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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Θ παροφςα μελζτθ  ςυντάχκθκε φςτερα από το αρικ. 12/7-1-2020 ζγγραφο του Διμου 

Γορτυνίασ και αφορά ςτθν Προμικεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου 

πρζςασ χωρθτικότθτασ 10-12m3για τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου, προκειμζνου να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ δθμότεσκακϊσ θ  ενίςχυςθ του 

υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου των Τπθρεςιϊν των 

Διευκφνςεων Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ηωισ, και Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 

 

Θ παλαιότθτα των οχθμάτων του Διμου επιφζρει: 

 Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ    

 Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία   . 

 Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ 

ςυντιρθςθσ . 

 Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου 

 θμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων   

 θμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM 

 θμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου    

 Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ  . 

 Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν. 

  Ζλλειψθ  ςυςτθμάτων αςφαλείασ   

 Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ. 
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Όπωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω  θ  ςυγκεκριμζνθ προμικεια  είναι  επιβεβλθμζνθ και 
αναγκαία για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ  και τθν τιρθςθ των 
Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν. 

Με τθν προμικεια αυτι, ο Διμοσ πρόκειται  να πραγματοποιιςει τθν Προμικεια ενόσ (1) 

απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 10-12m3. Ειδικότερα, ςτθν 

παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων 

(Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ) - τα Φφλλα υμμόρφωςθσ, κακϊσ και τα κριτιρια Βακμολόγθςθσ 

των Σεχνικϊν Προςφορϊν. 

 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ τθσ εν λόγω προμικειασ, ανζρχεται  ςτο ποςό 

των εκατόνπενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (150.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Θ εν λόγω προμικεια, κα υλοποιθκεί με Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 
 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
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, 
ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην 
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ 
διοίκηςησ και οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 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 Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
Δθμθτςάνα, 21-1-2020 

 
 
 

 
Γεϊργιοσ Παπαπζτρου 

Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ Σ.Ε 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Δθμθτςάνα, 21-1-2020 

0 Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ του 
τμιματοσ μελετϊν & Χωροταξίασ 

 
 

Δθμιτριοσ Κουτςιάδθσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ  Π.Ε 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Α.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  για τθν 
προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ 10-
12 κυβικϊν μζτρων με ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων.  
 
Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Όπου απαίτθςθ αναφζρεται με 
τθ λζξθ «περίπου» γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 
 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 

1). Γενικζσ απαιτιςεισ  

Σα προςφερόμενα οχιματα (τόςο το αυτοκίνθτο πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) να 

είναι απολφτωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ καταςκευισ. 

 

Να δοκοφν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν 

Αγγλικι, των προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

 

2)  Πλαίςιο οχιματοσ   

Σο απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για 

καταςκευι απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων). 

 

Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2. 
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Σο ςυνολικό μικτό  φορτίο κα είναι περίπου 16tn.Σο ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

πρζπει να προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων  ι των 

αντιπροςϊπων τουσ , όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, 

το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων από όμοιο κατάλογο ι  

περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ. 

 

Σο πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα 

αποτελείται από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό 

γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο 

του ανϊτερου επιτρεπομζνου.  Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ 

 

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

μεταφορά ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ 450kgr/m3τουλάχιςτον ανάλογα με τθν 

ςφνκεςθ των απορριμμάτων.  Για τον ςκοπό αυτό κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ 

αναλυτικι μελζτθ κατανομισ φορτίων . 

 

Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι  

τουλάχιςτον 5,4tn ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων .  Ωσ ωφζλιμο φορτίο του 

πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 

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

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

ελαίου, του νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων 

υπερκαταςκευι με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του 

οχιματοσ). 

 

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

ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

 

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

που κα κακορίςει ο Διμοσ. 

 

Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλιρθ, τοποκετθμζνο ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου. 

-ειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ. 

-Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ 

-Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

-Σρίγωνο βλαβϊν 

-Σαχογράφο 

-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

-Βιβλίο ανταλλακτικϊν. 

 

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

είναι εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και 

θχθτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό. 
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Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι 

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

κυκλοφορίασ 

 

Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα 

και μάλιςτα κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ: 

 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ  

 Μεταξόνιο 

 Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο) 

 Βάρθ πλαιςίου  

 Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT) 

 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ. 

