
 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία  06/10/2021 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ.Πρωτ.: 15791 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα  
προτεραιότητας «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού» ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-
ΒΟΔ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002 

Τηλ.             : 2132030772 

Fax              : 2106641530 Αριθμ. Μελέτης :  31/2021 

  ΠΡΟΫΠ. : 223.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% 

         
Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 223.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 

και θα ενταχθεί στην επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΑΔΑ: 
92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ με Κ.Α. 60-7131.004 

CPV  34134200-7   Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό 
και αρπάγη. 

179.838,71 1 179.838,71 

Φ.Π.Α. 24% 43.161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00 

 
Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας   
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, προμήθειας θα είναι  διάρκειας, από 

την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης 

της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.  

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία Χ 

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία  

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

  
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Στ. ΜΑΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη. 

στα πλαίσια της επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα  προτεραιότητας «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΑΔΑ: 

92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές 

υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) - τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια 

Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

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

223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με Ανοικτό  Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

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

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

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

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Παιανία    06 - 10 - 2021 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    06 - 10 - 2021 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 
ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη. 
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 

απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 
«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
1) Γενικά  
Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο κατάλληλο για  τον σκοπό τον οποίοι προορίζεται και θα είναι 

τύπου  4x2. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπόμενου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 

2) Βάρη  
 Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο και 

το απόβαρο  πρέπει να προκύπτει από  καταλόγους ή  τεχνική περιγραφή των κατασκευαστικών 
οίκων  ή των αντιπροσώπων τους ,  το δε βάρος της υπερκατασκευής   από όμοιο κατάλογο ή  
τεχνική περιγραφή .  

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

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

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

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 Μεταξόνιο 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Βάρη πλαισίου  

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

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

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 

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 αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 
3) Κινητήρας  
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης 
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  290Hp και 
ροπής 1.200Nm. Εάν δεν είναι ατμοσφαιρικός ο κινητήρας θα μπορεί να διαθέτει 
στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Η 
χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500cc   

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση 
με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες 
οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις 
χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό 
εύρος στροφών. 

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται  πίσω από την καμπίνα προς τα κάτω  
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 

σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του 
οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος 
και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  
4) Σύστημα μετάδοσης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει οκτώ (8) ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μια (1) οπισθοπορείας. 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με 

πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη 
κλειδώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε 
αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με 
αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 

5) Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 

σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με 
το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το 
φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το 
όχημα να διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – 
ESP). 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα,  
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με 
ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση 
βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής 
των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 



6) Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  

σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση 

για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 

ελάχιστη δυνατή 
7) Άξονες – αναρτήσεις 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα 

είναι  χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, 
ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει 
να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος 
πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους 
τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης καθώς και σύστημα υπομείωσης στροφών στις 
πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς 
εκκινήσεις  με συνέπεια την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και την  άμεση μετάδοση της 
μέγιστης  ροπής στους τροχούς . 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων,   
κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα 
συνολικά για το πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 
και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

8) Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   
 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό , με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα 
διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

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

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 

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

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

9) Χρωματισμός 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο   σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά 

από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο 
στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα 
οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα 
καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις 



οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού 
χρώματος. 

B) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  
Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο 

πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.   
Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την 

μεταφορά μπαζών, απορριμμάτων κλπ  . 
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε 

συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 
Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 4mm. 
Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς από 

τους οποίους οι δύο είναι διατομής UNP120  και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80  τοποθετημένες  ανά 
διαστήματα των 250 -300 mm. 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 3mm  θα έχουν το κατάλληλο ύψος  για την 
φόρτωση μεγάλου όγκου κλαδεμάτων θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες  .  Ο όγκος 
και το μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι το  μεγαλύτερο  

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το 
επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% 
τουλάχιστον.   

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ 
Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές  

νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 3mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη 
βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το πάνω και από το 
κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα  και το κλείσιμο της 
θύρας θα γίνεται με  την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω 
διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από : 

 Ανυψωτικό έμβολο  

 Εμβολοφόρα αντλία λαδιού  . 

 Δοχείο λαδιού  

 Βαλβίδα ανατροπής  

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  
H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια δύο υδραυλικών εμβόλων και   

ψαλιδιού. Η υδραυλική αντλία του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. 
Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και 
η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση 
διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι  30 δευτερόλεπτα 
αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του 
οδηγού. 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη 
απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι 
εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 
Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός περιστρεφόμενος  γερανός με ικανότητα 

ανύψωσης  τουλάχιστον: 
 

Οριζόντια έκταση (m) 2.30 3.90 4.80 5.70 7.70 9.75 11.80 

Βάρος (kgr) 3.795 2.320 1.850 1.485 1.045 750 580 

 
Ο υδραυλικός βραχίονας (Γερανός) θα είναι συναρμολογούμενος από τα παρακάτω στοιχεία 

τουλάχιστον : 
1. Mία βάση έδρασης με περιστροφική υπερκατασκευή. 
2. Δύο βασικές ενότητες στελεχών οι οποίες θα αναπτύσσονται σε τέσσερα (4) υδραυλικά μέρη 
3. Υδραυλικά χειριστήρια αυτόματου χειρισμού στην μία πλευρά του γερανού. 



