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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 120.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

                                                                           ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 
Προϋπ/σμός:  120.000,00 ευρώ 
 ΦΠΑ 24%:       28.800,00 ευρώ 

ΔΑΠΑΝΗ:        148.800,00 ευρώ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
Α.Μ.: 48/22Τ.Υ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ο Δήμος Πεντέλης συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 

προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 50300/28-7-22 απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με σκοπό την χρηματοδότηση της αγοράς ενός απορριμματοφόρου στα 

πλαίσια της ενίσχυσης του στόλου του Δήμου. 

Ο Δήμος Πεντέλης με την με αρ.209/2022 απόφαση Ο.Ε, έχει εγκρίνει την 

αποδοχή της επιχορήγησης 150.000,00€  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή, 

τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως διαδεδομένου στη χώρα μας.  

Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσο 

αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων (Π.Δ.18/96, 

93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ - σήμανση CE). Το απορριμματοφόρο θα έχει κατασκευαστεί 

σύμφωνα με προδιαγραφές και περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, εκπομπές ρύπων κατά την ημερομηνία 

κατασκευής του. 

Το απορριμματοφόρο θα πληροί όλους τους όρους του ΚΟΚ και τις σύγχρονες 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία του και η 

ασφαλής λειτουργία του.  

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 148.800,00€  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και θα βαρύνει τον ΚΑ 62-7132.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022.  

 

 

 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/10/2022 ΜΕΛΙΣΣΙΑ   10/10/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
με βαθμό Γ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
με βαθμό Α  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Στα πλαίσια της ενίσχυσης του στόλου του Δήμου, υπάρχει η ανάγκη για την αγορά ενός 
καινούριου απορριμματοφόρου. 

Ο Δήμος Πεντέλης με την με αρ.209/2022 απόφαση Ο.Ε, έχει εγκρίνει την αποδοχή της 

επιχορήγησης 150.000,00€  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

         Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας 
τεχνολογίας, ευρέως διαδεδομένου στη χώρα μας.  

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η προμήθεια αφορά ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 
τουλάχιστον 8 κ.μ. 
 
Το κάθε απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και 
πρέπει να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για 
τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, και να πληροί όλες τις 
υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια 
κυκλοφορίας. Πρέπει να 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.ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα 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 μικτού φορτίου και ωφέλιμου 
φορτίου επί πλαισίου τουλάχιστον 12,0tn και 8,0 tn αντίστοιχα. 
 
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. 

• Eμπρόσθιος πρόβολος. 

• Βάρη πλαισίου. 

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

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

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με 
υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 750 Nm, η ονομαστική ισχύς 
του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να είναι με ποινή 
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αποκλεισμού τουλάχιστον 17 HP ανά τόνο μικτού φορτίου και κυβισμό όχι μεγαλύτερο απο 
4.500cc. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6. 
Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και 
συντήρησης.  
 
Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει απαραίτητα 
σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). Το μεταξόνιο του πλαισίου για λόγους 
επίτευξης βέλτιστου κύκλου στροφής δεν θα υπερβαίνει τα 3.600mm. Το πλαίσιο θα είναι μικρών 
διαστάσεων μέγιστου πλάτους καμπίνας 2,20μ για την καλύτερη δυνατή ευελιξία του. 
 
Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι εντελώς προωθημένης  οδηγήσεως, πρέπει να 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, σύστημα ψύξης αέρα(air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την 
τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους 
(tubeless).  
 
Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα πάνω, με σωλήνα εξατμίσεως 
μονωμένη, τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και  να 
προεξέχει από αυτή. 
 
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται : 
 
Από  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι ταχυτήτων εμπροσθοπορείας 
και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής 
κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας 
του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των 
πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης 
κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος και κατάλληλα σε 
συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και 
για ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον. Το όχημα να φέρει δεξαμενή καυσίμου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων. 
 
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το 
αυτοκίνητο  να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρκ.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 
αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα 
γνήσια του εργοστασίου. 
 