 Σο κακαρό ωφζλιμο φορτίο 

 Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα. 

 

3) Κινθτιρασ  

Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ , τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε 

κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ  

4/κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, 

μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον  220Hp και 

ροπισ 800Nm.Θα διακζτει   ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo). Ο κυβιςμόσ του 

κινθτιρα κα είναι  4.600 – 5.000ccγια τθν απρόςκοπτθ και οικονομικι λειτουργία του. 

 

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

ςχζςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι 

καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν 

υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο 

μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν. 

 

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

ςωλινα εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ. 

 

Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει 

δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ «μθχανόφρενο»  το οποίο κα υποβοθκά  το κυρίωσ ςφςτθμα 

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

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

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: . 

 Σφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 
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 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ 

με τον αρικμό των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσλειτουργίασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ 

 

4) φςτθμα μετάδοςθσ 

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

εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ. 

 

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται 

διαμζςου του κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

 

Σο διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό να  

μεταφζρει πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με κλίςθ 15% και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 και κα 

περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ  του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι 

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

ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι ςυμπεριφορά και 

κυκλοφορικά αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ. 

 

5) φςτθμα πζδθςθσ 

Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα διακζτει 

ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ (A.B.S ),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το 

φορτίο, ςτον πίςω άξονα και EBS (ElectronicBrakeforceSystem). Σο όχθμα κα διακζτει 

ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (ElectronicStabilitySystem – ESP). 

 

To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι 

ταμποφρα, ι ςυνδυαςμό αυτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα 

χαρακτθριςτικά του.  Σο χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα 

επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια 

πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Σο υλικό τριβισ των φρζνων δεν κα 

περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 

Θα φζρει πρόςκετθ πζδθ καυςαερίων κινθτιρα ιςχφοσ 100 Hp τουλάχιςτον. 

 

6) φςτθμα διεφκυνςθσ 

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

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

 

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

κζςθ για βολικι επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

 

Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να 

είναι θ ελάχιςτθ δυνατι 
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7) Άξονεσ – αναρτιςεισ 

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

άξονα κα είναιμε παραβολικά ελατιρια ι  με αερόφουςκεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό 

αυτϊν. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

 

 Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ  κα 
πρζπει να καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.  
 

Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα  καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ 

αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ 

ETRTO. 

 

Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο 

περιλαμβανομζνων όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, 

εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο 

επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το πλαίςιο. 

 

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

αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ) 

 

8) Καμπίνα οδιγθςθσ 

Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί 

του πλαιςίου μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.   

 Σο κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα 

προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Σο 

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

κα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από 

γυαλί SECURITκ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από 

πλαςτικό δζρμα, δφο τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον 

αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα 

κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινομζνου φρζςκου 

αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ 

και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 

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

που κα κακορίςει θ υπθρεςία. 

 

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

είναι εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. 

 

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

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

κυκλοφορίασ. 
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9) Χρωματιςμόσ 

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

δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και 

αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα 

χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από 

ζλαςμα αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ 

κα κακορίηονται   κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα 

και τισ οποίεσ ο Προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

 

10) ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

10.1) Γενικά: 

 Θ υπερκαταςκευι κα είναι με με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ 
όγκοσ ςε ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον10m3. κα είναι κατάλλθλθ για 
φόρτωςθ απορριμμάτων ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι 
ξυλοκιβϊτια και για απορρίμματα χωρίσ ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ.. 
κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν ακζατθ αλλά και υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων 
 
Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι μικρότεροσ από 1min. Να 
αναφερκεί ο χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Σο φψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ 
απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 
1501 κα είναι τουλάχιςτον 1m. Σο Υψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων 
(από οριηόντιο ζδαφοσ), κα είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 
 
Σο  ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ-
πλαιςίου. Θ υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί / βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με 
εξαςφάλιςθ τθσ κατανομισ των βαρϊν.Όλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι 
επιςκζψιμοι . 
 
Θ κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν 
καταςτρζφονται από τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι 
κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των κάδων.  το πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ 
για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν 
απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου Να δοκεί το εργοςτάςιο και θ 
θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ. 
 
Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Θ  κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα 
χαρακτθριςτικά του πλαιςίου Θ κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι . 
  
