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ΕΝ∆. ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ.: 568.800,00 € (µε το ΦΠΑ). 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆έλτα : 

− ∆ύο (2) Απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3. (CPV 

34144512-0) 

− Ένα (1) µεταχειρισµένο φορτηγό ανατρεπόµενο 19Τ MB µε γερανό 

φορτοεκφορτώσεως (CPV 34142000-4) 

− Ένα (1) µεταχειρισµένο φορτηγό ανατρεπόµενο 19Τ ΜΒ (CPV 34134200-7) 

− Τέσσερα (4) φορτηγά αυτοκίνητα 4Χ4 ανοικτού τύπου (CPV 34131000-4) 

− Ένα (1) γεωργικό ελκυστήρα µε µαχαίρι εκχιονισµού (CPV 16700000-2) 

− Ένα (1) µεταχειρισµένο περονοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα τύπου ΚΛΑΡΚ 2,5Τ (CPV 

42415110-2) 

Θα διεξαχθεί Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 568.800,00 ευρώ (µε το 

Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου ∆έλτα Οικονοµικού Έτους 

2012 και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 02.20.7132.001, 02.20.7132.002, 02.20.7135.008, 

02.35.7131.003, 02.35.7135.002 και τους αντίστοιχους κωδικούς έτους 2013. 

 

Σίνδος, 15-03-2012 
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ΕΝ∆. ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ.: 568.800,00 € (µε το ΦΠΑ). 

 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆. ∆ΕΛΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013  
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 

1.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3. 

 
1.1  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Τα προς προµήθεια απορριµµατοφόρα (Α/Φ) αυτοκίνητα, αποτελούµενα από πλαίσιο & 
υπερκατασκευή, θα είναι καινούρια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 ή νεότερο, θα 
έχουν σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων τύπου πρέσας, κατάλληλα για την φόρτωση 
απορριµµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό χαρτοκιβωτίων, ξυλοκιβωτίων, οικιακών 
απορριµµάτων κλπ. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των Α/Φ στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 

Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 
Εξωτερικά τα οχήµατα θα είναι βαµµένα σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρουν κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ). 
Τα Α/Φ θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού  από ολική εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από την 
έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. Ο προµηθευτής θα πρέπει να 
εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη του Α/Φ σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον 
για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται 
να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο 
έλεγχος του ΚΤΕΟ  και να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των 
σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ∆ήµο 
έτοιµο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των αναδόχων θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα 
έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ.  

Κάθε Α/Φ θα αποτελείται από το πλαίσιο ( chasis ) µε κύριο χαρακτηριστικό τις 
διαστάσεις και την ιπποδύναµη του κινητήρα του και από την υπερκατασκευή του µε κύριο 
χαρακτηριστικό την χωρητικότητα της. 



Τα παραπάνω Α/Φ θα είναι εφοδιασµένα µε υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης,  
κατάλληλο για όλους τους τυποποιηµένους κατά DIN  30700 &  DIN 30740 κάδους 
απορριµµάτων, µεταλλικούς ή πλαστικούς.  

Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα είναι γνωστού αναγνωρισµένου οίκου.  
Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα τα Α/Φ πρέπει να είναι προς τα πάνω, µε 

σωλήνα µεταξύ εξάτµισης µονωµένη, η οποία θα διέρχεται µεταξύ του θαλάµου 
οδηγήσεως και της κιβωτάµαξας και θα εξέχει πάνω από αυτή, µε εξασφάλιση µη εισόδου 
νερού βροχής.  

Στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια και 
χειρολαβές, για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή 
των απορριµµάτων δύο εργάτες, ασφαλώς µε την προϋπόθεση ότι το Α/Φ δεν θα 
υπερβαίνει την ταχύτητα των 28 χλµ/ώρα ( περιοριστής ταχύτητας ). Τα σκαλοπάτια  θα 
είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 1501, και θα διαθέτουν ειδικό 
στηθαίο στήριξης των εργατών, µηχανισµό ακινητοποίησης των λειτουργιών της 
υπερκατασκευής και σύστηµα µπλοκαρίσµατος της κίνησης του οχήµατος προς τα πίσω  
όταν µεταφέρονται εργάτες µε τα σκαλοπάτια. 