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.   
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3.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και τον ανυψωτικό 
μηχανισμό κάδων απορριμμάτων. 
Γενικά, τα σημεία της υπερκατασκευής στα οποία αναπτύσσονται αυξημένες πιέσεις και τριβές 
θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας. Με 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 πρέπει να 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 είναι 8,0κμ  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 1,2κμ. 
Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι κλειστό, εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από 
χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους, υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση και 
κατάλληλα ενισχυμένο 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. Το μπροστινό τμήμα του δαπέδου φόρτωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένο με 
ένα σύστημα συγκέντρωσης και συγκράτησης  των υγρών σε δεξαμενή στραγγισμάτων που θα 
φέρει βάνα απορροής και τάπα καθαρισμού. 
Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκκένωσης των 
απορριμμάτων, με τουλάχιστον ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο. 
Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται 
η οπίσθια πόρτα που θα ανυψώνεται υδραυλικά, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, ώστε να 
είναι εφικτή η εκκένωση των απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα θα περιλαμβάνει ως κύρια 
συστατικά τμήματά της, τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσης. Η 
λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο χώρο της 
οπίσθιας πόρτας και να φέρει βάνα απορροής. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα 
απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. 
 
Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να 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 κιλά ανά κυβικό μέτρο 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, πρέπει να φέρει, δύο (2) ανακλινόμενα - αντιολισθητικά, ισχυρά 
σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης. 
 
Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της 
υπερκατασκευής, να 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 πρέπει να φέρει 
ανακλαστικές λωρίδες. 
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Το όχημα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για χειρωνακτική 
όσο και για μηχανική αποκομιδή. Για τον σκοπό αυτό στο πίσω μέρος της χοάνης φόρτωσης 
πρέπει να υπάρχει μικρή ανακλινόμενη πόρτα, έτσι ώστε, να ρυθμίζεται το ύψος φόρτωσης, 
χαμηλότερο για την χειροκίνητη αποκομιδή και  υψηλότερο για την αποκομιδή με κάδους, ενώ 
ταυτόχρονα, στη περίπτωση της χειρωνακτικής αποκομιδής, δεν πρέπει να λειτουργεί το 
αυτόματο σύστημα συμπίεσης. 
 
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 δε τον ακόλουθο εξοπλισμό : 
 

▪ Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με τρία κομβία, ένα 
στην αριστερή πλευρά του εμπρόσθιου μέρους της υπερκατασκευής και δύο αριστερά 
και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop -της οποίας 
η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης. 

• Σύστημα προειδοποιητικού σήματος (βομβητής) με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο 
οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής, για την επικοινωνία των εργατών με τον 
οδηγό. 

• Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό 
συμπίεσης, με κομβίο στη δεξιά πλευρά του πίσω μέρους, η ενεργοποίηση της οποίας, 
θα ανοίγει την πλάκα συμπίεσης και θα ανεβάζει το φορείο στο πάνω μέρος. Η 
λειτουργία αυτή για λόγους ασφαλείας με ποινή αποκλεισμού πρέπει να 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 βαλβίδες 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 υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου  για το χειρισμό 
της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκκένωσης, θα διαθέτει δε διάταξη άμεσης 
διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης (Emergency stop), ωρομετρητή των 
ωρών λειτουργίας του δυναμολήπτη (ΡΤΟ) και διακόπτη φωτιζόμενο-ενδεικτική λυχνία, 
όταν υπάρχει άνθρωπος πάνω στα σκαλοπάτια. Επίσης μέσα στη καμπίνα θα πρέπει 
να υπάρχει 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 άλλου 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, υδραυλικό 
ανυψωτικό μηχανισμό και μπάρα ανοίγματος καπακιών τύπου αντεστραμμένης αιώρας. Όλοι οι 
προαναφερόμενοι τύποι θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 
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κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ. Κατά τη 
φάση της φόρτωσης, η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης, πρέπει να είναι συγχρονισμένη 
με την λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού, έτσι ώστε, μετά την εκκένωση του κάδου, το 
σύστημα συμπίεσης να λειτουργεί αυτόματα. 
 