  
10.2) Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ-Χοάνθ φόρτωςθσ-Οπίςκια κφρα: 
Σο ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ  κα είναι από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ ποιότθτασ, 
ικανοφ πάχουσ και υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθ. 
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 Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα 
μθχανικζσ καταπονιςεισ ( όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ  και το εςωτερικό δάπεδο του 
ςϊματοσ),   ο χρθςιμοποιοφμενοσ χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου 
HARDOX 450 ι ανκεκτικότεροσ. Σο πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 
4mm, το δε πάχοσ του κατϊτερου τμιματοσ τθσ χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 5mm ενϊ 
αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 3mm.  
 
Θ  χωρθτικότθτα τθσ  χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον  1,6m3. 
Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ 
χωρθτικότθτάσ τθσ. 
 
Σο όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που 
δζχεται και περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα ζτςι  ϊςτε ςε περίπτωςθ 
διαρροϊν από το ςϊμα τα ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ 
και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα . Θ  λεκάνθ αυτι κα είναι ςυνδεμζνθ με τθν χοάνθ 
παραλαβισ των απορριμμάτων μζςω ειδικοφ ςτομίου και ςωλινα ζτςι ϊςτε τα 
ςτραγγίςματα να μεταφζρονται ςε αυτι. Θ εκκζνωςι τθσ κα γίνεται με τθν ανατροπι τθσ 
οπίςκιασ κφρασ κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ. Σα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν 
κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ.    
 
Σα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι  να είναι  κυρτισ μορφισ και τα πλευρικά τοιχϊματα 
να είναι χωρίσ ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ.  
 
Να προςκομιςτοφν  κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ 
ιδιότθτεσ και το πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ.  
(παραςτατικά αγοράσ). 
 
Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ 
ςε ολόκλθρο το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και 
καλι εμφάνιςθ.  Θα υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ .  
 
Θ πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ ςτο πίςω μζροσ που κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ (μπουκάλεσ)  ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Σο άνοιγμα τθσ 
κφρασ κα μπορεί να γίνεται   από τθ κζςθ του οδθγοφ ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο 
από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του κλειςίματοσ τθσ κφρασ. Σα ζμβολα να 
βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα με 
τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ ςϊματοσ και 
πόρτασ. 
 
10.3) φςτθμα ςυμπίεςθσ: 
Σο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ 
ποςότθτα υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα 
ςυμπίεςθσ δεν πρζπει να επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Σο 
άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ να φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Θ πλάκα 
απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι . 
   
Θ χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότερα. Θ  χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων 
κα είναι τουλάχιςτον  1,6 m3. Σο πάχοσ του ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και 
ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν 
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εμβόλων κα είναι τουλάχιςτον  5mm ενϊ το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε επαφι με 
τα απορρίμματα κα είναι HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο. 
   
Θ ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ 
κα είναι τουλάχιςτον  450 kg/m3 ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων και θ 
ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα κα είναι 
τουλάχιςτον  5:1.  
 
το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι 
εργαςίασ: ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – 
διακοπτόμενοσ κφκλοσ ςυμπίεςθσ . Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ 
ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ (για πιζςεισ μεγαλφτερεσ από 350bar) και ποιότθτασ 
για μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι. Όλα 
τα υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ 
κυκλϊματοσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Σα υδραυλικά ζμβολα 
του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ  και του φορείου κα είναι αντεςτραμμζνα και εντόσ τθσ κφρασ 
ςυμπίεςθσ. 
 
Σο υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ 
ανακουφίςεωσ για τθν αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι 
αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα ςυμπίεςθσ και να υποβλθκεί αναλυτικόσ 
υπολογιςμόσ αυτϊν.  
 
Σο υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ υπερκαταςκευισ κα  είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι 
ϊςτε να είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων θ μεταβλθτι λειτουργία του 
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και θ παρακολοφκθςθ των κινιςεων των εμβόλων.  
 
Θ αντίςταςθ του ωκθτιρα  απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά 
ρυκμιηόμενθ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, 
ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν 
διαρροζσ . 
 
Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα . 
 
10.4 Ηλεκτρικό ςφςτθμα  
Θα υπάρχει  πλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ 
προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά 
περιμετρικά του οχιματοσ . Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα 
ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου. Προβολείσ εργαςίασ 
λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι απορριμμάτων.. 
 