Θα υπάρχουν επίσης θέσεις για τη τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων 
εργαλείων , όπως µιας σκούπας και ενός φτυαριού για τον τυχόν καθαρισµό περιοχής των 
κάδων ή απορρίψεων από το Α/Φ. Οι θέσεις αυτές πρέπει να εγκαθίστανται µέσα στο 
εσωτερικό πλάτος του οχήµατος.  

 
Χειρολαβές, κλίµακες και φλας που δεν συγκολλούνται θα στηρίζονται µέσω κοχλιων, 

περικοχλιών, και γκροβερ. 
 
Στο πίσω µέρος της πόρτας του αυτοκινήτου θα υπάρχουν κατάλληλες φωσφορίζουσες 

αντανακλαστικές λωρίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ. 
 
Τα απορριµµατοφόρα θα έχουν ηλεκτρικό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα τα φώτα 

που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί « ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» , επιπλέον φώτα στο πίσω µέρος σε εµφανή σηµεία , προβολέα 
νυχτερινής εργασίας καθώς και δύο ειδικά περιστρεφόµενα φώτα στο επάνω µέρος του 
οχήµατος.  

 
Το ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο ειδικό φορτίο σε συµπιεσµένα απορρίµµατα των 

απορριµµατοφόρων αυτ/των πρέπει να είναι της τάξεως των 450 Kg/m3 όγκου του χώρου 
φόρτωσης της υπερκατασκευής.  

 
Η ωφέλιµη  χωρητικότητα της υπερκατασκευής σε απορρίµµατα χωρίς να υπολογίζεται η 

χοάνη φόρτωσης ή πίσω πόρτα και η πλάκα εκκένωσης, θα είναι χωρητικότητας 16 m3. 
 
Ως ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο σε συµπιεσµένα απορρίµµατα , νοείται το 

υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µεικτό επιτρεπόµενο 
φορτίο των παρακάτω :  
• του απόβαρου του ίδιου του οχήµατος µε πλήρη εξοπλισµό , δηλαδή µε την δεξαµενή 
καυσίµου γεµάτη, τα λιπαντικά , το ψυκτικό µέσο, οδηγού – συνοδηγών, τα συνήθως 
φερόµενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό. 
• Του βάρους της υπερκατασκευής µε τους µηχανισµούς συµπίεσης απορριµµάτων & το 
σύστηµα  ανύψωσης κάδων.  
 
Το µικτό βάρος του απορριµµατοφόρου οχήµατος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος που δίνει ο κατασκευαστής.  
 

Εξωτερικά, το όχηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµα ΝΤΟΥΚΟ δια πιστολιού σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις κατόπιν στοκαρίσµατος, εκτός από τα τµήµατα που καλύπτονται 
από αλουµινολαµαρίνα ή άλλο ανοξείδωτο µέταλλο.  

  



Οι κατασκευαστές, θα προµηθεύουν τους φορείς της προµήθειας των Α/Φ µε εγχειρίδια 
για το όχηµα. Τα εγχειρίδια αυτά θα περιέχουν οδηγίες λειτουργίας, ασφάλειας για το 
σασσί, την υπερκατασκευή και τους λοιπούς µηχανισµούς. 
- Με την παράδοση του οχήµατος µε ποινή να µην γίνει η παραλαβή του θα κατατεθεί            
η έγκριση τύπου του οχήµατος που εκδίδει το αρµόδιο Υπουργείο . 
 
