιατην έκδοση των σχετικών αδειών (με δικά του έξοδα)  

έτσι ώστε  αυτό  να  είναι  έτοιμο  προς  χρήση και ρυμούλκηση από όχημα του Δήμου που 

θα του υποδείξει η υπηρεσία μας. 

2.7 Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας 

Ο τεμαχιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι υπερφόρτωσης 

και υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. 

2.8 Σύστημα απόρριψης τεμαχισμένου υλικού 

Ο τεμαχιστής θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη μεταφορική ταινία για την έξοδο του 

τεμαχισμένου υλικού, μήκους τουλάχιστον 2,5 m, με ελάχιστο ύψος απόρριψης 

τεμαχισμένου υλικού τα 2,5 m. H μεταφορική ταινία θα είναι ανακλινόμενη κατά τη 

μεταφορά. 

 

 

3.1 Ο τεμαχιστής πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

α) Ένα εφεδρικό τροχό με ζάντα και ελαστικό (για το σύστημα μεταφοράς). 

β) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 

μηχανήματοςσε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 



3.2 Συστήματα ασφαλείας - εναρμόνιση με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το σύστημα τεμαχισμού και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να πληροί 

τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει το σήμα CE. Στην τεχνική 

προσφορά θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. 

Επίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και 

σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από 

λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης 

τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους 

εργαζομένους. 

3.3 Τεκμηρίωση 

Όλος ο εξοπλισμός όταν θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από: 

α) Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην 

Αγγλική γλώσσα. 

β) Βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με κωδικούς ονομαστικά καθώς και 

αντίστοιχα βιβλία επισκευών. 

Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή και σε μαγνητικό μέσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος Βαθμολογία Συντ. 

Βαρύτητας 

α. Ιπποδύναμη κινητήρα  100-120 10 

β. Σύστημα τροφοδοσίας 100-120 10 

γ. Σύστημα τεμαχισμου                      100-120 10 

δ. Σύστημα εξαγωγής                        100-120 10 

ε. Ποιότητα κατασκευής 100-120 10 

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1. Χρόνος παράδοσης  100-120 15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 15 

3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης  100-120 15 

4. 
Τεχνικά φυλλάδια, 

εγχειρίδια και 

εκπαίδευση  

100-120 5 

          Βαθμολογία ομάδας Β  50 

 

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. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν 

την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα 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 συνολική βαθμολογία του είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 και 

U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 
 

 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού) 

 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το 

χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Φορέα και τον 

τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας 

τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια μηχανημάτων στην 

τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί  και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου 

από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι 

τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες (μηχανοτεχνίτες του μηχανολογικού κλάδου), 

υπεύθυνος μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και όχημα κινητού συνεργείου και ιδιόκτητο ή 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο (θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά). Ο προμηθευτής 

επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη 

εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 

14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην 

τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

 

2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη 

εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα έτος και υπεύθυνη δήλωση ότι θα 

καλύψει με ανταλλακτικά το Φορέα, ακόμη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη.  

 

3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, 

που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που  δεν μπορεί  να 

είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες. 

 

4) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των προσφερόμενων 

ειδών, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 

κατασκευαστή, ότι ο διαγωνιζόμενος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 

διαγωνιζόμενο και ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το Δήμο, για τουλάχιστον 10 έτη. 

 

5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα 

εντελώς όμοιου μηχανήματος με το προσφερόμενο στο αμαξοστάσιο του Φορέα επί αποδείξει 

μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η απόδειξη 

παράδοσης του δείγματος θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου. 

6)        Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έκδοση των σχετικών αδειών (με δικά του 

έξοδα)  έτσι ώστε  αυτό  να  είναι  έτοιμο  προς  χρήση και ρυμούλκηση από όχημα του Δήμου 

που θα του υποδείξει η υπηρεσία μας. 

 

 



 
      



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 

Κινητός 

πετρελαιοκίνητος 

τεμαχιστής 

πρασίνων 

ΤΕΜ 1 59.039,00€ 59.039,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 59.039,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 14.169,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
73.208,00€ 

 

Αίγιο, 13/07/2021  Αίγιο, 13/07/2021 

Ο Συντάξας  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

   

   

Κουρτάκης Φώτης  Καράμπελας Λεωνίδας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και 

παράδοσης στην οριστική θέση των υπό προμήθεια οχημάτων/μηχανημάτων. 