Θ τροφοδοςία του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα γίνεται 
από τθν καμπίνα του οχιματοσ, μζςω κατάλλθλθσ παράκαμψθσ, προκειμζνου να υπάρχει 
αςφάλιςθ των παροχϊν. Κατά τον τρόπο αυτό, το θλεκτρικό ςφςτθμα του 
απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα εξαρτάται άμεςα από τθ λειτουργία του οχιματοσ, 
χωρίσ ωςτόςο να τθν επιβαρφνει. Σα ςιματα που κα ςυνδζουν τθ λειτουργία του 
απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ με τθ λειτουργία του οχιματοσ κα οδθγοφνται μζςω 
κεντρικοφ καλωδίου προσ ζναν λογικό ελεγκτι, ο οποίοσ κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςε 
κατάλλθλθ υποδοχι τθσ οπίςκιασ κφρασ. 
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Ο λογικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τθλεπικοινωνίασ 
(μζςω κφρασ Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρζχοντασ τθ 
δυνατότθτα διαγνωςτικοφ ελζγχου του προγράμματοσ από απόςταςθ. Ο λογικόσ ελεγκτισ 
κα επικοινωνεί με μια οκόνθ επιτιρθςθσ του ςυςτιματοσ – θ οποία κα είναι 
ενςωματωμζνθ με το χειριςτιριο καμπίνασ  - μζςω διαφλων CAN, οι οποίοι κα μεταφζρουν 
τα ςειριακά ψθφιακά ςιματα τθσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, αποφεφγοντασ πολλζσ 
καλωδιϊςεισ. Επιπλζον, κα είναι πλιρωσ ςυμμορφωμζνοσ με όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ για τθν θλεκτρομαγνθτικι του ςυμβατότθτα και ατρωςία, για τθν 
ανκεκτικότθτά του απζναντι ςτθ ςκόνθ και τθν υγραςία (IP66), κακϊσ και για τθν αντοχι 
του ςτον πεπιεςμζνο ατμό (IP69K). 
 
Σα καλϊδια που κα μεταφζρουν ςιματα για τισ λειτουργίεσ τθσ υπερκαταςκευισ κα 
εκκινοφν από τον λογικό ελεγκτι και αφοφ κα διακλαδίηονται ςε κεντρικό κουτί 
διακλαδϊςεων, κα κατευκφνονται προσ τα χειριςτιρια, προσ τισ κατευκυντιριεσ βαλβίδεσ, 
προσ τουσ επαγωγικοφσ αιςκθτιρεσ, προσ τισ ςυςκευζσ φωτιςμοφ και προσ τουσ 
προειδοποιθτικοφσ φάρουσ. το κεντρικό κουτί διακλαδϊςεων κα βρίςκεται, επίςθσ, 
εγκατεςτθμζνοσ βομβθτισ, ο οποίοσ κα εκπζμπει κατάλλθλο θχθτικό ςιμα κατά τθν 
ανφψωςθ ι τθν κατάβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ. 
 
Όλεσ οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ κα μεταφζρονται μζςω ςτεγανϊν αγωγϊν, καλά 
προςτατευμζνεσ μζςα ςε διαμορφωμζνα κανάλια επί τθσ καταςκευισ, αλλά και εφκολα 
προςβάςιμεσ, προκειμζνου για τθν εφκολθ αντικατάςταςι τουσ. Όλα τα καλϊδια κα είναι 
ςυμμορφωμζνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία EN 2006/95 και κα φζρουν διακριτικι αρίκμθςθ 
για τον εφκολο εντοπιςμό τουσ. 
 
το χειριςτιριο καμπίνασ κα βρίςκεται επίςθσ ενςωματωμζνθ  οκόνθ επιτιρθςθσ 
ςυςτιματοσ  (7’’ τουλάχιςτον, υγρϊν κρυςτάλλων), θ οποία κα περιλαμβάνει: 

 Οκόνθ τθσ κάμερασ οπίςκιασ επιτιρθςθσ (με δυνατότθτα μεγζκυνςθσ και πλιρουσ 
κάλυψθσ τθσ οκόνθσ του χειριςτθρίου). 