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 οπές. 
 
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. 

 
4.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
 
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 
ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Συγκεκριμένα ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές  EURO 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη 
ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (CE& ΕΝ1501). 
 
Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του 
ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει 
την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 
     
 

                                                                                                                           
 

 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/10/2022 ΜΕΛΙΣΣΙΑ   10/10/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
με βαθμό Γ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
με βαθμό Α  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

• ΑΡΘΟ 1  
Καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 8κ.μ. 
Μονάδα: 1 ΤΕΜ 
Ενδεικτική τιμή μονάδας, χωρίς ΦΠΑ: εκατόν είκοσι  χιλιάδες ευρώ (120.000,00€).  

 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/10/2022 ΜΕΛΙΣΣΙΑ   10/10/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
με βαθμό Γ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
με βαθμό Α  

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 
Αντικείμενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
CPV:34144510-6 
Α.Μ.: 48/22Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

 Ενδεικτική 
Τιμή (€) 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 

Καινούργιο 
απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 
τουλάχιστον 8κ.μ. 

  

TEM. 1 120.000,00 120.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 28.800,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  148.800,00 

 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/10/2022 ΜΕΛΙΣΣΙΑ   10/10/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
με βαθμό Γ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
με βαθμό Α  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 
Αντικείμενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
CPV:34144510-6 
Α.Μ.: 48/22Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                          

 
 
  

 
 
    ΜΕΛΙΣΣΙΑ  …………… 
                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 
Αντικείμενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
CPV:34144510-6 
Α.Μ.: 48/22Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 

  Καινούργιο απορριμματοφόρο τύπου 
πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 
8κ.μ. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) καινούργιου 

απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 8 κ.μ στα πλαίσια της 

ενίσχυσης του στόλου του Δήμου.  Θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού 

κατασκευαστή, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας και ικανό για να καλύψει τις ανάγκες 

του Δήμου Πεντέλης.  

 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ. 
Καλλικράτης».  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 
Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 3O: Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την 

έκδοση της σχετικής άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προμήθεια οχήμα θα 
παραδοθεί στον Δήμο Πεντέλης έτοιμο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των 
προμηθευτών θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα (πινακίδων, τέλη χρήσης κλπ). .  

Με την προσφορά του  ο προμηθευτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομίσει τα παρακάτω:  

1. Αντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος και ότι 

άλλο πιστοποιητικό το συνοδεύει για την νόμιμη κυκλοφορία του στην 

Ελλάδα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι στην τελική τιμή 

προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών 

πινακίδων (τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας έτους παράδοσης 

κ.λ.π.), στο όνομα του Δήμου Πεντέλης. Το όχημα θα παραδοθεί με τις 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
Αντικείμενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
CPV:34144510-6 
Α.Μ.: 48/22Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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νόμιμες κρατικές πινακίδες. Επιπλέον θα συμπεριλαμβάνεται και η 

πινακίδα έργου, όπως επιβάλλεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», διαστάσεων και κειμένου τα οποία θα ορισθούν σε συνεννόηση με 

την αρμόδια υπηρεσία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης.  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών στον 

Ελληνικό χώρο, για την κάλυψη τουλάχιστον 10 χρόνων, και θα τα 

χορηγεί στο Φορέα εκμετάλλευσης του οχήματος ανεξάρτητα με τον 

φορέα συντήρησης σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ζήτησή τους. 

Θα δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών του 

απορριμματοφόρου από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο 

αντιπρόσωπο.  

5.  Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση 

καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος 

χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή 

σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία εφ' όσον το όχημα είναι δυνατό να 

κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας 

εταιρίας. Σ' αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου 

διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ 5 

ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. 

6. Εικονογραφημένα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

(PROSPECTUS). 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εκπομπές ρύπων συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του Ν4412/2016 Παράρτημα XIII όπως έχει επικαιροποιηθεί 

και ισχύει. 

8. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 ή/και 

9001/2008 ή αντίστοιχες εγκεκριμένων φορέων του κατασκευαστή του 

μηχανήματος καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και 

κατασκευαστής του οχήματος θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για εμπορία και τεχνική 

υποστήριξη.  

9. Αντίγραφο πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ΕΛΟΤ-ΕΝ-ISO 

9001/2008 από αναγνωρισμένο φορέα, για τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή 

 

               Επιπλέον με την προσφορά θα ορίζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των χειριστών και των συντηρητών του οχήματος, θεωρητικά και 

πρακτικά με επίδειξη επί του οχήματος. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει μετά την 

παραλαβή του οχήματος και είναι δυνατόν να συνεχίζεται και κατά το πρώτο 

διάστημα της λειτουργίας του. 

     Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει 

στο χειρισμό οποιονδήποτε χειριστή, ομαδικά ή μεμονωμένα, στη φάση εκτέλεσης 

των σέρβις. 

Τέλος, η  κάθε προσφορά θα προσδιορίζει με ποινή αποκλεισμού  τα πιο 
κάτω στοιχεία που θα προκύπτουν και από εγχειρίδια , εικόνες σχεδιαγράμματα, 

κ.τ.λ. των εργοστασίων κατασκευής στην Ελληνική γλώσσα: 
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1)   Πλαίσιο 
• Χώρα προέλευσης 
• Εργοστάσιο κατασκευής 
• Τύπος 
• Έτος κατασκευής 
• Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος (μήκος, πλάτος, ύψος)  

• Απόσταση αξόνων 
• Ολικό μήκος πλαισίου 
• Ελάχιστο ύψος πλαισίου από το έδαφος εμπρός/πίσω (άφορτο) 
• Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο (νόμιμο) 
• Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο (συνολική τεχνική αντοχή) 
• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (νόμιμο) 
• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (συνολική τεχνική αντοχή) 
• Ίδιο βάρος πλαισίου μετά του εφεδρικού τροχού, εργαλείων, καυσίμων και 

οδηγού 
• Κατανομή ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα 
• Χαρακτηριστικά ελαστικών (διαστάσεις, λινά κλπ) 
• Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

    2)   Κινητήρας  

• Εργοστάσιο κατασκευής 
• Τύπος 
•  Έτος κατασκευής 
• Χιλιόμετρα ή ώρες λειτουργίας 
• Σύστημα τροφοδοσίας 
• Ειδική κατανάλωση καυσίμου 
• Κυβισμός 
• Σχέση συμπίεσης 
•  Αριθμός εμβόλων και διάταξη αυτών 
• Ιπποδύναμη (διαγράμματα) 
•  Ροπή στρέψεως (διαγράμματα) 
• Ονομαστική ισχύς 
• Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου (Περιγραφή φίλτρων 

(αέρος, καυσίμου κ.λ.π.) 
• Στάθμη θορύβου 
• Σύστημα ψύξεως, περιγραφή 
• Αντιρρυπαντική τεχνολογία, περιγραφή συστήματος 

3) Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης 

4) Σύστημα ανάρτησης - Ελαστικά 
Περιγραφή του συστήματος 

5) Σύστημα πέδησης 
Περιγραφή συστήματος πέδησης 

6) Σύστημα διεύθυνσης 
Περιγραφή συστήματος 

7) Καμπίνα χειρισμού 
Περιγραφή του θαλάμου 

8) Σύστημα Μετάδοσης κίνησης σε παρελκόμενα 
Περιγραφή συστήματος 

 



14 

 

 

 

9) Διαστάσεις- Βάρη 
Περιγραφή 

10) Κιβωτάμαξα 
Περιγραφή 

 
ΑΡΘΡΟ 4O: Σύμβαση 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 
Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
 

ΑΡΘΡΟ 6O: Πλημμελής κατασκευή 
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο αντίστοιχος ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να τα 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 7O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8O: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης. 
Η παράδοση του οχήματος θα γίνει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Γενικές διατάξεις 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

                                                                                                                        

   
ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/10/2022 ΜΕΛΙΣΣΙΑ   10/10/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
με βαθμό Γ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
με βαθμό Α  
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