
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε και αφορά την διαδικασία, κατασκευής  και 

τοποθέτησης μηχανισμού ανοίγματος και κλεισίματος μουσαμά, στο όχημα με αριθμό 

κυκλοφορίας, ΚΗΗ 8372 φορτηγό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα για την αποφυγή διασποράς των υλικών που θα φορτώνονται σε αυτήν, σύμφωνα 

και με την υπ’ αριθ. 80/2020 Α.Δ.Σ. περί 3ης Έκτακτης Eπιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων 

& επιτακτικών αναγκών συνεπειών εμφάνισης COVID-19. 

Μετά από αυτοψία, της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου του 

Δήμου Πεντέλης, διαπιστώθηκε η ανάγκη τοποθέτησης μουσαμά στο ανωτέρω όχημα 

προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά των υλικών (κλαδιά, ογκώδη, κλπ) όταν το όχημα 

βρίσκεται σε κίνηση.  

Με δεδομένο ότι η διασπορά των υλικών (κλαδιά, ογκώδη, κλπ) όταν το όχημα βρίσκεται 

σε κίνηση, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνα προβλήματα στο οδικό δίκτυο 

για τα διερχόμενα οχήματα και πεζούς αλλά και παράβαση του Κ.Ο.Κ., απαιτείται η άμεση 

προμήθεια και τοποθέτηση μουσαμά. 

Περιγραφή εργασίας: 

Στο εμπρόσθιο  σταθερό τμήμα της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας  θα πρέπει να γίνει  η 

τοποθέτηση της βάσης των ρουλεμάν του μηχανισμού καλύψεως με αψίδες. Στις πλευρές της  

ανατροπής  θα τοποθετηθούν  οι βάσεις του οδηγού των αψίδων της κάλυψης. 

Κατόπιν όλων αυτών, η κιβωτάμαξα  θα πρέπει να βαφεί τοπικά  στα υπάρχοντά χρώματα 

του οχήματος, στα σημεία όπου συγκολλήθηκαν  τα ελάσματα. Μετά το στέγνωμα της βαφής 

θα γίνει η τοποθέτηση των οδηγών των αψίδων επί των βάσεων, η τοποθέτηση των αψίδων και 

ο μουσαμάς κάλυψης. Δοκιμαστική λειτουργία για την ομαλή κίνηση των αψίδων και τέλος 

λίπανση οδηγών και ράουλων  κύλισης.    

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 

όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς 

αποφυγήν πρόκλησης ατυχήματος. Ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλιση του 

οχήματος και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, για τα οποία ο Δήμος δεν θα φέρει καμία 

ευθύνη.  

Κάθε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά μετά των αμέσων επιπτώσεων που θα προκληθεί 

στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους εξαιτίας των εργασιών και κατά την διάρκεια αυτών, 

βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία του αναδόχου. 

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.852,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α 20-6682. 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 

147/08.08.2016). 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 16/09/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 16/09/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. & Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΔΕ 38 - με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΟΥΣΑΜΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ & 

ΑΨΙΔΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 8372 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Α.Μ.:  13/2020 Δ.Υ.Κ.Π. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.852,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

CPV:  39522110-1, 50100000-6 