 Πλικτρα αφισ για τθν ενεργοποίθςθ των φάρων, του προβολζα εργαςίασ, τθσ 
λειτουργίασ τθσ φόρτωςθσ και τθσ λειτουργίασ εκκζνωςθσ. 

 Οκόνθ ενδείξεων κατάςταςθσ ςυςτιματοσ, με εικονίδια τα οποία κα εναλλάςςονται, 
δεικνφοντασ τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

 Αναδυόμενα παράκυρα με επεξθγθματικζσ προειδοποιιςεισ για ςφάλματα ι 
δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. 

 Ωρόμετρο λειτουργίασ. 

 Ημεροδείκτθ και ωροδείκτθ. 

 Ζνδειξθ κερμοκραςίασ λαδιοφ. 

 Οκόνθ ιςτορικοφ ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ. 

 Μενοφ με πλθροφορίεσ για τα τεχνικά ςτοιχεία του οχιματοσ, για το πρόγραμμα 
ςυντιρθςισ του και για τθν επεξιγθςθ των ενδείξεων κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ. 

 Μενοφ ρυκμίςεων με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ, που κα επιτρζπει ςε εξουςιοτομζνο 
πρόςωπο να εκτελεί επιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα και ειδικότερα ςτισπιζςεισ του 
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 

 

Ο χειριςμόσ των λειτουργιϊν του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ και του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 
κα γίνεται από δφο χειριςτιρια που κα βρίςκονται εργονομικά εγκατεςτθμζνα εκατζρωκεν, 
ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ οπίςκιασ κφρασ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Οδθγίασ EN 1501-1, προκειμζνου για τθ μζγιςτθ αςφάλεια των εργατϊν τθσ αποκομιδισ. 
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Και τα δφο χειριςτιρια κα είναι απόλυτα ςτεγανά, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και 
ςτθ ςκόνθ (IP66) και κα ςυμπεριλαμβάνουν πλικτρα και διακόπτεσ, ωσ ακολοφκωσ: 

 Πλικτρο Διακοπή ζκτακτησ ανάγκησ (E-stop), για τθν ακαριαία παφςθ των 
απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Κόκκινο). 

 Πλικτρο Κουδοφνι για τθν ειδοποίθςθ του χειριςτι ςτθν καμπίνα (Μαφρο). 

 Πλικτρο φψωςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Γαλάηιο). 

 Πλικτρο κατάβαςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Μπλε). 

 Περιςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία του φορείου. 

 Περιςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία τθσ πλάκασ ςάρωςθσ. 

 Πλικτρο Απεμπλοκή (Rescue) για τθν παφςθ του κφκλου ςυμπίεςθσ ςε περίπτωςθ 
εμπλοκισ (Κίτρινο). 

 Πλικτρο Ενεργοποίηςη αυτόματου κφκλου ςυμπίεςησ (Μαφρο). 
 
Ειδικότερα ςτο χειριςτιριο οπίςκιασ κφρασ τθσ δεξιάσ πλευράσ κα βρίςκεται 
εγκατεςτθμζνοσ επιλογζασ, ο οποίοσ κα κακορίηει εάν το πλικτρο Αυτόματοσ κφκλοσ 
ςυμπίεςησ κα ενεργοποιιςει ζναν ι ςυνεχόμενουσ κφκλουσ ςυμπίεςθσ. Όλα τα πλικτρα 
επαναφοράσ που κα ενεργοποιοφν απορριμματικζσ λειτουργίεσ κα φζρουν προςτατευτικό 
περίβλθμα, ενϊ δίπλα από κάκε πλικτρο ι διακόπτθ κα υπάρχει εικονιςτικι ςιμανςθ με 
δεικτικά χρϊματα, που κα κακιςτοφν ςαφι τθν ερμθνεία τθσ λειτουργίασ του. 
 