Α/Α Τύπος Τεμάχια Τιμή ΦΠΑ 24% Συν. Τιμή 

1 

Απορριμματοφόρο 

οχήμα τύπου πρέσας 

16m3 

1 120.800,00 28.992,00 149.792,00 

2 

Κινητός 

πετρελαιοκίνητος 

τεμαχιστής πρασίνων 

1 59.038,71 14.169,29 73.208,00 

   - -  

 Σύνολο : 2 179.838,71 43.161,29 223.000,00 

   

Αίγιο, 13/07/2021  Αίγιο, 13/07/2021 

Ο Συντάξας  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

   

   

Κουρτάκης Φώτης  Καράμπελας Λεωνίδας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Επώνυμο:_________________________             Όνομα:_____________________ 

ΑΦΜ:_____________________________              Πόλη:______________________ 

Τηλ.:_____________________________ 

Α/Α Τύπος Τεμάχια Τιμή ΦΠΑ 24% Συν. Τιμή 

1 

Απορριμματοφόρο 

οχήμα τύπου πρέσας 

16m3 

1    

2 

Κινητός 

πετρελαιοκίνητος 

τεμαχιστής πρασίνων 

1    

      

 Σύνολο : 2    

 

 
 

 
 
 

Αίγιο       ___/___/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας 16m3 & κινητού 
πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων» 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Μηχανημάτων – Οχημάτων. 

 

1. ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 

για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας 

του Δήμου, 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 Καθαριότητας 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο 

ποσό των εκατό σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ 

(149.792,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από το 

πρόγραμμα Φ Ι Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ι  ( ΑΔΑ :  92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  και έχει 

συμπεριληφθεί στον ΚΑ 62-7132.003 οικονομικού έτους 2021.CPV 34144512-0. 

 

2. ενός (1) κινητού πετρελαιοκίνητου τεμαχιστή πρασίνων  ο οποίος είναι 

απαραίτητος για την επί τόπου μείωση του μεγέθους των πράσινων υλικών 

(κλαδέματα, απόβλητα κήπων, κλπ.) σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να 

διευκολύνεται η μεταφορά τους. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο 

ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (73.208,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 

Φ Ι Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ι  ( ΑΔΑ :  92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ)  και έχει συμπεριληφθεί 

στον ΚΑ 62-7132.002 οικονομικού έτους 2021.CPV 16600000. 

 

 Η σχετική προμήθεια κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική  , για τον εκσυγχρονισμό και τη 

βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να 

ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, καθώς και η  ενίσχυση του 

υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία αυτών. 

 Τα απορριμματοφόρα ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγιαλείας είναι αρκετά παλιά και έχουν ήδη 

ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους με αποτέλεσμα η συντήρησή τους να είναι οικονομικά 

ασύμφορη.   



Ο Ανάδοχος σε κάθε Ομάδα υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την 

έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προμήθεια 

οχήματα/μηχανήματα θα παραδοθούν στον Δήμο έτοιμα προς κυκλοφορία-χρήση. Στην 

προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 

πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ. Η παράδοση των 

οχημάτων/μηχανημάτων θα λάβει χώρα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε 

όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.  

Οι ανάδοχοι υποχρεούται να φροντίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, για την ανάρτηση σε 

εμφανές σημείο του οχήματος πινακίδα, οι  προδιαγραφές της οποίας περιγράφονται στο  υπ. 

αριθμ. 24454/31-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Αναπτ. Προγρ. 

&Διαχ/σης ΠΔΕ, η οποία θα καταδεικνύει την χρηματοδότηση του οχήματος από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.Το ηλεκτρονικό αρχείο της πινακίδας είναι 

διαθέσιμο στο site του Υπουργειου Εσωτερικών www.ypes.gr .  

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις 

Α. 1.  Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  όπως  
τροποποιήθηκε  και ισχύει.  

2.  Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.  Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

4.  Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ.  112Α/13-7-2010:  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις  
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5.  Του  Ν.  4013/2011  περί  «Σύστασης  ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων  
και Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  όπως  τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.  