4. Υδραυλικά ανοιγόμενοι οριζοντίως και καθέτως σταθεροποιητές, συνολικού ανοίγματος 
3.900mm  . 

5. Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου 
6. Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης. Θα ακινητοποιεί αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα 

όταν αυτός υπερφορτωθεί και θα επιτρέπει μόνο κινήσεις συστολής. 
7.  Σύστημα ελέγχου σταθερότητας γερανού. Μέσω αισθητήρων θα επιτρέπει στον γερανό να 

λειτουργήσει μόνο αν είναι πλήρως σταθεροποιημένος. 
8. Γάντζος 5.4τ, δοχείο λαδιού. 
9. Δύο επιπλέον υδραυλικές κινήσεις για αρπάγη με υδραυλική περιστροφή 
10. Ασύρματο χειριστήριο, 6 θέσεων. 2 μπαταρίες, φορτιστής μπαταριών, καλώδιο σύνδεσης 

και ζώνη στήριξης. 
Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται μια (1) υδραυλική περιστρεφόμενη 

αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών κλπ  με 4 δόντια τουλάχιστον και εσωτερικό άνοιγμα 
τουλάχιστον 1.400mm. 

ΒΑΦΗ.  
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι επιγραφές 
που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    
Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσειί: 

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

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

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

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

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 
στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιμο.  

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

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα . 
Δείγμα 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

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

Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Ο οικονομικός φορέας 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.).  

Παράδοση Οχημάτων 
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. 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.   

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

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

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - ηλεκτρικό 
σύστημα 

100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 3,00 

12 Υδραυλικός γερανός  6,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 1,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

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

16 

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

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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



όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 
Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 
λ = Ο.Π. 

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

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 
 ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 
ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 
ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
ΒΑΦΗ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   



14 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17 
ΔΕΙΓΜΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Παιανία    06 - 10 - 2021 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    06 - 10 - 2021 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 
ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα  

προτεραιότητας «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002  

Τηλ.             : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  31/2021 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 223.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό 
και αρπάγη. 

179.838,71 1 179.838,71 

Φ.Π.Α. 24% 43.161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Παιανία    06 - 10 - 2021 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    06 - 10 - 2021 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 
ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα  

προτεραιότητας «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού» ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002  

Τηλ.             : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  31/2021 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 223.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Παιανίας να προκηρύξει ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής για την προμήθεια ενός (1) 
καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, 
χωμάτων   κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Χρόνος Παράδοσης 
Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, από την 

υπογραφή της σύμβασης. Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 
Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου καινούργιο 

και άθικτο και χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία. 
 
ΑΡΘΡΟ 30  
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 
παρακάτω:  
• Το συμφωνητικό-σύμβαση 
• Η μελέτη προμήθειας: τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές 
• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
• Το τιμολόγιο προσφοράς 
• Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 
ΑΡΘΡΟ 40  
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Η εκτέλεση 

της προμήθειας διέπεται από τον Ν. 4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με κριτήρια τη συμφερότερη προσφορά 
από οικονομικής άποψη βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής.   

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
χαμηλότερη τιμή. 

 
ΑΡΘΡΟ 50  

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 

24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα 

με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.   



ΑΡΘΡΟ 6ο  
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών, από την 
κοινοποίηση πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση καταθέτοντας την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας ανέρχεται τουλάχιστον σε δώδεκα μήνες και 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε βλάβη ή φθορά η οποία δεν προέρχεται από κακή χρήση του οχήματος 
ή προβλεπόμενη φθορά λόγω χρήσης του οχήματος. Κατά την περίοδο της εγγυημένης 
λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. 
Επίσης, οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης, στον τόπο που 
εργάζεται το όχημα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Έκπτωση αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/16  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 
αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, όπως αυτά αναφέρθηκαν αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη όπως και σε κάθε άλλη 
κράτηση που θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, με 

την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα 
αναφέρονται στην σύμβαση.  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή  
Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 

Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανομένου υπό προμήθεια 
οχήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του ως άνω προσφερομένου οχήματος, 
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το 
Δήμο Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.  

Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 

Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του ΔΗΜΟΥ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 



ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ανταλλακτικά  
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο 

που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες του service. 

Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παροχής ανταλλακτικών όπως και 
η μεγαλύτερη έκπτωση που θα δοθεί στην προσφορά.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

Λοιποί όροι 
Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και 

άδειας χρήσης / κυκλοφορίας του οχήματος η οποία είναι υποχρέωση του αναδόχου.  
Θα δοθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από το Δήμο. 
Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού  του  Δήμου  [τουλάχιστον 

δύο (2) άτομα στον χειρισμό και την συντήρηση των μηχανημάτων έργου, τα οποία αποτελούν 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Παιανία    06 - 10 - 2021 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    06 - 10 - 2021 

  

Σιδέρης Νικόλαος Μοιρασγεντής Παναγιώτης 
ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό 
και αρπάγη.  

1 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παιανία             -          -  2021 

Μετά τιμής 

 

 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 


		2021-11-16T09:29:12+0200