Ο χειριςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ κα γίνεται από ζνα και 
μόνο χειριςτιριο, το οποίο κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ αριςτερισ 
πλευράσ του ςϊματοσ, προκειμζνου ο χειριςτισ να ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με τον χϊρο 
πίςω από το όχθμα, τθ ςτιγμι που κα εκτελεί τθ λειτουργία. Σο χειριςτιριο κα φζρει δφο 
μαφρα πλικτρα, που κα ενεργοποιοφν τθν κατάβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ, εγκατεςτθμζνα 
κατά τρόπο που κα υποχρεϊνουν ςτθ χριςθ και των δφο χειρϊν του χειριςτι. Ανάμεςα ςε 
αυτά κα υπάρχει ζνα ακόμθ πλικτρο Διακοπή ζκτακτησ ανάγκησ (E-stop) , προκειμζνου για 
τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 
10.5) φςτθμα ανφψωςθσ κάδων 
Θ χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ 
χωρθτικότθτασ από 80 lt ζωσ τουλάχιςτον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 
και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου 
βραχιόνων ι/και xτζνασ. Θ ανυψωτικι ικανότθτα μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 700kg. 
 
Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι 
διάταξθ θ οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ  κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα 
κλειδϊνει-αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το 
ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ αυτι κα αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα 
παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ ζτςι τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ 
τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν διαδικαςία 
κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Θ απενεργοποίθςθ του ανωτζρω 
μθχανιςμοφ ςτθν φάςθ τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ κραφςθ του κάδου αλλά και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ.  
Σα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από 
προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ. 
   
 Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ 
από τισ κροφςεισ. Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του 
οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά προτίμθςθ. Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ 
ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται αυτόματα θ ταχφτθτα κακόδου διαμζςου 
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κατάλλθλθσ  θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν καταπονοφνται οι τροχοί των 
κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε.  Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανφψωςθσ δφο κάδων 
80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων 
 
10.6) Δυναμολιπτθσ (P.T.O.)  
Θ υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ 
(P.T.O) και μζςω  αντλίασ ελαίου μεταβλθτισ ροισ αντλίασ   (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα  
ανοίγει  τθ κφρα, κα ανυψϊνει και κα  εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα 
και κα κινοφν αντίςτροφα το ζμβολο εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ 
ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ). Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι 
ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ  (παροχι κατάλλθλων 
διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.)   
 

11)Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια  
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των 
πολιτϊν (ειδικότερα κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι 
προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ :  
  
- Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ 

(ενςωμάτωςθ με τθν ΤΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό 
Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 
2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 
Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.    

Θ υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια 
ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ 
προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία,  
φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται το προςωπικό φόρτωςθσ) 
(ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ 
διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.    
 
Σο όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων 
ςκαλοπατιϊν μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ 
ανάπτυξθ ταχφτθτασ του οχιματοσ πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που 
ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία 
του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα 
(πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του) το θλεκτρονικό 
κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα να 
ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. ε 
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να 
απενεργοποιεί τθν ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των 
λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 
 
Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του 
οχιματοσ (ηζβρεσ). Υπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ 
εργαηόμενουσ. 
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Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε 
χειριςτιρια εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
   
Όλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια 
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να 
είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο 
όχθμα. 
 
Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ 
του οχιματοσ, οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των 
απορριμμάτων . 
 
Σο όχθμα κα φζρει  τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, 
όπωσ όνομα, διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και  
κάκε ειδικισ διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.  
 
Σο όχθμα κα παραδοκεί   τα ακόλουκα παρελκόμενα : 

 Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ 
ςε ευχερι κζςθ. 

 ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε 
κατάςταςθ, γρφλοσ, τάκοι κ.ά.  

 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ 
(Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του 
οχιματοσ). 

 Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

 Σρίγωνο βλαβϊν. 

 Σα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι 
λειτουργία του οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν 
υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ 
αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό 
ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνα με κωδικοποίθςθ κατά το 
δυνατόν)  
  

12) Ποιότθτα-  Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ 
Με τθν προςφορά  ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να κατακζςει: 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Σφπου για 
ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ 
όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν 
αρμόδια Δ/νςθ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ προκειμζνου 
να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ. 

 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό 
Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 
2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 
Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα 
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 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα 
(θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ 
οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) . 

 

 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  τουλάχιςτον 3 ζτθ .     
 

  Τπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Σο διάςτθμα
 παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν  κα είναι μικρότερο από 10 
θμζρεσ. 