6.  Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7.  Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),  

8.  Του  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

9.  Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» 
καθώς  

10.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

11.  Την 158/2016   Απόφαση   Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16):   Έγκριση 
«Ενιαίου Ευρωπαϊκού  Εντύπου  Προμηθειών» (Ε.Ε.Ε.Π.)  του  άρθρου 79  παρ
 4  του  Ν.4412/16  για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των 
οδηγιών και την   Κατευθυντήρια Οδηγία 15  ΕΑΑΔΗΣΥ  «Οδηγίες  συμπλήρωσης  Ενιαίου  
Ευρωπαϊκού  Εντύπου  Προμηθειών (Ε.Ε.Ε.Π.)”.  

12. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 
– 055 στην οποία εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές 
δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με 
ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5).  



13.  Την ΚΥΑ  1191/2017  (ΦΕΚ  969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης  
(κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  

14.  Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία   η   
δημοσίευση   της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά  την  υποχρέωση δημοσίευσης  στο 
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 
ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ). 

15.  Την   με αρ. 57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 
«Ρύθμιση των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

16.  Την με αρ.  56902/215/19-5-2017  (ΦΕΚ  1924/2-6-2017 τ.Β  1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  
του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

17.  Του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

18. Την 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με Θέμα «1η τροποποίηση της με αριθμό 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-
Υ78) απόφασης επιχορήγησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

19.Του 4782/2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία.» 
 

20. Την 115/2021 Απόφαση της Ο.Ε (Ω3ΝΙΩ6Χ-4ΡΣ) «Αποδοχή χρηματοδότησης 

από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού»» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Η διακήρυξη  

β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

γ. Η Τεχνική Έκθεση 

δ. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

στ. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

ζ. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 



Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 223.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ».  

Η   εκτέλεση   της   προμήθειας,   θα   υλοποιηθεί   κατόπιν   διενέργειας   ΑΝΟΙΧΤΟΥ   ΔΙΕΘΝΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  θα  διεξαχθεί  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ,  και  θα  υλοποιηθεί  με  βάση  

τους όρους  της  Διακήρυξης  που  θα  εγκρίνει  η  Οικονομική  Επιτροπή,  με  σφραγισμένες  

προσφορές  και  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφερουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο της 
προμήθειας, ή μόνο για μέρος αυτής, όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισμό της 
παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 - Σύμβαση 

Ο ανάδοχος  στον  οποίο κατακυρώθηκε  η προμήθεια υποχρεούται  εντός  είκοσι  (20) ημερών  

από την ημερομηνία  της  ειδικής  πρόσκλησης  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  

σχετικής  σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης του 

άρθρου 6.2 της παρούσης.  

Η  σύμβαση  συντάσσεται  µε  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  

στοιχεία  της προμήθειας.  

    Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

    Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

    Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

    Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

    Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

    Εκδοθούν  και  κατατεθούν  οι  σχετικές  άδειες  και  πινακίδες  κυκλοφορίας  προκειμένου  

να παραδοθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και να είναι έτοιμα προς χρήση  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Εγγυήσεις 

6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 1% της προ εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ. 

Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 

περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος 

των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.  

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η  εγγύηση  συμμετοχής  του  ανακηρυχθέντος  ανάδοχου  αντικαθίσταται  κατά  την  

υπογραφή  της σύμβασης  δια της προσκόμισης εγγυήσεως  καλής εκτέλεσης.  Η εγγυητική 

επιστολή  καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό  

4%επι της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα ισχύει τρεις  



(3) μήνες επιπλέον του συμβατικού χρόνου.    Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται  τρεις  (3)  μήνες  μετά  την  λήξη  του  χρόνου  σύμβασης  και  ύστερα  από  

εκκαθάριση  των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι   εγγυήσεις   γενικότερα   

εκδίδονται   από   πιστωτικά   Ιδρύματα,   ή   χρηματοδοτικά   Ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με 

την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή 

τους εις την Ελληνική. Στην  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών  οι  εγγυήσεις  περιλαμβάνουν  

και  τον  όρο  ότι  η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνος Εγγύησης 

Ο  ανάδοχος  εγγυάται  µε   την   υπογραφή   της  σύµβασης   ότι   τα   είδη  που  θα   

προμηθεύσει   θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 

κατασκευής και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονταιγια 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

Ο  Δήμος  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν  διαπιστώσει  ότι  

παραβιάζονται  οι παραπάνω   διαβεβαιώσεις   του   προμηθευτή.   Ο   προμηθευτής   

αναλαμβάνει   την   υποχρέωση   να αντικαταστήσει  ύστερα  από  αίτηση  του  Δήμου  

προμηθευόμενο  είδος  ή  τμήμα  αυτού  (ανταλλακτικό εξάρτημα   κ.λ.π.)   το   οποίο   

παρουσιάζει   σοβαρές   αποκλίσεις   από   τους   όρους   των   τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε 

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.  