 Τα Α/Φ θα παραδοθούν στον χώρο  που υποδειχθεί από την υπηρεσία, µε τα κάτωθι 
παρελκόµενα, επί ποινή αποκλεισµού :  
• Εφεδρικός τροχός µε λάστιχο και αεροθάλαµο (ίδιος µε τους υπολοίπους) 
• Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 
• Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ. 
• Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ και δύο αναστολείς κυλίσεως (τάκους) 
µετά βάσης στηρίξεως. 
• ∆ύο (2) πυροσβεστήρες 6 κιλών. 
• Ταχογράφο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό (µε κάρτα) µολυβδοσφραγισµένο στις διατάξεις 
κίνησης του οχήµατος  
 συνοδευόµενο από βεβαίωση εγκατάστασης που θα είναι σε ισχύ  
• Αντιολισθητικές αλυσίδες  
• Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, ασφάλειας για το σασί, την υπερκατασκευή  
     και λοιπούς µηχανισµούς στα ελληνικά (µεταφρασµένο) 
• Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ανταλλακτικών ( κατάλογος ) εικονογραφηµένα µε κωδικούς αριθµούς 
     παραγγελίας για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κλπ στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 
 
 
Για την καλύτερη αξιολόγηση και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέρων 
υποχρεούται είτε να προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης τα 
προσφερόµενα όχηµατα είτε να µεταφέρει µε δικά του έξοδα τα µέλη της Επιτροπής 
σε άλλη περιοχή για επίδειξη και αξιολόγηση του προσφερόµενου οχήµατος .  
Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι ενενήντα (90) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
 
1.2   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.2.1  ΠΛΑΙΣΙΟ 
  
   Οι διαστάσεις του πλαισίου του οχήµατος θα είναι κατάλληλες για την υποδοχή 
υπερκατασκευής, να είναι ασφαλή και λειτουργικά αξιόπιστα. 
   
  Οι διαστάσεις γενικά των Α/Φ τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία 
τους πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία 
τους στη Ελλάδα. 
      Το πλαίσιο θα είναι διαξονικού τύπου, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής από τα 
τελευταία µοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ευρείας κυκλοφορίας τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στο εξωτερικό, σύγχρονης τεχνολογίας. 
 Το πλαίσιο θα είναι τελείως επίπεδο, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και τεχνικώς 
άρτια η υπερκατασκευή του απορριµµατοφόρου. Η επιλογή των διατοµών τόσο των 
κύριων διαµηκών δοκών σχήµατος «Π», όσο και των εγκάρσιων διαδοκίδων του πλαισίου 
καθώς και η κατασκευή τους, θα είναι τέτοια ώστε να αντέχει στις πλέον δυσµενείς 
καταπονήσεις που προέρχονται από κάµψη, κρούση, στρέψη κλπ. Η συναρµολόγηση της 
υπερκατασκευής επί του πλαισίου θα γίνει µέσω των ήδη από το εργοστάσιο κατασκευής 
του πλαισίου, διαµορφωµένων οπών . Το αυτοκίνητο – πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς 
µετά ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάµων, κατάλληλου αριθµού και διαστάσεων. Το 



πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας, σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε 
ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα και για φορτία µεγαλύτερα του µέγιστου 
επιτρεπόµενου κατά 20%), διαφορετικά ο προµηθευτής πρέπει να αντικαταστήσει 
µε δικές του δαπάνες το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης 
κατασκευής. 
 
1.2.2  ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΟΥ 
 
Η καµπίνα  του οχήµατος θα είναι εργονοµικά έτσι σχεδιασµένη ώστε να προσφέρει στον 
οδηγό µια ασφαλή και άνετη οδήγηση. Θα είναι εργονοµικού σχεδιασµού ανακλινόµενου 
τύπου καθώς και ειδικής για απορριµµατοφόρα οχήµατα κατασκευής, θα φέρει 
ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και κάθισµα για δύο συνοδηγούς. 
 
Η καµπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος θα διαθέτει  
δάπεδο καλυµµένο µε πλαστικό τάπητα, ρευµατοδότη µπαλαντέζας και  πίνακα µε όλα τα 
απαραίτητα όργανα ενδείξεων και ελέγχου τοποθετηµένα εργονοµικά µε ταχογράφο , 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΚ.. 
 