 

 Οιπροςφζροντεσπρζπειναεπιςυνάψουνυπεφκυνθδιλωςθτου νόμιμου εκπροςϊπου 
τουεργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν 
Ελλάδαςτοοποίοκακαταςκευαςτοφντα 
υλικά,(γιατθνπερίπτωςθπουμζροστουυπόπρομικειαυλικοφκακαταςκευαςτείαπότονδι
αγωνιηόμενο,θπαραπάνωδιλωςθαφοράτουπόλοιπο π.χ. 
πλαίςιο),ςτθνοποίακαδθλϊνειότι: 

α)αποδζχεταιτθνεκτζλεςθτθσςυγκεκριμζνθσπρομικειασςεπερίπτωςθκατακφρωςθστ
θσπρομικειασςτονδιαγωνιηόμενο. 
β)κακαλφψειτονΔιμομεανταλλακτικάτουλάχιςτονεπί10ζτθ,ακόμθκαιαπευκείασ αν 
αυτό κρικεί ςκόπιμο. 

 

 Τπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο  αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ 
ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ  εντόσ 
δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ 
αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια 
λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ  ςτθν Ελλάδα . 

 
13)Δείγμα 
Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι  κα πρζπει να  επιδείξουν 
ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ  ςε τόπο που κα υποδείξουν.  Να 
υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 
    
14) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 
 Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν 
του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να 
κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, 
αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).  
 
15) Παράδοςθ Οχθμάτων 
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να 
βαρφνουν τον Προμθκευτι. Σο όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, 
πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ των πινακίδων. 
 
Ο χρόνοσ  παράδοςθσ   δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) μινεσ . Να 
υποβλθκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ.  .   
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16) υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
τθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν 
ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων. 
 
Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, 
ενίςχυςθ ι και τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από 
αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 
του οχιματοσ. 
 
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ  των εκπομπϊν CO2,NOxNMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.   
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
Απορριμματοφόρου οχιματοσ  τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

 
ΠΛΑΙΙΟ     

1 Ωφζλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ιςχφσ και Ροπι τρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι 
καυςαερίων 

100-120 5,00 

3 φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 4,00 

4 φςτθμα πζδθςθσ 100-120 4,00 

5 φςτθμα αναρτιςεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 4,00 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ  100-120 3,00 

 
ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ 

  

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ  - υλικά 
και τρόποσ καταςκευισ 

100-120 10,00 

9 
Τδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια  - 
θλεκτρικό ςφςτθμα 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων 100-120 6,00 

11 φςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ   100-120 4,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
13 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

14  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι 
προςταςία  

100-120 10,00 

15 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Σεχνικι 
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ 
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ  ςυνεργείου – Χρόνοσ 
αποκατάςταςθσ 

100-120 10,00 

16 Χρόνοσ παράδοςθσ  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  
τφπο:  

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

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

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 
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Θ  οικονομικι προςφορά (Ο.Π.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά, από τον τφπο: 
 

λ = Ο.Π. 
U 

 
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
Απορριμματοφόρου οχιματοσ  τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Ειζαγωγή  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

2.  Γενικζσ Απαιτιςεισ 
 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

3.  Πλαίςιο Οχιματοσ 
 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

4.  Κινθτιρασ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

5.  φςτθμα Μετάδοςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

6.  φςτθμα Πζδθςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

7.  φςτθμα Διεφκυνςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

8.  Άξονεσ – Αναρτιςεισ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

9.  Καμπίνα Οδιγθςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

10.  Χρωματιςμόσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

11.  Τπερκαταςκευι 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

12.  Γενικά 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

13.  Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

14.  φςτθμα ςυμπίεςθσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

15.  φςτθμα ανφψωςθσ κάδων 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

16.  Δυναμολιπτθσ (P.T.O.) 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

17.  Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

18.  Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία  
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

19.  Σεχνικι Τποςτιριξθ και Κάλυψθ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

20.  Δείγμα 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

21.  Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

22.  Παράδοςθ Οχθμάτων 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

23.  υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ 
Προςφοράσ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη 
ηηρ διακήπςξηρ 

ΝΑΙ   

 
 

 

Οι απαντιςεισ ςτο ανωτζρω φφλλο ςυμμόρφωςθ  να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και 
επεξθγθματικζσ. 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
Δθμθτςάνα, 21-1-2020 

 
 
 

 
Γεϊργιοσ Παπαπζτρου 

Μθχανολόγοσ  Μθχανικόσ Σ.Ε 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Δθμθτςάνα, 21-1-2020 

0 Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ του 
τμιματοσ μελετϊν & Χωροταξίασ             
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