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Μ Ε Λ Ε Σ Η 
 

ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμόθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου 
πρϋςασ χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ κϊδων» 

Κ.Α. 02.62.7132.01           Προώπολογιςμόσ: 206.000,00€ 

 
 
 
 
 
  

 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

- ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

- ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ : Ο Αναπλ. Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ 
Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ 
Σριανταφύλλου Αλϋξιοσ 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματϋων 
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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμόθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

(ςχετ.: Πρωτογενϋσ Αύτημα ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 19REQ005856992 )  
 

Η δαπϊνη τησ προμόθειασ ϋχει προώπολογιςθεύ ενδεικτικϊ ςε διακόςεσ ϋξι χιλιϊδεσ ευρώ 
(206.000,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24% το οπούο αποτελεύ  το ςυνολικό ποςό  
για την  «Προμόθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου πρϋςασ 
χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ κϊδων ». 
 
Αναλυτικϊ ο προώπολογιςμόσ εύναι ο κϊτωθι : 
 

ΕΙΔΟ - CPV:  34144512-0 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΣΕΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρϋςασ 
χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ κϊδων. 
 

166.129,03 1 166.129,03 

Υ.Π.Α. 24% 39.870,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 206.000,00 
 
Οι ποςότητεσ και οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των ειδών αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ 
τεχνικών προδιαγραφών που ςυντϊχθηκε από την αρμόδια υπηρεςύα του Δόμου και αποτελεύ 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςησ διακόρυξησ.  
 
 

Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019, 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

Ο Αναπλ. Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ 
            Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ 
                        
 
 
 
                    Σριανταφύλλου Αλϋξιοσ 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματϋων 

 
Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ Περιβϊλλοντοσ 

 
 
 
 
 

Δρ.Βαμβϊτςικοσ Παναγιώτησ (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονύασ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

  
Η παρούςα μελϋτη αφορϊ ςτην Προμόθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου 

πρϋςασ χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ κϊδων για τον εκςυγχρονιςμό και τη 

βελτιςτοπούηςη λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ Καθαριότητασ του Δόμου, προκειμϋνου να ενιςχυθούν 

ουςιαςτικϊ οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ  αυτού του επιπϋδου, προσ τουσ δημότεσ καθώσ η  ενύςχυςη 

του υφιςτϊμενου ςτόλου για την αποδοτικότερη λειτουργύα του ϋργου Σμόματοσ Καθαριότητασ 

και Ανακύκλωςησ τησ  Διεύθυνςησ Περιβϊλλοντοσ του Δόμου. 

 

Η παλαιότητα των οχημϊτων του Δόμου επιφϋρει: 

 Επιπλϋον οικονομικό επιβϊρυνςη ςυντόρηςησ    

 Αύξηςη του χρόνου παραμονόσ ςτα ςυνεργεύα   . 

 Αύξηςη των καθημερινών ελϋγχων και περιςςότερη εναςχόληςη του προςωπικού 

ςυντόρηςησ . 

 Αύξηςη κατανϊλωςησ καυςύμου  

 ημαντικό αύξηςη εκπομπών καυςαερύων   

 ημαντικότατη αύξηςη εκπομπόσ μικροςωματιδύων μεγαλύτερων των 10PM   

 ημαντικό αύξηςη εκπομπόσ θορύβου    

 Αύξηςη του χρόνου εργαςύασ και μετακύνηςησ  . 

 Δυςκολύα εξεύρεςησ ανταλλακτικών. 

  Έλλειψη  ςυςτημϊτων αςφαλεύασ   

 Φαμηλό ποιότητα εργαςύασ. 

 
Όπωσ διαφαύνεται από τα ανωτϋρω   η  ςυγκεκριμϋνη προμόθεια  εύναι  επιβεβλημϋνη και 
αναγκαύα για την εύρυθμη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ καθαριότητασ  και την τόρηςη των 
Ευρωπαώκών Κανονιςμών. 
Με την προμόθεια αυτό, ο Δόμοσ πρόκειται  να πραγματοποιόςει την Προμόθεια ενόσ (1) 

απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου πρϋςασ χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ 

κϊδων Ειδικότερα, ςτην παρούςα μελϋτη παρατύθενται αναλυτικϊ οι επύ μϋρουσ ειδικϋσ 
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ςυγγραφϋσ υποχρεώςεων (Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ) - τα Υύλλα υμμόρφωςησ, καθώσ και τα 

κριτόρια Βαθμολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών. 

 

Ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ τησ δαπϊνησ τησ εν λόγω προμόθειασ, ανϋρχεται  ςτο ποςό των 

διακόςεσ ϋξι χιλιϊδεσ ευρώ (206.000,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24% . 

 

Η εν λόγω προμόθεια, θα υλοποιηθεύ μϋςω Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνιςμού. 
 
Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ 
εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(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 Ευρωπαΰκού 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, 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, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομέα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπέσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 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 υνέδριο» 

 του ϊρθρου 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) «ύςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού 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 Διαύγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ϊρθρου 5 τησ απόφαςησ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού Εςωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορέων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθέμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια έγγραφα και 
ςτοιχεία”,  
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ” 

 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«Ρύθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τησ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και 
Ανϊπτυξησ «Σεχνικέσ λεπτομέρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικού υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 
διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 
παρούςασ,  καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019, 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

Ο Αναπλ. Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ 
            Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ 
                        
 
 
 
                    Σριανταφύλλου Αλϋξιοσ 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματϋων 

 
Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ Περιβϊλλοντοσ 

 
 
 
 
 

Δρ.Βαμβϊτςικοσ Παναγιώτησ (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονύασ 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Η μελϋτη αυτό ςυντϊςςεται από την υπηρεςύα Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ του Δόμου και 

αναφϋρεται ςτην   ςτην προμόθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχόματοσ τύπου πρϋςασ 

χωρητικότητασ 14m3 με ςύςτημα πλύςησ κϊδων. 

 
 Όλεσ οι απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών εύναι ουςιώδεισ και απαρϊβατεσ, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλιςησ θα ςημαύνει απόρριψη τησ προςφορϊσ. Όπου απαύτηςη αναφϋρεται με τη 
λϋξη «περύπου» γύνεται αποδεκτό απόκλιςη + 5% τησ αναφερόμενησ τιμόσ. 
 

Α.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 

Η παρούςα τεχνικό προδιαγραφό ϋχει ςκοπό να καθορύςει τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για την 

προμόθεια απορριμματοφόρου οχόματοσ με ςυμπιεςτό απορριμμϊτων (τύπου πρϋςασ) 14κμ με 

ςύςτημα πλύςησ κϊδων.  

 

Όλεσ οι απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών εύναι ουςιώδεισ και απαρϊβατεσ, η τυχόν 

ύπαρξη απόκλιςησ θα ςημαύνει απόρριψη τησ προςφορϊσ. Όπου απαύτηςη αναφϋρεται με τη 

λϋξη «περύπου» γύνεται αποδεκτό απόκλιςη + 5% τησ αναφερόμενησ τιμόσ.  

 

Β. ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

 

1). Γενικϋσ απαιτόςεισ   

Σα προςφερόμενα οχόματα (τόςο το αυτοκύνητο πλαύςιο όςο και η υπερκαταςκευό) να εύναι 

απολύτωσ καινούργια, αμεταχεύριςτα και πρόςφατησ καταςκευόσ. 

 

Να δοθούν τεχνικϊ φυλλϊδια/prospectus, ςτην Ελληνικό γλώςςα κατϊ προτύμηςη ό ςτην 

Αγγλικό, των προςφερόμενων πλαιςύων των οχημϊτων, όπου θα φαύνονται τα τεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ αυτών. 
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2)  Πλαύςιο οχόματοσ   

Σο απορριμματοφόρο όχημα να αποτελεύται από αυτοκύνητο πλαύςιο κατϊλληλο για καταςκευό 

απορριμματοφόρου (αποκομιδό και μεταφορϊ απορριμμϊτων). 

 

Ο τύποσ πλαιςύου οχόματοσ θα εύναι 4x2. 

 

Σο ςυνολικό μικτό  φορτύο θα εύναι τουλϊχιςτον 19tn. Σο ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτύο 

πρϋπει να προκύπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικών ούκων  ό των αντιπροςώπων 

τουσ , όπωσ και το ύδιο νεκρό βϊροσ του πλαιςύου με την καμπύνα οδόγηςησ, το δε βϊροσ τησ 

υπερκαταςκευόσ με το μηχανιςμό ανύψωςησ κϊδων από όμοιο κατϊλογο ό  περιγραφό του 

καταςκευαςτό τησ. 

 

Σο πλαύςιο του οχόματοσ θα εύναι ςταθερό και ϊκαμπτο το δυνατό κατϊ τη φόρτωςη και θα 

αποτελεύται από διαμόκεισ δοκούσ που να ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με ικανό αριθμό γεφυρών, 

ϋτςι ώςτε να ϋχει απαιτούμενη αντοχό για φορτύο τουλϊχιςτον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 

επιτρεπομϋνου.  Θα φϋρει ϊγκιςτρο (πεύρο) ϋλξεωσ εμπρόσ. 

 

Να δοθεύ το ωφϋλιμο φορτύο   απορριμμϊτων. To ωφϋλιμο φορτύο του πλαιςύου δεν μπορεύ να 

εύναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορϊ ςυμπιεςμϋνων   απορριμμϊτων βϊρουσ 

420kgr/m3.  Για τον ςκοπό αυτό θα υποβληθεύ από τουσ διαγωνιζόμενουσ αναλυτικό μελϋτη 

κατανομόσ φορτύων . 

 

Η ικανότητα του πλαιςύου οχόματοσ ςε ωφϋλιμο φορτύο απορριμμϊτων θα εύναι  τουλϊχιςτον 

6tn.  Ωσ ωφϋλιμο φορτύο του πλαιςύου θεωρεύται το υπόλοιπο που μϋνει μετϊ την από το ολικό 

μικτό επιτρεπόμενο φορτύο αφαύρεςη του ιδύου νεκρού βϊρουσ, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται η 

καμπύνα οδόγηςησ, το προςωπικό (οδηγόσ και δυο εργϊτεσ), το βϊροσ του καυςύμου, του 

λιπαντικού ελαύου, του νερού, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεύα ςυντόρηςησ, η κενό 

απορριμμϊτων υπερκαταςκευό με το μηχανιςμό ανύψωςησ κϊδων και όλη γενικϊ η εξϊρτηςη 

του οχόματοσ). 

 

Οι διαςτϊςεισ, τα βϊρη, η κατανομό των φορτύων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ ςτην Ελλϊδα. 

 

Σο αυτοκύνητο θα παραδοθεύ με τισ απαραύτητεσ επιγραφϋσ και ϊλλα διακριτικϊ ςημεύα που θα 

καθορύςει ο Δόμοσ. 