Ο ανεµοθώρακας του οχήµατος θα είναι από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX. 
Θα διαθέτει δύο ρυθµιζόµενα αλεξήλια και καθαριστήρα ανεµοθώρακα µε εκτόξευση 
νερού. 
Το τιµόνι θα είναι υδραυλικό, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια στην οδήγηση. Επίσης 
θα διαθέτει δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες (κατά προτίµηση ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους).  
Στην καµπίνα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθµισης : στροφόµετρο, 
ταχύµετρο, όργανο ένδειξης θερµοκρασίας ύδατος, δείκτης στάθµης καυσίµου, διακόπτες 
για τα φώτα πορείας-φώτα εργασίας και δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, διακόπτη 
υαλοκαθαριστήρων, κ.λ.π.  
 
Θα εκτιµηθεί ή ύπαρξη immobilizer.    
Eπί ποινή αποκλεισµού θα διαθέτουν ρυθµιζόµενο σύστηµα κλιµατισµού (Α/C) 

ώστε να επιτυγχάνεται θερµοκρασία ανεκτή από τον οδηγό και τον συνοδηγό. 
 

Eπί ποινή αποκλεισµού θα διαθέτει  ραδιοCD (κατά προτίµηση) ή ραδιοκασετόφωνο 
µε την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και  ηχεία. 
Ο χειρισµός του συστήµατος φόρτωσης και συµπίεσης θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο 

του οχήµατος όπου υπάρχει και διακόπτης STOP του µηχανισµού συµπίεσης. 
   
1.2.3  ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Το σύστηµα διευθύνσεως των Α/Φ θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε υδραυλικό τιµόνι. 

Η θέση του τιµονιού θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του 
οχήµατος. Τα ελαστικά θα είναι καινούρια και όχι ανακατασκευής (αναγοµοµένα) 
 
1.2.4  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απευθείας εγχύσεως, τετράχρονος, υδρόψυκτος 

εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων  του εµπορίου µε εξασφαλισµένο σύστηµα 
προµήθειας ανταλλακτικών.  
   Η ονοµαστική ισχύ του κινητήρα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του 
οχήµατος και να είναι της τάξεως των 13 ΗΡ/t µικτού φορτίου και όχι λιγότερο από 230 
ίππους µέγιστη ισχύ κατά DIN ή CEE . 
Ο κινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  ΕURΟ 5.  
Ο κινητήρας θα εγγυάται την καλή λειτουργία του υπό συνθήκες σκληρής οδήγησης 

όπως είναι αυτές που παρουσιάζονται τόσο κατά την λειτουργία του µηχανισµού 
συµπιέσεως και εκκένωσης των απορριµµάτων, όσο και κατά την κίνηση των αυτ/των  
στην χωµατερή τους χειµερινούς µήνες. 



 
 

1.2.5  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε τουλάχιστον εννέα ταχυτήτες 

εµπροσθοπορίας και µιας οπισθοπορείας, συγχρονισµένες τουλάχιστον των 8 
εµπροσθοπορείας, χωρίς υποπολλαπλασιασµό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο 
διαφορικό. 

 
1.2.6   ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

 
Ο συµπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απολύτως 

στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των αυτ/των.  
 
1.2.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ 

 
Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήµατος 

και τους επιβαίνοντες.  
Τα Α/Φ θα είναι εφοδιασµένα µε φρένα πορείας ανεξαρτήτου διπλού κυκλώµατος, µε 

επενέργεια σε όλους τους τροχούς.  
Τα Α/Φ θα φέρουν επίσης µηχανόφρενο ( κλαπέτο ) ως σύστηµα ασφάλισης τροχών µη 
επιτρέποντας τη µετακίνηση του αν δεν υπάρχει στο σύστηµα πεδήσεως η απαιτούµενη 
πίεση αέρος για την τροχοπέδηση του οχήµατος.  
Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστανιάς ή αντίστοιχων προδιαγραφών µε 

επενέργεια στους πίσω τροχούς , ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και νεκρό σηµείο ταχυτήτων.  
Τα Α/Φ θα διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικό σύστηµα 

αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ΑΒS). 
Οι σωληνώσεις , τα ρακόρ κ.λ.π. του συστήµατος πέδησης θα είναι µεγάλης αντοχής και 

ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία.  
Όλα τα εξαρτήµατα του οχήµατος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής.  
 