Οι  δαπάνες επιστροφής στον  προμηθευτή  του  ακατάλληλου είδους ή  τμήματος αυτού και  

αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Χρόνος παράδοσης 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται έξι  (6) μήνες  -  180 ημερολογιακές ηµέρες,  µετά την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Τυχόν παράταση του χρόνου  παράδοσης  δύναται  να  

είναι  χρονικό  διάστημα  ίσο  ή  μικρότερο  του  αρχικού  συμβατικού χρόνου παράδοσης  (4 

μήνες)  (ως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του  4412/16, Άρθ. 206 παρ.1γ). Ο  συμβατικός  

χρόνος  παράδοσης  των  Μηχανημάτων  Έργου,  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  έχει 

εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα και σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, τα οποία 

υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 

προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Τιμή Προσφοράς 

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι 

σταθερή και αμετάβλητη  και  ισχύει  για  όλη  τη  διάρκεια  της  προμήθειας  και  δεν  υπόκειται  

για  κανένα  λόγο  σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το 

προσφερόμενο είδος.  



ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή - Ποιότητα -Τρόπος πληρωμής 

Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων/μηχανημάτων έργου, θα γίνεται με 

δαπάνη του προμηθευτή, όπου θα λάβει χώρα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και η παράδοση θα   

ολοκληρωθεί   στο   σύνολο  της   μετά   από   συνεννόηση   με   την   Υπηρεσία,   σύμφωνα µε   

όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται  µε εξόφληση του ποσού µετά την 

παραλαβή των υπό προµήθεια μηχανημάτων, την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων 

κυκλοφορίας, έτσι ώστε  αυτά  να  είναι  έτοιμα  προς  χρήση,  εφόσον  η  επιτροπή  παραλαβής  

δεν  διαπιστώσει  κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα τους.  

Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων γίνεται μετά από:  

Α) την παραλαβή των υπό προμήθεια μηχανημάτων,  

Β) την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή,  

Γ) την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών  

Δ) την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας,  

Ε)  την  εκπαίδευση  των  εργατών  και  χειριστών  του  Δήμου  για  το  χειρισμό  και  την  

συντήρηση  κάθε οχήματος   και   θα   κατατεθεί   αναλυτικό   πρόγραμμα   εκπαίδευσης 

(πρόγραμμα   εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και 

άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Ζ)  την  ολική  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  δύο  (2)  ετώνχωρίς  περιορισμό  

χιλιομέτρων ή/και ωρών λειτουργίας, καθώς και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του 

κατασκευαστή, κατά προτίμηση στην Ελληνική  

Η) την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.  

Εάν  γίνεται  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  και  ο  ανάδοχος  δε  

συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί   να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα 

νόμιμα.  

Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  

σύμβαση  και  από κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  εφόσον  δεν  φόρτωσε,  

παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 

δήμου, ή από ανωτέρα βία  κώλυμα  του  αναδόχου,  ο  οποίος  όμως  δεν  δικαιούται  καμιά  



αποζημίωση  για  την  καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της 

προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  µε  

απόφαση  του ∆ηµοτικού  Συμβουλίου  µε  συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 

καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Φόροι-τέλη κλπ. 

Όλες    οι    τιμές    νοούνται    για    εμπόρευμα    παραδοτέο    ελεύθερο    από    δασμούς    

και    τέλη συµπεριλαµβανοµένου   του Φ.Π.Α.  

Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τα  τέλη  και  τις  κρατήσεις  που  

ισχύουν  κατά  την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους  0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός 

Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον 

Ν.4013/11 (όπως αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα)  για  τις  ανάγκες  της  Ενιαίας  

Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον 

Ανάδοχο.  

Αίγιο, 13/07/2021  Αίγιο, 13/07/2021 

Ο Συντάξας  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

   

   

Κουρτάκης Φώτης  Καράμπελας Λεωνίδας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 
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