 

Με το αυτοκύνητο θα παραδοθούν και τα πιο κϊτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλόρη, τοποθετημϋνο ςε αςφαλϋσ μϋροσ του αυτοκινότου. 

-ειρϊ ςυνόθων εργαλεύων που θα προςδιορύζονται ακριβώσ. 

-Πυροςβεςτόρεσ ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κ.Ο.Κ 

-Πλόρεσ φαρμακεύο ςύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

-Σρύγωνο βλαβών 

-Σαχογρϊφο 

-Βιβλύα ςυντόρηςησ και επιςκευόσ 

-Βιβλύο ανταλλακτικών. 

 

Θα φϋρει πλόρη ηλεκτρικό εγκατϊςταςη φωτιςμού ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κ.Ο.Κ., θα εύναι 

εφοδιαςμϋνο με τουσ προβλεπόμενουσ καθρϋπτεσ, φωτιςτικϊ ηχητικϊ ςόματα ωσ και ηχητικό 

ςύςτημα επικοινωνύασ των εργατών με τον οδηγό. 
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Ακόμα ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προβεύ ς’ οποιαδόποτε ςυμπλόρωςη, ενύςχυςη ό 

τροποπούηςη που θα απαιτούςε ο ϋλεγχοσ ΚΣΕΟ και η υπηρεςύα ϋκδοςησ τησ ϊδειασ 

κυκλοφορύασ. 

 

Με τισ προςφορϋσ που θα υποβληθούν κατϊ τον διαγωνιςμό πρϋπει να δοθούν απαραύτητα και 

μϊλιςτα κατϊ τρόπο ςαφό και υπεύθυνο τα παρακϊτω τεχνικϊ ςτοιχεύα και πληροφορύεσ: 

 

 Εργοςτϊςιο καταςκευόσ του πλαιςύου και τύποσ  

 Μεταξόνιο 

 Μϋγιςτο πλϊτοσ, μϋγιςτο μόκοσ, μϋγιςτο ύψοσ (χωρύσ φορτύο) 

 Βϊρη πλαιςύου  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαύςιο, μικτό βϊροσ (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βϊροσ του πλαιςύου με το θαλαμύςκο του οδηγού. 

 Σο καθαρό ωφϋλιμο φορτύο 

 Η ικανότητα φόρτιςησ του μπροςτινού και του πύςω ϊξονα. 

 

3) Κινητόρασ  

Ο κινητόρασ θα εύναι πετρελαιοκύνητοσ , τετρϊχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτούσ ςε 

κυκλοφορύα τύπουσ νϋασ αντιρρυπαντικόσ τεχνολογύασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, τουλϊχιςτον 

6/κύλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ πλϋον εξελιγμϋνουσ τύπουσ και ϊριςτησ φόμησ, μεγϊλησ 

κυκλοφορύασ. Η ονομαςτικό ιςχύσ κατϊ DIN θα εύναι τουλϊχιςτον  290Hp και ροπόσ 1.200Nm. 

Θα διαθϋτει κατϊ προτύμηςη ςτροβιλοςυμπιεςτό καυςαερύων (Turbo) με ψύξη αϋρα 

υπερπλόρωςησ (Intercooler). Ο κυβιςμόσ του κινητόρα θα εύναι περύπου 7.500cc   

 

Να δοθούν οι καμπύλεσ μεταβολόσ τησ πραγματικόσ ιςχύοσ, και τησ ροπόσ ςτρϋψεωσ ςε ςχϋςη με 

τον αριθμό των ςτροφών (επύςημα διαγρϊμματα καταςκευαςτό), καθώσ και οι καμπύλεσ 

οικονομύασ καυςύμου. Εύναι επιθυμητό η ροπό ςτρϋψησ να εύναι όςο το δυνατόν υψηλότερη ςτισ 

χαμηλότερεσ δυνατϋσ ςτροφϋσ του κινητόρα και να παραμϋνει επύπεδη ςτο μεγαλύτερο δυνατό 

εύροσ ςτροφών. 

 

Η εξαγωγό των καυςαερύων θα γύνεται κατακόρυφα, πύςω από την καμπύνα με μονωμϋνη 

ςωλόνα εξϊτμιςησ και εξαγωγό που εμποδύζει την εύςοδο νερού τησ βροχόσ. 

 

Ο κινητόρασ με τον οπούο θα εξοπλύζεται το προςφερόμενο πλαύςιο θα διαθϋτει δευτερεύον 

ςύςτημα πϋδηςησ «μηχανόφρενο»  το οπούο θα υποβοηθϊ  το κυρύωσ ςύςτημα πϋδηςησ του 

οχόματοσ. Με το ςύςτημα αυτό θα αυξϊνεται η αςφϊλεια κατϊ την οδόγηςη ςε κεκλιμϋνο 

ϋδαφοσ και θα βελτιώνεται ο ϋλεγχοσ του οχόματοσ με πλόρεσ φορτύο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα του κινητόρα, ότοι:  

 Σύποσ και καταςκευαςτόσ 

 Η πραγματικό ιςχύσ , ςτον αριθμό ςτροφών ονομαςτικόσ λειτουργύασ. 

 Η μεγαλύτερη ροπό ςτρϋψεωσ ςτο πεδύο του αριθμού ςτροφών του. 

 Οι καμπύλεσ μεταβολόσ τησ πραγματικόσ ιςχύοσ και τησ ροπόσ ςτρϋψεωσ ςε ςχϋςη με τον 

αριθμό των ςτροφών. 

 Ο κύκλοσ λειτουργύασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αριθμόσ και η διϊταξη των κυλύνδρων και ο κυλινδριςμόσ  

 

4) ύςτημα μετϊδοςησ 

Σο κιβώτιο ταχυτότων θα εύναι αυτοματοποιημϋνο και θα διαθϋτει τουλϊχιςτον ϋξι (6) 

ταχύτητεσ εμπροςθοπορεύασ και μύα (1) οπιςθοπορεύασ. 



Σελ. 9 από 22 

 

  

Η μετϊδοςη τησ κύνηςησ από τον κινητόρα ςτουσ οπύςθιουσ κινητόριουσ τροχούσ να γύνεται 

διαμϋςου του κιβωτύου ταχυτότων, των διαφορικών και των ημιαξονύων. 

 

Σο διαφορικό θα πρϋπει να εύναι αναλόγου καταςκευόσ ώςτε το όχημα να εύναι ικανό να  με 

πλόρεσ φορτύο ςε δρόμο με κλύςη 15% και ςυντελεςτό τριβόσ 0,60 και θα περιλαμβϊνει διϊταξη 

κλειδώματοσ  του διαφορικού ςτον πύςω ϊξονα, για υψηλό πρόςφυςη κατϊ την εκκύνηςη ςε 

αντύξοεσ ςυνθόκεσ (π.χ. ολιςθηρό υπϋδαφοσ, χειμερινϋσ ςυνθόκεσ οδοςτρώματοσ κλπ.) με 

αποτϋλεςμα την υψηλό οδηγικό ςυμπεριφορϊ και κυκλοφορικϊ αςφϊλεια κατϊ τισ διαδρομϋσ ςε 

μη αςφαλτοςτρωμϋνουσ δρόμουσ.  

 

5) ύςτημα πϋδηςησ 

Σο ςύςτημα πϋδηςησ θα εύναι διπλού κυκλώματοσ με αϋρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθϋτει 

ςύςτημα Αντιμπλοκαρύςματοσ Σροχών (Α.Β.S.), ςύςτημα κατανομόσ πύεςησ πϋδηςησ ανϊλογα με 

το φορτύο, ςτον πύςω ϊξονα, καθώσ και ςύςτημα για την βελτύωςη τησ ιςχύοσ πϋδηςησ ανϊλογα 

το φορτύο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ό ςύςτημα αντύςτοιχου τύπου. Επιθυμητό 

εύναι το όχημα να διαθϋτει  ςύςτημα ηλεκτρονικού ελϋγχου ςταθεροπούηςησ (Electronic Stability 

System – ESP). 

 

To φορτηγό πλαύςιο θα διαθϋτει ςτουσ εμπρόςθιουσ και οπύςθιουσ τροχούσ διςκόφρενα, 

ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ τησ Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ (Οδηγύα 1991/422/ΕΟΚ ό/και 

νεότερη τροποπούηςη αυτόσ). Να αναφερθούν τα χαρακτηριςτικϊ του.  Σο χειρόφρενο θα 

λειτουργεύ με ελατηριωτό κύλινδρο φορτύου και θα επενεργεύ ςτουσ πύςω τροχούσ του οχόματοσ. 

ε περύπτωςη βλϊβησ ςτο ςύςτημα (απώλεια πύεςησ αϋρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιεύται. Σο 

υλικό τριβόσ των φρϋνων δεν θα περιϋχει αμύαντο με αποτϋλεςμα να εύναι φιλικό προσ το 

περιβϊλλον. 

 

6) ύςτημα διεύθυνςησ 

Σο τιμόνι να βρύςκεται ςτο αριςτερό μϋροσ του οχόματοσ και θα ϋχει υδραυλικό υποβοόθηςη  

ςύμφωνα με την Οδηγύα 1992/62/ΕΟΚ ό/και νεότερη τροποπούηςη αυτόσ. 

 

Tο τιμόνι θα διαθϋτει μεγϊλο εύροσ ρυθμύςεων και θα μπορεύ να ϋρθει ςχεδόν ςε κϊθετη θϋςη για 

βολικό επιβύβαςη και αποβύβαςη. 

 

Να δοθούν όλα τα ςτοιχεύα για τισ ακτύνεσ ςτροφόσ του οχόματοσ. Η ακτύνα ςτροφόσ να εύναι η 

ελϊχιςτη δυνατό 

 

 

7) Άξονεσ – αναρτόςεισ 

Σο πλαύςιο θα εύναι 2 αξόνων. Ο τύποσ τησ ανϊρτηςησ  του εμπρόςθιου και πύςω ϊξονα θα εύναι  

χαλύβδινεσ ό με αερόςουςτεσ (air suspension) ό ςυνδυαςμό αυτών. Να δοθεύ ο τύποσ, ο 

καταςκευαςτόσ και οι ικανότητεσ αξόνων και αναρτόςεων.  