1.2.8  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 

 
Εµπρός : Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου,  
                ράβδο στρέψης 
Πίσω:      Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού 

       τύπου 
 
1.2.9  ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ – ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 
   
Η µετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς γίνεται µέσω του διαφορικού του αυτ/του. Το 
διαφορικό και τα ηµιαξόνια, θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, 
αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων. Θα είναι ισχυρής και δοκιµασµένης 
κατασκευής, κατάλληλα σε συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση µε πλήρες 
φορτίο σε κλίση δρόµου 15% και για ταχύτητα 75 χλµ/ωρα τουλάχιστον.  
Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία τα προµηθευόµενα Α/Φ  
παρουσιάζουν ζηµιά κατά τον χρόνο εγγύησης στο διαφορικό ή στον συµπλέκτη 
που δεν οφείλεται σε συνήθη χρήση , ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση µε άλλα ικανής αντοχής χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου.  
 Σε περίπτωση άρνησης του προµηθευτή , ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην 
ακινητοποίηση του απορριµµατοφόρου µέχρι τη οριστική λύση της διαφοράς, 
επιφυλασσόµενων αυτών των δικαιωµάτων του.  
 
Ολα τα παραπάνω βασικά µηχανολογικά του Α/Φ θα είναι γνήσια του 
εργοστασίου κατασκευής. 



 
1.3    ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
 Το όλο σύστηµα της υπερκατασκευής πρέπει να έχει όριο ζωής τουλάχιστον 10 χρόνια 
για κανονικές συνθήκες φόρτωσης στερεών αποβλήτων. 
   Ειδικά οι υπερκατασκευές πρέπει να φέρουν µόνωση για τον περιορισµό του θορύβου 
από τη λειτουργία του συστήµατος φόρτωσης και συµπίεσης του οχήµατος ( µύλοι & 
πρεσες ). 
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένη – κατασκευασµένη και 
συναρµολογηµένη ώστε γυαλιά να συγκρατούνται ή όταν αυτό είναι αδύνατον, να µην 
κατευθύνονται στις θέσεις οδήγησης ή και στις θέσεις εργασίας οποιαδήποτε θραύσµατα 
υλικών από τα απορρίµµατα.  
 
Η υπερκατασκευή των απορριµµατοφόρων αποτελείται από :  
1. Το ψευδοπλαίσιο κατάλληλων διαστάσεων 
2. Το κυρίως σώµα ( χώρος φόρτωσης ) 
3. Την εσωτερική πλάκα εκκένωσης  
4. Την πλάκα συµπίεσης 
5. Πλατό φορείο 
6. Την χοάνη φόρτωσης 
7. Την πίσω πόρτα 
8. Ανυψωτικό µηχανισµό 
9. Σύστηµα πλύσης κάδων 
 
1.3.1  ΨΕΥ∆ΟΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

  
  Το ψευδοπλαίσιο της  υπερκατασκευής θα έχει την κατάλληλη διατοµή & µήκος σε 

σχέση µε το ολικό επιτρεπόµενο φορτίο του αυτοκινήτου και του ωφέλιµου φορτίου. 
   Η στερέωση ( κοχλίωση ) του ψευδοπλαισίου επάνω στο πλαίσιο του φορτηγού 

αυτ/του, θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες για την ασφάλεια του απορριµµατοφόρου, 
καταπονήσεις . 

Η εφαρµοζόµενη τεχνολογία  στήριξης του ψευδοπλαισίου, δεν πρέπει να περιορίζει 
σε καµία περίπτωση την ελαστικότητα του πλαισίου του οχήµατος.  
 
