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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει το υπό προμήθεια 

εξοπλισμό που αφορά ένα καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα, τύπου πρέσας, με γερανό 

ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων, χωρητικότητας περίπου 16 m
3
. 

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές του οχήματος και οι λοιπές υποχρεώσεις του 

αναδόχου περιγράφονται στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών. 

Για την προμήθεια του απορριμματοφόρου έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 

512/53295/8.5.2020 (ΑΔΑ : Ω3ΛΖΟΡ10-ΠΔ8) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας / Στερεάς Ελλάδας. 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς : 

 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 

 

Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι ο Δήμος 

Τανάγρας (NUTS : 2806). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 198.400,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το ανωτέρω ποσό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στους κωδικούς 02.62.7131.02 (150.000,00 

ευρώ) και 02.20.7131.04 (48.400,00 ευρώ) 

 

Συντάχθηκε   

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης   

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Τεμ Τιμή τεμ Σύνολο 

1 
Απορριμματοφόρο με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων 
1 160.000,00 160.000,00 

Σύνολο 160.000,00 

Φ.Π.Α. 38.400,00 

Τελικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 198.400,00 

 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Γενικά 

Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός 

απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 16 m3, με γερανό ανύψωσης 

ημιυπόγειων κάδων. 

Το απορριμματοφόρο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα 

πρέπει να : 

- έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας,  

- φέρει στην οροφή κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό ημιυπόγειων κάδων, 

- είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων, 

- πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία 

του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας και  

- 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. Αυτοκίνητο πλαίσιο 

Το πλαίσιο θα είναι τριαξονικό, καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής 

κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μέγιστου 

επιτρεπόμενου μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 tn και ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου 

τουλάχιστον 16 tn.  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, εξακύλινδρος, 

υδρόψυκτος, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες 

λειτουργίας του οχήματος.  

Θα 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 12 ΗΡ / tn και ο κυβισμός του τουλάχιστον 8.800 cc. 

Επίσης, θα 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.   

  



Ο θαλαμίσκος του οδηγού θα είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, 

ανακλινόμενου τύπου καθώς και ειδικής για απορριμματοφόρα οχήματα κατασκευής, θα 

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. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς 

αεροθαλάμους.  

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα θα είναι προς τα άνω, με σωλήνα 

εξατμίσεως μονωμένη. Θα είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της 

κιβωτάμαξας και θα προεξέχει από αυτή. 

Το κιβώτιο των ταχυτήτων θα είναι τουλάχιστον εννέα ταχυτήτων 

εμπροσθοπορίας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 8 

εμπροσθοπορείας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο 

διαφορικό.  

Θα φέρει συμπλέκτη ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος 

απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Τα διαφορικά και 

ημιαξόνια θα είναι 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 τουλάχιστον 80 km/hr.  

Το σύστημα πεδήσεως θα εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους 

επιβαίνοντες, με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα 

πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα 

ABS. 

Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου θα είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 

Στο όχημα απαραιτήτως θα είναι εγκατεστημένο σύστημα θερμάνσεως και 

κλιματισμού (air conditioner) κατάλληλης ισχύος. 

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.  

 

3. Υπερκατασκευή 

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα, τον 

ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων και τον μηχανισμό ανύψωσης των 

ημιυπόγειων κάδων 

Τα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται αυξημένες πιέσεις και τριβές, 

θα είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας. Επί 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 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 τουλάχιστον 16 m
3
, 

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 1,6 m
3
. 

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από 

χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση και 

κατάλληλα ενισχυμένο, κλειστό 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. 

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

εκφόρτωσης των απορριμμάτων, με ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο, τουλάχιστον. 

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, θα 

βρίσκεται η οπίσθια πόρτα που με υδραυλική ανύψωσή της, με ζεύγος υδροστατικών 

κυλίνδρων, θα επιτρέπει την εκφόρτωση των απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα, θα 

περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και 

το μηχανισμό συμπίεσής. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων θα βρίσκεται στο 

χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να 

εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. 

Ο μηχανισμός συμπίεσης θα 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 kg / m
3
 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 θα υπάρχουν δύο (2) ανακλινόμενα - 

αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης. 

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

υπερκατασκευής θα 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 θα φέρει 

ανακλαστικές λωρίδες. 

Το όχημα θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για 

χειρωνακτική όσο και για μηχανική αποκομιδή. 

 



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 τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

- Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με δύο 

κομβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency 

stop της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης. 

- Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού με τους εργάτες. 

- Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό 

συμπίεσης, με κομβίο επί του πίνακα ελέγχου - Rescue switch, η ενεργοποίηση της οποίας 

θα 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 βαλβίδα 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 υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές 

λυχνίες για το χειρισμό της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκφόρτωσης και 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 αλλού 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, 

πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό. 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. 

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 του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν 



χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με 

οξυγόνο. 

Η υπερκατασκευή θα έχει εγκατεστημένο κατάλληλο εξοπλισμό (χειριστήρια – 

σύστημα παρακολούθησης με κάμερα και οθόνη) 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 λειτουργικότητας και αποδοτικότητας  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. 

Τέλος το όχημα θα φέρει μηχανισμό υδραυλικού γερανού ο οποίος θα 

τοποθετηθεί επί της οροφής της κιβωτάμαξας της υπερκατασκευής θα είναι πλήρως 

καινούργιος και αμεταχείριστος. Η τεχνολογία του είναι σύμφωνη με το ισχύον Ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 12999. Ο προσφερόμενος υδραυλικός γερανός θα είναι κατάλληλος για την 

αποκομιδή ημιυπόγειων κάδων του Δήμου 

 

4. Λοιπά στοιχεία προσφοράς 

- 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 ήτοι τουλάχιστον πέντε 

(5) εξειδικευμένοι τεχνίτες και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί 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.  

- 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. Θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά το αντίστοιχο Πιστοποιητικό 

Εξέτασης Τύπου ΕΚ της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου ίδιας χωρητικότητας με το 

προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα 

- 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 150 ημέρες. 

- 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, τρία (3) τουλάχιστον καινούργια οχήματα ανά 

έτος όμοιας ή μεγαλύτερης χωρητικότητας. Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις 

πώλησης, συνοδευόμενες από πρωτόκολλα παραλαβής. 



- 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. 

- 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. 

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για 

κατασκευή και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για 

κατασκευή. 

 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 



 

 

Τίτλος : Προμήθεια απορριμματοφόρου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

Δ/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Προϋπ. : 173.600,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο  

(Αντικείμενο) 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου 

οχήματος, τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 16 m
3
. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 (Ισχύουσες διατάξεις) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 

147/8-8- 2016 τ. Α’).  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 (Συμβατικά στοιχεία) 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούνται από το φάκελο της μελέτης με 

όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 (Τρόπος εκτέλεσης) 

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την ανοιχτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 (Σύμβαση) 

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να 

προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης . 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 (Εγγύηση) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 (Προθεσμία εκτέλεσης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 

τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

 



ΑΡΘΡΟ 9
ο
 (Τρόπος Πληρωμής) 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και 

αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις 

αρμόδιες Επιτροπές. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 (Παραλαβή) 

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 

4412/2016.  

 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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