 

 Η κύνηςη θα μεταδύδεται ςτουσ οπύςθιουσ τροχούσ (4Φ2). Ο κινητόριοσ πύςω ϊξονασ  θα πρϋπει 

να καλύπτει ικανοποιητικϊ τισ απαιτόςεισ φόρτιςησ για όλεσ τισ ςυνθόκεσ κύνηςησ. Ο κινητόριοσ 

πύςω ϊξονασ να εύναι εφοδιαςμϋνοσ με ςύςτημα ASR, που αποτρϋπει τη διαφορϊ ςτροφών ςτουσ 

τροχούσ  ςε περύπτωςη  μειωμϋνησ πρόςφυςησ. Οι πύςω τροχού να διαθϋτουν ςύςτημα 

υπομεύωςησ ςτροφών ςτισ πλόμνεσ των τροχών για καλύτερη και αμεςότερη απόκριςη των 

τροχών κατϊ τισ ςυνεχεύσ εκκινόςεισ  με ςυνϋπεια την μεύωςη κατανϊλωςη του καυςύμου και για 

την  ϊμεςη μετϊδοςη τησ μϋγιςτησ  ροπόσ ςτουσ τροχούσ. 
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Σο όχημα θα φϋρει ελαςτικϊ επύςωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρύσ 

αεροθϊλαμο (tubeless), πϋλματοσ αςφϊλτου ό ημιτρακτερωτό, ςύμφωνα με την Οδηγύα 

2001/43/ΕΚ ό/και νεότερη τροποπούηςη αυτόσ και να ανταποκρύνονται ςτουσ κανονιςμούσ 

ETRTO. 

 

Η πραγματικό φόρτωςη των αξόνων του αυτοκινότου με πλόρεσ ωφϋλιμο φορτύο 

περιλαμβανομϋνων όλων των μηχανιςμών τησ υπερκαταςκευόσ, εργατών, καυςύμων, εργαλεύων, 

ανυψωτικού κϊδων κλπ., δεν επιτρϋπεται να εύναι μεγαλύτερη από το μϋγιςτο επιτρεπόμενο 

φορτύο κατ' ϊξονα ςυνολικϊ για το πλαύςιο. 

 

Να δοθεύ κατϊ τρόπο ςαφό ο τύποσ, ο καταςκευαςτόσ και οι ικανότητεσ αξόνων, αναρτόςεων 

και ελαςτικών (ςύμφωνα με την Οδηγύα 1992/62/ΕΟΚ ό/και νεότερη τροποπούηςη αυτόσ) 

 

 

8) Καμπύνα οδόγηςησ 

Η καμπύνα να εύναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπύνασ ημϋρασ και να εδρϊζεται επύ του 

πλαιςύου μϋςω αντιδονητικού ςυςτόματοσ.   

 Σο κϊθιςμα του οδηγού θα διαθϋτει πνευματικό ανϊρτηςη πολλαπλών ρυθμύςεων και θα 

προςφϋρει ϊνεςη ςτον οδηγό χϊρη, με ενςωματωμϋνη ζώνη αςφϊλειασ τριών ςημεύων. Σο όχημα 

θα διαθϋτει  θϋςη για τον οδηγό και δύο (2) ςυνοδηγούσ. 

θα φϋρει τα ςυνόθη όργανα ελϋγχου με τα αντύςτοιχα φωτεινϊ ςόματα, ανεμοθώρακα από γυαλύ 

SECURIT κ.λ.π. ό παρόμοιου τύπου αςφαλεύασ, θερμικό μόνωςη με επϋνδυςη από πλαςτικό 

δϋρμα, δύο τουλϊχιςτον ηλεκτρικούσ υαλοκαθαριςτόρεσ, δύο τουλϊχιςτον αλεξόλια 

ρυθμιζόμενησ θϋςησ, δϊπεδο καλυμμϋνο από πλαςτικϊ ταπϋτα, ςύςτημα θϋρμανςησ με 

δυνατότητα ειςαγωγόσ μϋςα ςτο θαλαμύςκο μη θερμαινομϋνου φρϋςκου αϋρα, aircondition, 

πλαφονιϋρα φωτιςμού, ρευματοδότη για την τοποθϋτηςη μπαλαντϋζασ και γενικϊ κϊθε 

εξϊρτηςη ενόσ θαλαμύςκου ςυγχρόνου αυτοκινότου. 

Σο αυτοκύνητο θα παραδοθεύ με τισ απαραύτητεσ επιγραφϋσ και ϊλλα διακριτικϊ ςημεύα που θα 

καθορύςει η υπηρεςύα. 

 

Θα φϋρει πλόρη ηλεκτρικό εγκατϊςταςη φωτιςμού ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κ.Ο.Κ., θα εύναι 

εφοδιαςμϋνο με τουσ προβλεπόμενουσ καθρϋπτεσ, φωτιςτικϊ ηχητικϊ ςόματα. 

 

Ακόμα ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προβεύ ς’ οποιαδόποτε ςυμπλόρωςη, ενύςχυςη ό 

τροποπούηςη που θα απαιτούςε ο ϋλεγχοσ ΚΣΕΟ και η υπηρεςύα ϋκδοςησ τησ ϊδειασ 

κυκλοφορύασ. 

 

9) Φρωματιςμόσ 

Εξωτερικϊ το απορριμματοφόρο να εύναι χρωματιςμϋνο με χρώμα μεταλλικό ό ακρυλικό  ςε δύο 

τουλϊχιςτον ςτρώςεισ μετϊ από ςωςτό πλύςιμο, απολύπανςη, ςτοκϊριςμα και αςτϊρωμα των 

επιφανειών, ανταποκρινόμενο ςτισ ςύγχρονεσ τεχνικϋσ βαφόσ και τα ποιοτικϊ πρότυπα που 

εφαρμόζονται ςτα ςύγχρονα οχόματα. Να δοθούν τα χαρακτηριςτικϊ βαφόσ του οχόματοσ. 

 

Η απόχρωςη του χρωματιςμού του οχόματοσ, εκτόσ από τα τμόματα που καλύπτονται από 

ϋλαςμα αλουμινύου ό ϊλλου ανοξεύδωτου μετϊλλου, καθώσ και οι απαιτούμενεσ επιγραφϋσ θα 

καθορύζονται   κατϊ την υπογραφό τησ  τελικόσ ςύμβαςησ ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα και τισ 

οπούεσ ο Προμηθευτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποδεχθεύ ςε αντύθετη περύπτωςη θα εύναι λευκού 

χρώματοσ. 
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10) ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

10.1) Γενικϊ: 

 Η υπερκαταςκευό θα εύναι με ςυμπιεςτό απορριμμϊτων τύπου πρϋςασ. Ο ωφϋλιμοσ όγκοσ ςε 
ςυμπιεςμϋνα απορρύμματα θα εύναι τουλϊχιςτον 14m3. θα εύναι κατϊλληλη για φόρτωςη 
απορριμμϊτων ςυςκευαςμϋνων ςε πλαςτικούσ ςϊκουσ, ςε χαρτοκιβώτια ό ξυλοκιβώτια και για 
απορρύμματα χωρύσ ςυςκευαςύα που θα φορτώνονται με φτυϊρι κ.λπ.. θα εύναι κλειςτού τύπου 
για την αθϋατη αλλϊ και υγιεινό μεταφορϊ των απορριμμϊτων  
 
Ο χρόνοσ αυτόματου κύκλου εκκϋνωςησ των κϊδων θα εύναι μικρότεροσ από 1min. Να 
αναφερθεύ ο χρόνοσ εκκϋνωςησ τησ υπερκαταςκευόσ. Σο ύψοσ χειρονακτικόσ αποκομιδόσ 
απορριμμϊτων (από οριζόντιο ϋδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςη με το Ευρωπαώκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα 
εύναι τουλϊχιςτον 1m. Σο Ύψοσ μηχανικόσ (με κϊδουσ) αποκομιδόσ απορριμμϊτων (από 
οριζόντιο ϋδαφοσ), θα εύναι ςε ςυμμόρφωςη με το Ευρωπαώκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 
 
Σο  ςυνολικό πλϊτοσ τησ υπερκαταςκευόσ δεν πρϋπει να υπερβαύνει αυτό του οχόματοσ-
πλαιςύου. Η υπερκαταςκευό θα τοποθετηθεύ / βιδωθεύ με αςφϊλεια πϊνω ςτο ςαςύ με 
εξαςφϊλιςη τησ κατανομόσ των βαρών. Όλοι οι μηχανιςμού ςτην υπερκαταςκευό θα εύναι 
επιςκϋψιμοι . 
 
Η θϋςη των φλασ και των πινακύδων κυκλοφορύασ πρϋπει να εύναι τϋτοια ώςτε να μην 
καταςτρϋφονται από την απλό πρόςκρουςη του αυτοκινότου ςε πορεύα προσ τα όπιςθεν ό κατϊ 
τη διαδικαςύα εκκϋνωςησ των κϊδων.  το πύςω μϋροσ του οχόματοσ θα υπϊρχει θϋςη για την 
τοποθϋτηςη μιασ ςκούπασ, ενόσ φαραςιού και ενόσ φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαριςμό 
τησ περιοχόσ εκκϋνωςησ του κϊδου Να δοθεύ το εργοςτϊςιο και η ημερομηνύα καταςκευόσ τησ 
υπερκαταςκευόσ. 
 
Να δοθεύ το βϊροσ τησ υπερκαταςκευόσ. Η  κατανομό βαρών να εύναι ςύμφωνα με τα 
χαρακτηριςτικϊ του πλαιςύου Η κιβωτϊμαξα θα εύναι πλόρωσ ςτεγανό . 
  
  
10.2) Κυρύωσ ςώμα υπερκαταςκευόσ-Φοϊνη φόρτωςησ-Οπύςθια θύρα:  
Σο ςώμα τησ υπερκαταςκευόσ  θα εύναι από χαλυβδοϋλαςμα, εξαιρετικόσ ποιότητασ, ικανού 
πϊχουσ και υψηλόσ ανθεκτικότητασ ςτη φθορϊ και ςτη διϊβρωςη. 
 
 Ειδικότερα, για τα τμόματα που δϋχονται αυξημϋνεσ πιϋςεισ, τριβϋσ και γενικότερα μηχανικϋσ 
καταπονόςεισ ( όπωσ η χοϊνη τροφοδοςύασ  και το εςωτερικό δϊπεδο του ςώματοσ),   ο 
χρηςιμοποιούμενοσ χϊλυβασ θα πρϋπει να εύναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ό 
ανθεκτικότεροσ. Σο πϊχοσ του δαπϋδου του ςώματοσ θα εύναι τουλϊχιςτον 4mm, το δε πϊχοσ 
του κατώτερου τμόματοσ τησ χοϊνησ θα εύναι τουλϊχιςτον 5mm ενώ αυτό των κϊτω πλευρικών 
τοιχωμϊτων τησ χοϊνησ τουλϊχιςτον 3mm.  
 
Η  χωρητικότητα τησ  χοϊνησ φόρτωςησ θα εύναι τουλϊχιςτον  1,6m3.  
Να υποβληθεύ ςχϋδιο τησ χοϊνησ φόρτωςησ με διαςτϊςεισ καθώσ και υπολογιςμόσ τησ 
χωρητικότητϊσ τησ. 
 