 
1.3.2    ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ 

  
 Το κύριο σώµα φόρτωσης ( κιβωτάµαξα ) θα είναι εξ΄ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής 

από χαλυβδοέλασµα υψηλής ποιότητας και αντοχής, τύπου St 52 ή εφάµιλλο.  
Τα πλευρικά τοιχώµατα-οροφή πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα 

πάχους 3 mm περίπου ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο  από χαλυβδοέλασµα, 
πάχους 5 mm περίπου.Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάµαξας θα είναι πλήρους 
ραφής.  

Η επιλογή των προφίλ ( νευρώσεις ) για τη ενίσχυση της στιβαρότητας του κύριου 
σώµατος και η διάταξη τοποθέτησης τους θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζουν τη 
καλύτερη δυνατή σταθερότητα λειτουργίας αλλά και η µείωση του συνολικού βάρους, ώστε 
να επιτευχθεί το ανώτερο ωφέλιµο φορτίο. 

Η επιλογή των σηµείων συναρµολόγησης ( στήριξη ) της υπερκατασκευής επί του 
πλαισίου, θα γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην περιορίζεται σε καµία περίπτωση η 
σταθερότητα και η ελαστικότητα του πλαισίου του αυτοκινήτου.  

Οι πλάκες προώθησης και συµπίεσης των απορριµµάτων πρέπει να είναι 
κατασκευασµένες από χαλυβδοέλασµα υψηλής ποιότητας και αντοχής, πάχους 5mm 
τουλάχιστον, µε ενισχύσεις, ώστε να αντέχουν στη πίεση των υδραυλικών εµβόλων.  
 
 
1.3.3  ΠΛΑΚΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 



 
Η πλάκα εκκένωσης θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοέλασµα υψηλής αντοχής.  
Η πλάκα εκκένωσης θα υποστεί ειδική επεξεργασία προκειµένου να αποκτήσει µια λεία 

επιφάνεια, ώστε κατά την διαδικασία εκκενώσεως να µην µένουν υπολείµµατα 
απορριµµάτων στο εσωτερικό του κάδου φορτώσεως.  

Η µετακίνηση της πλάκας κατά την λειτουργία της, θα γίνεται µέσω µπλοκ ολίσθησης 
έτσι ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η τριβή της, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  

Τα µπλοκ αυτά ολισθήσεως θα έχουν τη δυνατότητα να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς 
να είναι αναγκαία η αφαίρεση της πλάκας εκκενώσεως οπό το κύριο σώµα της 
υπερκατασκευής.  

Κατά την εκφόρτωση των  προϊόντων αποκοµιδής η πλάκα εκκένωσης θα πρέπει να 
κινείται  έτσι, ώστε να είναι δυνατή η πλήρη εκκένωση των απορριµµάτων. 

Κατά την φόρτωση του απορριµµατοφόρου η πλάκα εκκένωσης θα έχει την δυνατότητα 
να χρησιµοποιείται σαν ένα δεύτερο µέσο για την συµπίεση των απορριµµάτων. 
 
1.3.4  ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙ )  

 
Η πλάκα συµπίεσης θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα υψηλής ποιότητας και 

αντοχής σε τριβή. Οι διαστάσεις της πλάκας θα είναι τέτοιες ώστε να προσφέρουν το 
καλύτερο συνδυασµό ισχύος απόδοσης συµπίεσης και ταχύτητας φόρτωσης των 
απορριµµάτων. 

Η πάνω και η κάτω πλευρά της πλάκας θα είναι λείες ώστε να µην επιτρέπουν και να 
ελαχιστοποιούν την παρακράτηση των απορριµµάτων. Στο τέλος του κύκλου συµπίεσης η 
πλάκα και το φορείο συµπίεσης θα περικλείουν τελείως τα απορρίµµατα.  

Τα απορρίµµατα πρέπει να συµπιέζονται στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής από την 
πλάκα συµπίεσης η οποία θα κινείται µε την βοήθεια υδραυλικών εµβόλων. 

Η πλάκα συµπίεσης, θα είναι ενσωµατωµένη στην οπίσθια πόρτα και θα κινείται πάνω 
σε ειδικούς οδηγούς. Μετά από κάθε συµπίεση των απορριµµάτων η πλάκα συµπίεσης 
πρέπει να επανέρχεται αυτόµατα στην αρχική της θέση, δηλαδή στο σηµείο εκκίνησης.  