Σο όχημα θα πρϋπει να φϋρει λεκϊνη απορροόσ ςτραγγιςμϊτων ανϊμεςα ςτο ςώμα που δϋχεται 
και περιϋχει τα απορρύμματα και την οπύςθια θύρα ϋτςι  ώςτε ςε περύπτωςη διαρροών από το 
ςώμα τα ςτραγγύςματα αυτϊ να ςυςςωρεύονται ςτην λεκϊνη απορροόσ και να μην πϋφτουν ςτο 
οδόςτρωμα . Η  λεκϊνη αυτό θα εύναι ςυνδεμϋνη με την χοϊνη παραλαβόσ των απορριμμϊτων 
μϋςω ειδικού ςτομύου και ςωλόνα ϋτςι ώςτε τα ςτραγγύςματα να μεταφϋρονται ςε αυτό. Η 
εκκϋνωςό τησ θα γύνεται με την ανατροπό τησ οπύςθιασ θύρασ κατϊ την φϊςη τησ εκφόρτωςησ. 
Σα ανωτϋρω θα αποδεικνύονται με την κατϊθεςη ςχεδύων ό φωτογραφιών από προγενϋςτερη 
τοποθϋτηςη όμοιασ διϊταξησ.    
 
Σα πλευρικϊ τοιχώματα και η οροφό  να εύναι  κυρτόσ μορφόσ και τα πλευρικϊ τοιχώματα να 
εύναι χωρύσ ενδιϊμεςεσ ενιςχύςεισ.  
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Να προςκομιςτούν  κατϊλληλα πιςτοποιητικϊ  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τισ ιδιότητεσ 
και το πϊχοσ των χρηςιμοποιούμενων ελαςμϊτων τησ υπερκαταςκευόσ.  (παραςτατικϊ αγορϊσ). 
  
Όλεσ οι ςυγκολλόςεισ επύ τησ υπερκαταςκευόσ πρϋπει να αποτελούνται από πλόρεισ ραφϋσ ςε 
ολόκληρο το μόκοσ των ςυνδεόμενων επιφανειών ώςτε να υπϊρχει αυξημϋνη αντοχό και καλό 
εμφϊνιςη.  Θα υπϊρχει μηχανιςμόσ για ςταθερό ςτόριξη ςε περύπτωςη επιςκευόσ .  
 
Η πύςω θύρα/πόρτα εκφόρτωςησ ςτο πύςω μϋροσ που θα ανοιγοκλεύνει με δύο πλευρικούσ 
υδραυλικούσ κυλύνδρουσ (μπουκϊλεσ)  ςτην πόρτα και απόλυτα ςτεγανϊ. Σο ϊνοιγμα τησ θύρασ 
θα μπορεύ να γύνεται   από τη θϋςη του οδηγού ενώ το κλεύςιμο οπωςδόποτε μόνο από πύςω 
ώςτε να εύναι ορατό το πεδύο του κλειςύματοσ τησ θύρασ. Σα ϋμβολα να βρύςκονται ςτισ πλευρϋσ 
του ςώματοσ ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται πλόρησ ςτεγανότητα με την τοποθϋτηςη ελαςτικού 
παρεμβύςματοσ ςε όλη την επιφϊνεια μεταξύ ςώματοσ και πόρτασ. 
 
10.3) ύςτημα ςυμπύεςησ:  
Σο ςύςτημα ςυμπύεςησ θα εύναι κατϊλληλο για απορρύμματα, τα οπούα περιϋχουν μεγϊλη 
ποςότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανιςμού και τα εξαρτόματα ςυμπύεςησ 
δεν πρϋπει να επηρεϊζονται από τα υλικϊ που περιϋχονται ςτα απορρύμματα. Σο ϊκρο των 
πλακών προώθηςησ και ςυμπύεςησ να φϋρει ειδικϋσ ενιςχύςεισ. Η πλϊκα απόρριψησ να εύναι 
ενιςχυμϋνη με αυτοτελϋσ προφύλ χϊλυβα για αυξημϋνη αντοχό. 
   
Η χοϊνη φόρτωςησ να εύναι καταςκευαςμϋνη από χαλυβδοελϊςματα τύπου HARDOX 450 ό 
ανθεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / ϊνοιγμα χοϊνησ για φόρτωςη και ογκωδών αντικειμϋνων θα 
εύναι τουλϊχιςτον  1,6 m3. Σο πϊχοσ του ελϊςματοσ των πλακών προώθηςησ και ςυμπύεςησ, 
απόρριψησ και  χοϊνησ φόρτωςησ ικανό για αντοχό ςτην πύεςη των υδραυλικών εμβόλων θα 
εύναι τουλϊχιςτον  5mm ενώ το υλικό των πλευρών που ϋρχονται ςε επαφό με τα απορρύμματα 
θα εύναι HARDOX 450 ό ανθεκτικότερο. 
   
Η ςυνολικό ςυμπύεςη των απορριμμϊτων ωσ προσ τον ωφϋλιμο όγκο τησ υπερκαταςκευόσ θα 
εύναι τουλϊχιςτον  420 kg/m3 και η ςυνολικό ςχϋςη όγκου ςυμπιεςμϋνων απορριμμϊτων προσ 
αςυμπύεςτα θα εύναι τουλϊχιςτον  5:1.  
 
το ςύςτημα ςυμπύεςησ πρϋπει να επιτυγχϊνονται κατόπιν επιλογόσ οι ακόλουθοι κύκλοι 
εργαςύασ: ςυνεχόσ – αυτόματοσ μιασ φϊςησ ςυμπύεςησ καθώσ και ο τελεύωσ χειροκύνητοσ – 
διακοπτόμενοσ κύκλοσ ςυμπύεςησ. Οι ςωληνώςεισ και τα ρακόρ του ςυςτόματοσ ςυμπύεςησ να 
εύναι μεγϊλησ αντοχόσ (για πιϋςεισ μεγαλύτερεσ από 350bar) και ποιότητασ για μακροχρόνια 
καλό λειτουργύα και να εύναι εύκολεσ ςτην πρόςβαςη και επιςκευό. Όλα τα υδραυλικϊ ϋμβολα 
κύνηςησ του ςυςτόματοσ, καθώσ και οι ςωληνώςεισ του υδραυλικού κυκλώματοσ δεν πρϋπει να 
ϋρχονται ςε επαφό με τα απορρύμματα. Σα υδραυλικϊ ϋμβολα του μαχαιριού ςυμπύεςησ  και του 
φορεύου θα εύναι αντεςτραμμϋνα και εντόσ τησ θύρασ ςυμπύεςησ. 
 
Σο υδραυλικό ςύςτημα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με αςφαλιςτικϊ και μηχανιςμούσ 
ανακουφύςεωσ για την αποφυγό υπερφορτώςεων του οχόματοσ. Να αναφερθούν οι 
αναπτυςςόμενεσ δυνϊμεισ ςτην πλϊκα ςυμπύεςησ και να υποβληθεύ αναλυτικόσ υπολογιςμόσ 
αυτών.  
 
Σο υδραυλικό χειριςτόριο εντολών τησ υπερκαταςκευόσ θα  εύναι αναλογικού τύπου ϋτςι ώςτε 
να εύναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμϊτων η μεταβλητό λειτουργύα του υδραυλικού 
ςυςτόματοσ και η παρακολούθηςη των κινόςεων των εμβόλων.   
 
Η αντύςταςη του ωθητόρα  απόρριψησ των απορριμμϊτων θα εύναι ηλεκτρονικϊ ρυθμιζόμενη 
ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη ςυμπύεςη και απόδοςη του ςυςτόματοσ ανϊλογα με το 
τύπο και την φύςη των απορριμμϊτων. Θα υπϊρχουν κατϊλληλεσ υποδοχϋσ, ώςτε με τη χρόςη 
φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιςτούν τυχόν διαρροϋσ . 
 
Κατϊ την ανύψωςη τησ πύςω πόρτασ θα υπϊρχει ηχητικό ςόμα . 
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10.4 Ηλεκτρικό ςύςτημα  
Θα υπϊρχει  πλόρησ ηλεκτρικό εγκατϊςταςη φωτιςμού και ςημϊτων για την κυκλοφορύα, 
ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κ.Ο.K. και να εύναι εφοδιαςμϋνο με τουσ απαραύτητουσ προβολεύσ (και 
για οπιςθοπορεύα), φώτα πορεύασ, ςταθμεύςεωσ, ομύχλησ και ενδεικτικϊ περιμετρικϊ του 
οχόματοσ . Δύο (2) περιςτρεφόμενουσ φϊρουσ πορτοκαλύ χρώματοσ, ϋνα ςτο μπροςτϊ και ϋνα 
ςτο πύςω μϋροσ του απορριμματοφόρου. Προβολεύσ εργαςύασ λειτουργύασ (πλόρη ηλεκτρικό 
εγκατϊςταςη) και για νυχτερινό αποκομιδό απορριμμϊτων.. 
 
Η τροφοδοςύα του ηλεκτρικού ςυςτόματοσ του απορριμματοφόρου μηχανιςμού θα γύνεται από 
την καμπύνα του οχόματοσ, μϋςω κατϊλληλησ παρϊκαμψησ, προκειμϋνου να υπϊρχει αςφϊλιςη 
των παροχών. Κατϊ τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό ςύςτημα του απορριμματοφόρου μηχανιςμού 
θα εξαρτϊται ϊμεςα από τη λειτουργύα του οχόματοσ, χωρύσ ωςτόςο να την επιβαρύνει. Σα 
ςόματα που θα ςυνδϋουν τη λειτουργύα του απορριμματοφόρου μηχανιςμού με τη λειτουργύα 
του οχόματοσ θα οδηγούνται μϋςω κεντρικού καλωδύου προσ ϋναν λογικό ελεγκτό, ο οπούοσ θα 
βρύςκεται εγκατεςτημϋνοσ ςε κατϊλληλη υποδοχό τησ οπύςθιασ θύρασ. 
 
Ο λογικόσ ελεγκτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα προγραμματιςμού, καθώσ και τηλεπικοινωνύασ (μϋςω 
θύρασ Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρϋχοντασ τη δυνατότητα 
διαγνωςτικού ελϋγχου του προγρϊμματοσ από απόςταςη. Ο λογικόσ ελεγκτόσ θα επικοινωνεύ με 
μια οθόνη επιτόρηςησ του ςυςτόματοσ – η οπούα θα εύναι ενςωματωμϋνη με το χειριςτόριο 
καμπύνασ  - μϋςω διαύλων CAN, οι οπούοι θα μεταφϋρουν τα ςειριακϊ ψηφιακϊ ςόματα τησ 
λειτουργύεσ του ςυςτόματοσ, αποφεύγοντασ πολλϋσ καλωδιώςεισ. Επιπλϋον, θα εύναι πλόρωσ 
ςυμμορφωμϋνοσ με όλουσ τουσ ευρωπαώκούσ κανονιςμούσ για την ηλεκτρομαγνητικό του 
ςυμβατότητα και ατρωςύα, για την ανθεκτικότητϊ του απϋναντι ςτη ςκόνη και την υγραςύα 
(IP66), καθώσ και για την αντοχό του ςτον πεπιεςμϋνο ατμό (IP69K). 
 
Σα καλώδια που θα μεταφϋρουν ςόματα για τισ λειτουργύεσ τησ υπερκαταςκευόσ θα εκκινούν 
από τον λογικό ελεγκτό και αφού θα διακλαδύζονται ςε κεντρικό κουτύ διακλαδώςεων, θα 
κατευθύνονται προσ τα χειριςτόρια, προσ τισ κατευθυντόριεσ βαλβύδεσ, προσ τουσ επαγωγικούσ 
αιςθητόρεσ, προσ τισ ςυςκευϋσ φωτιςμού και προσ τουσ προειδοποιητικούσ φϊρουσ. το 
κεντρικό κουτύ διακλαδώςεων θα βρύςκεται, επύςησ, εγκατεςτημϋνοσ βομβητόσ, ο οπούοσ θα 
εκπϋμπει κατϊλληλο ηχητικό ςόμα κατϊ την ανύψωςη ό την κατϊβαςη τησ οπύςθιασ θύρασ. 
 
Όλεσ οι καλωδιώςεισ του ςυςτόματοσ θα μεταφϋρονται μϋςω ςτεγανών αγωγών, καλϊ 
προςτατευμϋνεσ μϋςα ςε διαμορφωμϋνα κανϊλια επύ τησ καταςκευόσ, αλλϊ και εύκολα 
προςβϊςιμεσ, προκειμϋνου για την εύκολη αντικατϊςταςό τουσ. Όλα τα καλώδια θα εύναι 
ςυμμορφωμϋνα με την Ευρωπαώκό Οδηγύα EN 2006/95 και θα φϋρουν διακριτικό αρύθμηςη για 
τον εύκολο εντοπιςμό τουσ. 
 
το χειριςτόριο καμπύνασ θα βρύςκεται επύςησ ενςωματωμϋνη  οθόνη επιτόρηςησ 
ςυςτόματοσ  (7’’ τουλϊχιςτον, υγρών κρυςτϊλλων), η οπούα θα περιλαμβϊνει: 
 Οθόνη τησ κϊμερασ οπύςθιασ επιτόρηςησ (με δυνατότητα μεγϋθυνςησ και πλόρουσ 

κϊλυψησ τησ οθόνησ του χειριςτηρύου). 
 Πλόκτρα αφόσ για την ενεργοπούηςη των φϊρων, του προβολϋα εργαςύασ, τησ λειτουργύασ 

τησ φόρτωςησ και τησ λειτουργύασ εκκϋνωςησ. 
 Οθόνη ενδεύξεων κατϊςταςησ ςυςτόματοσ, με εικονύδια τα οπούα θα εναλλϊςςονται, 

δεικνύοντασ την τρϋχουςα κατϊςταςη του ςυςτόματοσ. 
 Αναδυόμενα παρϊθυρα με επεξηγηματικϋσ προειδοποιόςεισ για ςφϊλματα ό 

δυςλειτουργύεσ του ςυςτόματοσ. 
 Ωρόμετρο λειτουργύασ. 
 Ημεροδεύκτη και ωροδεύκτη. 
 Ένδειξη θερμοκραςύασ λαδιού. 
 Οθόνη ιςτορικού ςφαλμϊτων του ςυςτόματοσ. 
 Μενού με πληροφορύεσ για τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του οχόματοσ, για το πρόγραμμα 

ςυντόρηςόσ του και για την επεξόγηςη των ενδεύξεων κατϊςταςησ του ςυςτόματοσ. 
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 Μενού ρυθμύςεων με περιοριςμϋνη πρόςβαςη, που θα επιτρϋπει ςε εξουςιοδοτημϋνο 
πρόςωπο να εκτελεύ επιλεγμϋνεσ ρυθμύςεισ ςτο ςύςτημα και ειδικότερα ςτισ πιϋςεισ του 
υδραυλικού ςυςτόματοσ. 

 
Ο χειριςμόσ των λειτουργιών του μηχανιςμού ςυμπύεςησ και του ανυψωτικού μηχανιςμού θα 
γύνεται από δύο χειριςτόρια που θα βρύςκονται εργονομικϊ εγκατεςτημϋνα εκατϋρωθεν, ςτισ 
εξωτερικϋσ πλευρϋσ τησ οπύςθιασ θύρασ, ςύμφωνα με τισ επιταγϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Οδηγύασ EN 
1501-1, προκειμϋνου για τη μϋγιςτη αςφϊλεια των εργατών τησ αποκομιδόσ. 
Και τα δύο χειριςτόρια θα εύναι απόλυτα ςτεγανϊ, ανθεκτικϊ ςτισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ και ςτη 
ςκόνη (IP66) και θα ςυμπεριλαμβϊνουν πλόκτρα και διακόπτεσ, ωσ ακολούθωσ: 
 Πλόκτρο Διακοπή έκτακτησ ανάγκησ (E-stop), για την ακαριαύα παύςη των 

απορριμματικών λειτουργιών ςε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ (Κόκκινο). 
 Πλόκτρο Κουδούνι για την ειδοπούηςη του χειριςτό ςτην καμπύνα (Μαύρο). 
 Πλόκτρο ύψωςησ ανυψωτικού μηχανιςμού (Γαλϊζιο). 
 Πλόκτρο κατϊβαςησ ανυψωτικού μηχανιςμού (Μπλε). 
 Περιςτροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργύα του φορεύου. 
 Περιςτροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργύα τησ πλϊκασ ςϊρωςησ. 
 Πλόκτρο Απεμπλοκή (Rescue) για την παύςη του κύκλου ςυμπύεςησ ςε περύπτωςη 

εμπλοκόσ (Κύτρινο). 
 Πλόκτρο Ενεργοποίηςη αυτόματου κύκλου ςυμπίεςησ (Μαύρο). 
 
Ειδικότερα ςτο χειριςτόριο οπύςθιασ θύρασ τησ δεξιϊσ πλευρϊσ θα βρύςκεται εγκατεςτημϋνοσ 
επιλογϋασ, ο οπούοσ θα καθορύζει εϊν το πλόκτρο Αυτόματοσ κύκλοσ ςυμπίεςησ θα ενεργοποιόςει 
ϋναν ό ςυνεχόμενουσ κύκλουσ ςυμπύεςησ. Όλα τα πλόκτρα επαναφορϊσ που θα ενεργοποιούν 
απορριμματικϋσ λειτουργύεσ θα φϋρουν προςτατευτικό περύβλημα, ενώ δύπλα από κϊθε πλόκτρο 
ό διακόπτη θα υπϊρχει εικονιςτικό ςόμανςη με δεικτικϊ χρώματα, που θα καθιςτούν ςαφό την 
ερμηνεύα τησ λειτουργύασ του. 
 
Ο χειριςμόσ τησ λειτουργύασ τησ κατϊβαςησ τησ οπύςθιασ θύρασ θα γύνεται από ϋνα και μόνο 
χειριςτόριο, το οπούο θα βρύςκεται εγκατεςτημϋνο ςτο οπύςθιο μϋροσ τησ αριςτερόσ πλευρϊσ του 
ςώματοσ, προκειμϋνου ο χειριςτόσ να ϋχει ϊμεςη οπτικό επαφό με τον χώρο πύςω από το όχημα, 
τη ςτιγμό που θα εκτελεύ τη λειτουργύα. Σο χειριςτόριο θα φϋρει δύο μαύρα πλόκτρα, που θα 
ενεργοποιούν την κατϊβαςη τησ οπύςθιασ θύρασ, εγκατεςτημϋνα κατϊ τρόπο που θα 
υποχρεώνουν ςτη χρόςη και των δύο χειρών του χειριςτό. Ανϊμεςα ςε αυτϊ θα υπϊρχει ϋνα 
ακόμη πλόκτρο Διακοπή έκτακτησ ανάγκησ (E-stop) , προκειμϋνου για την ακαριαύα παύςη 
των απορριμματικών λειτουργιών ςε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ. 
 
10.5) ύςτημα ανύψωςησ κϊδων  
 Η χοϊνη υποδοχόσ των απορριμμϊτων θα δϋχεται μεταλλικούσ και πλαςτικούσ κϊδουσ 
χωρητικότητασ από 80 lt ϋωσ τουλϊχιςτον 1300 lt (ενδεικτικϊ, κατϊ DIN 30740, DIN 30700 και 
ΕΝ 840), μϋςω υδραυλικού ςυςτόματοσ ανύψωςησ και εκκϋνωςησ κϊδων τύπου βραχιόνων 
ό/και xτϋνασ. Η ανυψωτικό ικανότητα μηχανιςμού θα εύναι τουλϊχιςτον 700kg. 
 
Σο όχημα θα φϋρει επύςησ ςτον ανυψωτικό μηχανιςμό κϊδων μηχανικόσ αποκομιδόσ ειδικό 
διϊταξη η οπούα με την χρόςη υδραυλικόσ ενϋργειασ  θα ενεργοποιεύται αυτόματα και θα 
κλειδώνει-αςφαλύζει όλουσ τουσ κϊδουσ εκεύνουσ τουσ οπούουσ θα ανυψώνει με το ςύςτημα τησ 
χτϋνασ. Ειδικότερα η διϊταξη αυτό θα αςφαλύζει όλουσ τουσ κϊδουσ που θα παραλαμβϊνονται με 
το ςύςτημα τησ χτϋνασ αποτρϋποντασ ϋτςι τόςο την πτώςη τουσ εντόσ τησ χοϊνησ απόρριψησ 
των απορριμμϊτων όςο και εκτόσ κατϊ την διαδικαςύα κατεβϊςματοσ του κϊδου μετϊ το 
ϊδειαςμα του. Η απενεργοπούηςη του ανωτϋρω μηχανιςμού ςτην φϊςη τησ καθόδου θα πρϋπει 
να γύνεται ςε οριςμϋνο ύψοσ ϋτςι ώςτε να αποφεύγεται η θραύςη του κϊδου αλλϊ και η εύκολη 
παραλαβό του από τουσ χειριςτϋσ.  Σα ανωτϋρω θα αποδεικνύονται με την κατϊθεςη ςχεδύων ό 
φωτογραφιών από προγενϋςτερη τοποθϋτηςη όμοιασ διϊταξησ. 
   
 Θα υπϊρχουν αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ ςυγκρϊτηςησ των κϊδων και ελαςτικϊ προςταςύασ από 
τισ κρούςεισ. Ο χειριςμόσ του ςυςτόματοσ θα γύνεται από εξωτερικό ςημεύο του οχόματοσ, πύςω 
δεξιϊ κατϊ προτύμηςη. Κατϊ την κϊθοδο του κϊδου και πριν ο κϊδοσ ακουμπόςει ςτο ϋδαφοσ, θα 
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μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμϋςου κατϊλληλησ  ηλεκτροώδραυλικόσ διϊταξησ 
ϋτςι ώςτε να μην καταπονούνται οι τροχού των κϊδων και παραμορφώνονται ό ςπϊνε.  Θα 
υπϊρχει η δυνατότητα ανύψωςησ δύο κϊδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα ςτοιχεύα 
των υδραυλικών κυλύνδρων 
 
10.6) Δυναμολόπτησ (P.T.O.)  
Η υπερκαταςκευό θα κινεύται ςυνολικϊ από τον κινητόρα του οχόματοσ μϋςω δυναμολόπτη 
(P.T.O) και μϋςω  αντλύασ ελαύου μεταβλητόσ ροόσ αντλύασ   (όπου θα κινεύ την πρϋςα, θα  ανούγει  
τη θύρα, θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τουσ κϊδουσ με το ςχετικό ταρακούνημα και θα κινούν 
αντύςτροφα το ϋμβολο εκκϋνωςησ του οχόματοσ χωρύσ να επηρεϊζεται η ταχύτητα των εμβόλων 
από ςυγχρονιςμϋνη κύνηςη).  Να δοθεύ ο τύποσ, η μϋγιςτη παροχό ςτισ διϊφορεσ ςτροφϋσ και η 
μϋγιςτη πύεςη τησ αντλύασ  (παροχό κατϊλληλων διαγραμμϊτων). Θα υπϊρχει ωρόμετρο 
λειτουργύασ δυναμολόπτη (P.T.O.)   
 
11) ΤΣΗΜΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ 
11.1) Δεξαμενό καθαρού νερού 
Η δεξαμενό καθαρού νερού θα εύναι χωρητικότητασ 800 λύτρων τουλϊχιςτον και χωροταξικϊ 
ϋτςι τοποθετημϋνη ώςτε να μην υπϊρχει κατϊ τη διϊρκεια τησ πλύςησ κϊδων καμύα μετατόπιςη 
του κϋντρου βϊρουσ λόγω μεταφορϊσ νερού από την δεξαμενό αυτό ςτην δεξαμενό ακαθϊρτων. 
Θα εύναι τοποθετημϋνη ςτην εμπρόςθια πλευρϊ του ςώματοσ και πύςω από τον προωθητόρα 
απορριμμϊτων. Θα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο χϊλυβα υψηλόσ ποιότητασ πϊχουσ 3 
χιλ. με εςωτερικϋσ ενιςχύςεισ και επαρκό αριθμό διαφραγμϊτων για την αποφυγό τησ απότομησ 
μετατόπιςησ του νερού προσ κϊθε κατεύθυνςη και κατϊ ςυνϋπεια του κϋντρου βϊρουσ του 
οχόματοσ. Η δεξαμενό καθαρού νερού θα φϋρει δεύκτη ςτϊθμησ νερού καθώσ και ειδικό ςύςτημα 
προειδοπούηςησ ςτο θϊλαμο του οδηγού όταν η ςτϊθμη του νερού ϋχει κατϋλθει κϊτω από ϋνα 
όριο αςφαλεύασ. Σϋλοσ θα διατύθεται ειδικό ςύςτημα το οπούο θα θϋτει εκτόσ λειτουργύασ το 
ςυγκρότημα ψεκαςμού νερού πλύςεωσ προσ αποφυγόν καταςτροφόσ του λόγω ϋλλειψησ ύδατοσ 
πλύςεωσ. 
 
Η δεξαμενό τϋλοσ θα ϋχει ςτόμιο επιθεώρηςησ και ςτόμιο πλόρωςησ 2', για γϋμιςμα από δύκτυο 
υδροληψύασ ό πυροςβεςτικούσ κρουνούσ. 
 
11.2) Δεξαμενό ακαθϊρτου νερού    
Η  δεξαμενό ακαθϊρτου νερού  θα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISA 304) 
πϊχουσ 3mm. Θα εύναι χωρητικότητασ 350L περύπου και θα τοποθετεύται ςτο πλαώνό μϋροσ του 
οχόματοσ και κϊτω από την υπερκαταςκευό. 
 Θα ϋχει ειδικό ςύςτημα προκειμϋνου νε αδειϊζει γρόγορα και επιπλϋον θα υπϊρχει ειδικό 
ϊνοιγμα ϋτςι ώςτε  να καθαρύζεται. 
 
11.3) Θϊλαμοσ πλύςησ κϊδων 
αν θϊλαμοσ πλύςεωσ κϊδων θα χρηςιμοποιεύται η χοϊνη εκκϋνωςησ με κατϊλληλη διαμόρφωςη 
για να δϋχεται τον κϊδο αυτόματα που να αποκλεύει την διαρροό νερού ςτο δρόμο. 
 
το θϊλαμο θα υπϊρχουν όλοι οι απαραύτητοι μηχανιςμού για το αποτελεςματικότερο πλύςιμο 
των κϊδων καθώσ και για την ϊντληςη και μεταφορϊ ςτην αντύςτοιχη δεξαμενό των ακαθϊρτων 
νερών. 
Επύςησ θα υπϊρχει κατϊλληλοσ μηχανιςμόσ για το φιλτρϊριςμα των ακαθϊρτων νερών ώςτε 
μετϊ την αποςτρϊγγιςη όλα τα ςτερεϊ και ημύρρευςτα κατϊλοιπα να ςυγκεντρώνονται ςε ειδικό 
φρεϊτιο αποςτρϊγγιςησ που θα φϋρει το όχημα για το ςκοπό αυτό και το οπούο εύναι δυνατόν να 
εκκενωθεύ κατϊ βούληςη. 
 
11.4)  ύςτημα πλύςεωσ κϊδων  
Σο ςύςτημα αυτό θα εύναι κατϊλληλο για την πλύςη εςωτερικϊ όλων των κϊδων τυποποιημϋνων 
διαςτϊςεων χωρητικότητασ από 120L μϋχρι 1300L πλαςτικών ό μεταλλικών. 
 
Θα υπϊρχει δυνατότητα προγραμματιςμού του χρόνου πλύςησ των κϊδων με χρονοδιακόπτη 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και το βαθμό ρύπανςησ τουσ. 
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Ο κανονικόσ χρόνοσ πλύςησ για κϊδουσ με φυςιολογικό ρύπανςη, χωρητικότητασ 1100L, θα εύναι 
12 sec και η κατανϊλωςη νερού ανϊ κϊδο περύπου 10L νερού. 
 
Επιςημαύνεται ότι η ιδιαύτερα χαμηλό κατανϊλωςη νερού ανϊ κϊδο (με ϊριςτη ποιότητα 
πλύςησ), θα δύνει ςτο όχημα αυτονομύα πλύςησ ςχεδόν όλων των κϊδων που εκκενώνει. 
  
Η παροχό  νερού θα εύναι 50L/min περύπου, η αναπτυςςόμενη πύεςη νερού  ςτην κεφαλό 
πλύςησ θα εύναι 200 bar περύπου. Σο ςύςτημα εςωτερικού πλυςύματοσ θα δουλεύει με 
περιςτροφικό κεφαλό, θα ϋχει τϋςςερα (4) ςτόμια που θα καταλόγουν ςε τϋςςερα μπϋκ 
διαμϋτρου 0,1mm. Θα εύναι καταςκευαςμϋνη εξολοκλόρου από ανοξεύδωτο χϊλυβα INOX AISI 
303   ενώ θα φϋρει ςόμανςη CE για την αςφϊλεια και την υγιεινό των εργαζομϋνων. Η γωνύα 
εκτόξευςησ του νερού θα μπορεύ να ρυθμιςτεύ ανεξϊρτητα ςε κϊθε ςτόμιο από –90ο ϋωσ +90ο 

ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ.  

 
Λόγω τησ ειδικόσ ςχεδύαςησ του ςυςτόματοσ το εκτοξευόμενο νερό θα πληςιϊζει ταυτόχρονα τα 
τοιχώματα και τον πυθμϋνα του κϊδου με αποτϋλεςμα να επιτυγχϊνεται ϊριςτη ποιότητα 
πλύςησ με ιδιαύτερα χαμηλό κατανϊλωςη νερού ανϊ κϊδο. 
Η κεφαλό θα εύναι περιςτρεφόμενη με τη βοόθεια τησ πύεςησ του νερού. Θα υπϊρχει αυτόματο 
ςύςτημα διακοπόσ λειτουργύασ όταν φρϊξει το ςτόμιο, όταν πϋφτουν οι ςτροφϋσ και όταν για 
οποιονδόποτε λόγο δεν τροφοδοτεύται η κεφαλό με νερό. 
Η κεφαλό θα ενεργοποιεύται με πύεςη του μπουτόν πλύςησ και μϋςω ρομποτικού ςυςτόματοσ θα 
ειςϋρχεται μϋςα ςτον κϊδο, θα λειτουργεύ και ςτη ςυνϋχεια θα επανϋρχεται ςε θϋςη αςφαλό από 
πιθανϊ χτυπόματα των κϊδων που θα εκκενώνονται. 
 
 
11.5) Απολύμανςη κϊδου 
Σο ςύςτημα απολύμανςησ των κϊδων θα εύναι κατϊλληλο για την απολύμανςη όλων των κϊδων 
τυποποιημϋνων διαςτϊςεων χωρητικότητασ από 120L μϋχρι 1300L. 
 
To ςύςτημα απολύμανςησ θα λειτουργεύ αυτόματα μετϊ την πλύςη.  
 
Θα υπϊρχει ειδικό δεξαμενό (30L) για το απολυμαντικό υγρό καθώσ επύςησ και μηχανιςμόσ 
ελϋγχου ροόσ του. Όλο το ςύςτημα θα εύναι ανθεκτικό ςε προςβολό από τισ χημικϋσ ιδιότητεσ 
των ςυνόθων απολυμαντικών τησ αγορϊσ. 
 
11.6)  Φρόνοι πλύςησ 
Οι χρόνοι πλύςησ του κϊδου και ο χρόνοσ απολύμανςησ  θα ρυθμύζονται από χρονοδιακόπτεσ 
που βρύςκονται ςτο κεντρικό πύνακα ελϋγχου. 
 
 
11.7) Πύνακασ ελϋγχου και χειριςμού 
Η υπερκαταςκευό θα φϋρει ςε ειδικό και προςιτό (από τουσ χειριςτϋσ τησ υπερκαταςκευόσ) 
μϋροσ εκτόσ καμπύνασ του οδηγού, πύνακα ελϋγχου και χειριςμού όλων των λειτουργιών τησ 
υπερκαταςκευόσ. 
Σα υλικϊ του πύνακα θα εύναι ϊριςτησ ποιότητασ και αντοχόσ ςε βαρεύα και ςυνεχό χρόςη. 
 
 
11.8) Αντλύεσ 
Οι χρηςιμοποιούμενεσ αντλύεσ θα εύναι δύο και ςυγκεκριμϋνα : 
 
α) Αντλύα υψηλόσ πύεςησ ύδατοσ με πύεςη λειτουργύασ 200bar περύπου και παροχό 49L/min 
περύπου με ϋμβολα για την εςωτερικό πλύςη των κϊδων και τισ λειτουργύεσ του πιςτολιού 
πλύςησ.  
 
β) Μηχανικό φυγόκεντρο αντλύα για την μεταφορϊ των αποπλυμϊτων ςτην δεξαμενό 
ακαθϊρτων, παροχόσ 40L/min περύπου. 
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11.9) ύςτημα πλύςησ  
Θα αποτελεύται από ελαςτικό ςωλόνα 3/8’’ μόκουσ 15m  με πιςτόλι υψηλόσ πύεςησ  και τα 
αντύςτοιχα ειδικϊ ακροφύςια για τισ διϊφορεσ χρόςεισ. Ο  ςωλόνασ αυτόσ θα τυλύγεται-
εκτυλύςςεται ςε ειδικό εκτυλύκτρια αυτόματησ επανατύλιξησ, χαλύβδινη που  θα βρύςκεται ςε 
κατϊλληλο μϋροσ του οχόματοσ (ςτο πύςω τμόμα). 

Με την προςθόκη του πιςτολιού πλύςησ η μϊνικα αυτό  θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για πλύςη 

με υψηλό πύεςη πεζοδρομύων και κοινοχρόςτων χώρων, αποκόλληςη αφιςών, πλύςη οχημϊτων, 

και ϊλλεσ χρόςεισ.  

12) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Αςφϊλεια  
Η υπερκαταςκευό θα ϋχει υψηλό προςταςύα και υγιεινό των χειριςτών αλλϊ και των πολιτών 
(ειδικότερα κατϊ τισ ςυχνϋσ ςτϊςεισ για φόρτωςη απορριμμϊτων). Θα φϋρει όλα τα απαραύτητα 
μϋτρα αςφαλούσ λειτουργύασ, τα οπούα θα περιγραφούν ςτην τεχνικό προςφορϊ και θα 
ικανοποιεύ απόλυτα τισ βαςικϋσ απαιτόςεισ :   
  
- Ηλεκτρομαγνητικόσ ςυμβατότητασ ςύμφωνα με την Ευρωπαώκό Οδηγύα 2004/108/ΕΚ 

(ενςωμϊτωςη με την ΤΑ 50268/5137/07/ΥΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Αςφϊλειασ μηχανών – ςόμανςη CE  για όλη την καταςκευό (υπερκαταςκευό) (ςτην 

Ελληνικό γλώςςα ό επύςημη μετϊφραςη ςε αυτό) ςυνοδευμϋνη από  Πιςτοποιητικό 
Εξϋταςησ Σύπου ΕΚ κατϊ το ϊρθρο 12.3.β ό 12.3.γ (IX παρϊρτημα) τησ  οδηγύασ 2006/42/ΕΚ  
πρωτοτύπου όμοιο με το προςφερόμενο εύδοσ  από διεθνώσ Διαπιςτευμϋνο Υορϋα, με το 
οπούο  να προκύπτει και η ςυμμόρφωςη του προςφερόμενου οχόματοσ με το Ευρωπαώκό 
πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορϊ απορριμματοφόρα.   
  

Η υπερκαταςκευό επύςησ θα φϋρει ανακλινόμενα, αντιολιςθητικϊ και ιςχυρϊ ςκαλοπϊτια ςτο 
πύςω μϋροσ του οχόματοσ για την αςφαλό μεταφορϊ δύο εργατών ςε κατϊλληλεσ 
προςτατευόμενεσ θϋςεισ όρθιων (με χειρολαβϋσ ςυγκρϊτηςησ ςε κατϊλληλα ςημεύα,  φτερϊ και 
λαςπωτόρεσ ςτο όχημα ώςτε να μην ενοχλεύται το προςωπικό φόρτωςησ) (ςυμμόρφωςη με το 
Ευρωπαώκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχύει ςόμερα). Για τη διευκόλυνςη των ελιγμών του 
οχόματοσ, τα ςκαλοπϊτια να ςυμπτύςςονται.    
 
Σο όχημα θα φϋρει επύςησ ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθηςησ των ανακλινόμενων 
ςκαλοπατιών μεταφορϊσ των εργαζομϋνων. Δια του κυκλώματοσ αυτού δεν επιτρϋπεται η 
ανϊπτυξη ταχύτητασ του οχόματοσ πϋραν των 30km/h (ό τησ μϋγιςτησ ταχύτητασ που ορύζεται 
από την ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα) ενώ απαγορεύεται και η οπιςθοπορεύα του οχόματοσ 
όταν οι εργϊτεσ βρύςκονται πϊνω ςε αυτό. Με τα ςκαλοπϊτια κατεβαςμϋνα (πρότυπο ΕΝ 1501, 
όπωσ ιςχύει ςόμερα ςτην πιο πρόςφατη ϋκδοςη του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθηςησ 
να δύνει κατϊλληλεσ εντολϋσ δια των οπούων το όχημα να ςταματϊ. Η απενεργοπούηςη του 
παραπϊνω κυκλώματοσ δεν πρϋπει να εύναι εφικτό. ε περύπτωςη ανϊγκησ να υπϊρχει ειδικόσ 
διακόπτησ εντόσ τησ καμπύνασ ο οπούοσ να απενεργοποιεύ την ανωτϋρω λειτουργύα, να υπϊρχει 
όμωσ ποινό παύςησ όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτϊ. 
 
Ειδικϋσ αντανακλαςτικϋσ φωςφορύζουςεσ ταινύεσ ςε όλο το πύςω και εμπρόςθιο μϋροσ του 
οχόματοσ (ζϋβρεσ). Ύπαρξη ςημϊνςεων για αποφυγό επικύνδυνων ενεργειών από τουσ 
εργαζόμενουσ. 
 
Ο πύνακασ των ενδεύξεων και μετρόςεων θα εύναι πλόρησ και αξιόπιςτοσ ςτη χρόςη, τα δε 
χειριςτόρια εργονομικϊ ςχεδιαςμϋνα. Να περιγραφούν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ. 
   
Όλεσ οι γραμμϋσ μεταφορϊσ του ηλεκτρικού ρεύματοσ πρϋπει να οδεύουν με αςφϊλεια 
(τοποθετημϋνεσ ςε ςτεγανούσ αγωγούσ) και να μην εύναι εκτεθειμϋνεσ, ενώ παρϊλληλα να εύναι 
ευχερόσ η επύςκεψη και αντικατϊςταςό τουσ χωρύσ την ανϊγκη διανούξεωσ οπών ςτο όχημα. 
 
Θα υπϊρχει μηχανιςμόσ αςφϊλειασ (να αναφερθεύ) που δεν θα επιτρϋπει υπερφόρτωςη του 
οχόματοσ, ούτε τη δημιουργύα υπϋρβαςησ τησ ανώτατησ επιτρεπόμενησ ςυμπύεςησ των 
απορριμμϊτων . 
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Σο όχημα θα φϋρει  τισ χαρακτηριςτικϋσ ενδεύξεισ του καταςκευαςτό ςε ειδικό πινακύδα, όπωσ 
όνομα, διεύθυνςη, τύπο υπερκαταςκευόσ, αριθμό ςειρϊσ κ.λπ.  
 
Θα υπϊρχει πρόληψη για λόψη όλων των απαραύτητων μϋτρων αςφαλούσ λειτουργύασ και  κϊθε 
ειδικόσ διϊταξησ για την αςφϊλεια χειριςμού και λειτουργύασ.   
 
Σο όχημα θα παραδοθεύ   τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
 Πλόρησ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικϊ περιλαμβανόμενουσ, τοποθετημϋνοσ ςε 

ευχερό θϋςη. 
 ειρϊ εργαλεύων ςε κατϊλληλη εργαλειοθόκη που να προςδιορύζονται αναλυτικώσ ςε 

κατϊςταςη, γρύλοσ, τϊκοι κ.ϊ.  
 Δύο (2) τουλϊχιςτον πυροςβεςτόρεσ ςύμφωνα με τον Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ (Κ.Ο.Κ.) 

(όπωσ θα ιςχύει κατϊ την ημερομηνύα ϋκδοςησ ϊδειασ κυκλοφορύασ του οχόματοσ). 
 Πλόρεσ φαρμακεύο ςύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
 Σρύγωνο βλαβών. 
 Σα απαραύτητα ϋντυπα / τεχνικϊ εγχειρύδια για τη ςυντόρηςη, επιςκευό και καλό 

λειτουργύα του οχόματοσ, ςε δύο ςειρϋσ για τον κινητόρα, το πλαύςιο και την 
υπερκαταςκευό ςτην Ελληνικό γλώςςα (κατϊ προτύμηςη) ό ςε επύςημη μετϊφραςη αυτόσ ό 
ςτην Αγγλικό γλώςςα, καθώσ και αντύςτοιχα βιβλύα ό ψηφιακού δύςκοι (υλικό ςε 
ηλεκτρονικό μορφό) ανταλλακτικών (εικονογραφημϋνα με κωδικοπούηςη κατϊ το δυνατόν)
     

13) Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Σεχνικό Τποςτόριξη    
Με την προςφορϊ να κατατεθεύ: 
 Τπεύθυνη Δόλωςη προςκόμιςησ κατϊ την παρϊδοςη Έγκριςησ Σύπου για ολοκληρωμϋνο 

όχημα βϊςει των διατϊξεων του ϊρθρου 24 τησ οδηγύασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιόθηκε 
με τον κανονιςμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεύ από την αρμόδια Δ/νςη του 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ προκειμϋνου να εύναι εφικτό η 
ταξινόμηςη του οχόματοσ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ. 

 
 Δόλωςη ςυμμόρφωςησ ΕΚ  (CE) για όλη την καταςκευό (υπερκαταςκευό) (ςτην Ελληνικό 

γλώςςα ό επύςημη μετϊφραςη ςε αυτό) ςυνοδευμϋνη από  Πιςτοποιητικό Εξϋταςησ Σύπου 
ΕΚ κατϊ το ϊρθρο 12.3.β (IX παρϊρτημα) τησ  οδηγύασ 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με 
το προςφερόμενο εύδοσ  από διεθνώσ Διαπιςτευμϋνο Υορϋα, με το οπούο  να προκύπτει και η 
ςυμμόρφωςη του προςφερόμενου οχόματοσ με το Ευρωπαώκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορϊ απορριμματοφόρα 

 
 Τπεύθυνη δόλωςη εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ τουλϊχιςτον 2 ϋτη για το πλόρεσ όχημα (η 

εγγύηςη να εύναι ανεξϊρτητη από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδόποτε εργοςταςιακό εγγύηςη 
και να καλύπτει, χωρύσ καμύα επιπλϋον επιβϊρυνςη του Αγοραςτό, την αντικατϊςταςη ό 
επιδιόρθωςη οποιαςδόποτε βλϊβησ ό φθορϊσ ςυμβεύ, μη οφειλόμενησ ςε κακό χειριςμό) . 

 
 Τπεύθυνη δόλωςη εγγύηςησ αντιςκωριακόσ προςταςύασ  τουλϊχιςτον 3 ϋτη .     
 
  Τπεύθυνη δόλωςη παροχόσ  ανταλλακτικών τουλϊχιςτον για 10 ϋτη. Σο διϊςτημα

 παρϊδοςησ των ζητούμενων κϊθε φορϊ ανταλλακτικών  θα εύναι μικρότερο από 10 ημϋρεσ. 
 
 Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να επιςυνϊψουν υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου 

του εργοςταςύου καταςκευόσ ό του επύςημου αντιπροςώπου ςτην Ελλϊδα ςτο 
οπούο θα καταςκευαςτούν τα υλικϊ, (για την περύπτωςη που μϋροσ του υπό προμόθεια 
υλικού θα καταςκευαςτεύ από τον διαγωνιζόμενο, η παραπϊνω δόλωςη αφορϊ το υπόλοιπο 
π.χ. πλαύςιο), ςτην οπούα θα δηλώνει ότι: 
α) αποδϋχεται την εκτϋλεςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ ςε περύπτωςη κατακύρωςησ 
τησ προμόθειασ ςτον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δόμο με ανταλλακτικϊ τουλϊχιςτον επύ 10 ϋτη, ακόμη και απευθεύασ 
αν αυτό κριθεύ ςκόπιμο. 
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 Τπεύθυνη δόλωςη για τον τρόπο  αντιμετώπιςησ των αναγκών ςυντόρηςησ / service. Η 
ανταπόκριςη του ςυνεργεύου ςυντόρηςησ / αποκατϊςταςησ θα γύνεται το πολύ  εντόσ δύο 
(2) εργαςύμων ημερών από την εγγραφό ειδοπούηςη περύ βλϊβησ και η ϋντεχνη 
αποκατϊςταςη το πολύ εντόσ εύκοςι (20) εργαςύμων ημερών. ΄ 

Να κατατεθεύ ϊδεια λειτουργύασ του ςυνεργεύου ςυντόρηςησ  ςτην Ελλϊδα . 
 
  
14) Δεύγμα 
Προκειμϋνου να διαπιςτωθούν και να αξιολογηθούν πληρϋςτερα όλα τα λειτουργικϊ και τεχνικϊ 
ςτοιχεύα κϊθε προςφερόμενου εύδουσ καθώσ και η ςυμμόρφωςό του προσ τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ, πρϋπει, εφόςον απαιτηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό, εντόσ δϋκα (10) ημερών 
από την ϋγγραφη ειδοπούηςό τουσ οι διαγωνιζόμενοι  θα πρϋπει να  επιδεύξουν ύδιο ό όμοιο 
δεύγμα του προςφερόμενου εύδουσ  ςε τόπο που θα υποδεύξουν.  Να υποβληθεύ ςχετικό 
υπεύθυνη δόλωςη. 
     
 
15) Εκπαύδευςη Προςωπικού 
 Ο προμηθευτόσ οφεύλει να καταθϋςει πρόγραμμα εκπαύδευςησ των εργατών , χειριςτών του 
αγοραςτό για το χειριςμό   και ςυντόρηςη του προςφερόμενου εξοπλιςμού. Να κατατεθεύ 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαύδευςησ (πρόγραμμα εκπαύδευςησ προςωπικού, αριθμόσ 
εκπαιδευτών, χρηςιμοποιούμενα εγχειρύδια και ϊλλα εποπτικϊ μϋςα κ.λπ.).  
 
 
16) Παρϊδοςη Οχημϊτων 
 Η τελικό παρϊδοςη του οχόματοσ θα γύνει ςτην ϋδρα του Αγοραςτό με τα ϋξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτό. Σο όχημα θα παραδοθεύ με όλεσ τισ απαραύτητεσ εγκρύςεισ, πιςτοποιόςεισ για 
την ϋκδοςη των πινακύδων.  
 
Ο χρόνοσ  παρϊδοςησ   δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτεροσ από πϋντε (5) μόνεσ. Να υποβληθεύ 
ςχετικό Τπεύθυνη Δόλωςη.   
 
 
17) υμπληρωματικϊ τοιχεύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ 
την τεχνικό προςφορϊ να περιλαμβϊνονται πλόρη τεχνικϊ ςτοιχεύα και περιγραφϋσ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμού, ςχεδιαγρϊμματα ό ςχϋδια από τα οπούα να προκύπτουν ςαφώσ τα 
τεχνικϊ ςτοιχεύα και οι δυνατότητεσ των προςφερόμενων οχημϊτων. 
 
 Ο Προμηθευτόσ αναλαμβϊνει την ευθύνη να προβεύ ςε οποιαδόποτε ςυμπλόρωςη, ενύςχυςη ό 
και τροποπούηςη που θα απαιτηθεύ από τον τεχνικό ϋλεγχο οχημϊτων από αρμόδια υπηρεςύα 
του Τπουργεύου Μεταφορών κατϊ την ϋκδοςη τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ του οχόματοσ. 
 
θα ληφθούν θετικϊ υπόψη οι μικρότερεσ  λειτουργικϋσ ενεργειακϋσ και περιβαλλοντικϋσ 
επιπτώςεισ  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων ςωματιδύων.
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   ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 
  ΠΛΑΙΙΟ     

1 Ωφϋλιμο Υορτύο 100-120 6,00 

2 
Ιςχύσ και Ροπό τρϋψησ Κινητόρα, 
Εκπομπό καυςαερύων 

100-120 5,00 

3 ύςτημα μετϊδοςησ κύνηςησ 100-120 4,00 

4 ύςτημα πϋδηςησ 100-120 4,00 

5 ύτημα αναρτόςεων  100-120 4,00 

6 Καμπύνα οδόγηςησ 100-120 4,00 

7 Λοιπόσ και πρόςθετοσ εξοπλιςμόσ  100-120 3,00 

  ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ     

8 
Κιβωτϊμαξα, χοϊνη τροφοδοςύασ  - υλικϊ 
και τρόποσ καταςκευόσ 

100-120 10,00 

9 
Τδραυλικό ςύςτημα – αντλύα - χειριςτόρια  
- ηλεκτρικό ςύςτημα 

100-120 9,00 

10 Ανυψωτικό ςύςτημα κϊδων 100-120 5,00 

11 ύςτημα ςυμπύεςησ, ωφϋλιμο φορτύο 
απορριμμϊτων  

100-120 10,00 

12 ύςτημα πλύςησ κϊδων   100-120 6,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαύδευςη προςωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ - 
αντιςκωριακό προςταςύα  

100-120 10,00 

15 

Εξυπηρϋτηςη μετϊ την πώληςη- Σεχνικό 
υποςτόριξη- Φρόνοσ παρϊδοςησ 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Φρόνοσ 
ανταπόκριςησ  ςυνεργεύου – Φρόνοσ 
αποκατϊςταςησ 

100-120 10,00 

16 Φρόνοσ παρϊδοςησ  100-120 5,00 

  
ΤΝΟΛΟ 100,00 

  
Η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου αξιολόγηςησ κυμαύνεται από 100 ϋωσ 120 βαθμούσ. Η βαθμολογύα 
εύναι 100 βαθμού για τισ περιπτώςεισ που ικανοποιούνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογύα αυτό αυξϊνεται ϋωσ 120 βαθμούσ όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 
Η ςυνολικό βαθμολογύα κυμαύνεται από 100 ϋωσ 120 βαθμούσ και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

όπου:  «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου  ανϊθεςησ Κν και ιςχύει  
 

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τύποσ  2) 
 

Η  οικονομικό προςφορϊ (Ο.Π.)  και η  ςυνολικό ωσ  ϊνω  βαθμολογύα U  προςδιορύζουν την 
ανηγμϋνη προςφορϊ, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
   U 

 

υμφερότερη προςφορϊ εύναι εκεύνη που παρουςιϊζει τον μικρότερο λόγο ςύγκριςησ λ. 



Σελ. 21 από 22 

 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗ
Η 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  Ειςαγωγό  
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

2.  Γενικϋσ Απαιτόςεισ 
 Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

3.  Πλαύςιο Οχόματοσ 
 Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

4.  Κινητόρασ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

5.  ύςτημα Μετϊδοςησ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

6.  ύςτημα Πϋδηςησ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

7.  ύςτημα Διεύθυνςησ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

8.  Άξονεσ – Αναρτόςεισ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

9.  Καμπύνα Οδόγηςησ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

10.  Φρωματιςμόσ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

11.  Τπερκαταςκευό 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

12.  Γενικϊ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

13.  Κυρύωσ ςώμα υπερκαταςκευόσ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

14.  ύςτημα ςυμπύεςησ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

15.  ύςτημα ανύψωςησ κϊδων 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

16.  Δυναμολόπτησ (P.T.O.) 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ: 

ΝΑΙ   

17.  ΤΣΗΜΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ  
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗ
Η 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

18.  Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 
Αςφϊλεια  
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

19.  Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιςτύα  
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

20.  Σεχνικό Τποςτόριξη και Κϊλυψη 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

21.  Δεύγμα 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

22.  Εκπαύδευςη Προςωπικού 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

23.  Παρϊδοςη Οχημϊτων 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

24.  υμπληρωματικϊ τοιχεύα τησ Σεχνικόσ 
Προςφορϊσ 
Όπωσ αναλυτικϊ ορύζονται ςτην ςχετικό 
μελϋτη τησ διακόρυξησ 

ΝΑΙ   

 

Οι απαντόςεισ ςτο ανωτϋρω φύλλο ςυμμόρφωςη να εύναι κατϊ προτύμηςη αναλυτικϋσ και 
επεξηγηματικϋσ. 
 
 
 

Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019, 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

Ο Αναπλ. Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ 
            Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ 
                        
 
 
 
                    Σριανταφύλλου Αλϋξιοσ 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματϋων 

 
Ζευγολατιό, 15 / 11 /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ Περιβϊλλοντοσ 

 
 
 
 
 

Δρ.Βαμβϊτςικοσ Παναγιώτησ (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονύασ 
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