Το σύστηµα συµπιέσεως πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης 
εκµετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάµαξας  από απορρίµµατα σταθερού 
βαθµού συµπιέσεως.  
     Προκειµένου να αποφεύγεται η επαφή των απορριµµάτων µε το σύστηµα συµπίεσης 
και να επιτυγχάνεται η µέγιστη εκµετάλλευση του διαθέσιµου όγκου της χοάνης φόρτωσης, 
επί ποινή αποκλεισµού,  η έναρξη του κύκλου συµπίεσης πρέπει να συγχρονίζεται µε 
την φάση καθόδου του κάδου και σε καµία περίπτωση µε την φάση ανόδου του. 
 
1.3.5  ΠΛΑΤΟ ΦΟΡΕΙΟΥ 

 
Το πλατό φορείου θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας και 

αντοχής σε τριβή ώστε να ελαχιστοποιείται η φθορά που υπόκειται κατά την συµπίεση των 
απορριµµάτων προς το δάπεδο της χοάνης. Για να επιτευχθεί η απαραίτητη ενέργεια 
συµπίεσης, το ένα από τα δυο ζεύγη των µπλοκ ολίσθησης του φορείου θα είναι 
προσαρµοσµένο στην άνω περιοχή της πλάκας συµπίεσης στον άξονα περιστροφής του 
εµβόλου της πλάκας.  

Στο πάνω µέρος του φορείου θα τοποθετηθεί επίσης ένα ζεύγος µπλοκ ολισθήσεως.  
     Τα µπλοκ αυτά θα είναι κατασκευασµένα από αυτολιπαινόµενο υλικό και οι οδηγοί 
(αυλάκια ) από χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τριβή.  

Τα µπλοκ ολισθήσεως θα έχουν τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση 
επισκευής του φορείου. 
 
1.3.6  ΧΟΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

 
Η κατασκευή της χοάνης φόρτωσης θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να δέχεται όλων 

των ειδών τις ποσότητες απορριµµάτων από κάδους καθώς και από χειρονακτική 
περισυλλογή. 

Η χωρητικότητα της χοάνης σε απορρίµµατα θα είναι περίπου 2 m3 για γρήγορη 
φόρτωση και διευκόλυνση της οδικής κυκλοφορίας.  



Τόσο το δάπεδο όσο και τα πλάγια τοιχώµατα της χοάνης θα είναι κατασκευασµένα, 
υποχρεωτικά από χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής Hardox s-100, πάχους 7,5mm 
τουλάχιστον. 

Το στόµιο φόρτωσης πρέπει να είναι  κατά το δυνατόν καλυµµένο ώστε να αποφεύγεται 
η θέα των απορριµµάτων  και τµηµάτων ή µηχανισµών που έχουν έρθει σε επαφή µε 
απορρίµµατα και να αποφεύγονται εκτινάξεις προς τους εργαζόµενους. Επίσης, κατά το 
δυνατόν, να εµποδίζεται η διαφυγή σκόνης και οσµών προς το περιβάλλον. Για τους 
παραπάνω λόγους και για λόγους συµµόρφωσης µε την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 1501, θα 
υπάρχει ανακλινόµενο παραπέτο µέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η εντελώς αθέατη 
εκκένωση των κάδων απορριµµάτων, ενώ σε περίπτωση χειρονακτικής αποκοµιδής θα 
υπάρχει χαµηλό ύψος φόρτωσης. Για λόγους ασφαλείας, στην περίπτωση  που το 
ανακλινόµενο παραπέτο είναι κατεβασµένο δεν θα λειτουργεί ο αυτόµατος κύκλος 
συµπίεσης. 

Η χοάνη υποδοχής των οικιακών αποβλήτων στην είσοδο της κιβωτάµαξας πρέπει να 
είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να µπορεί να δεχθεί κάδους µέχρι και 1.300 λίτρων. 
 
1.3.7  ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ 

 
Η κατασκευή της οπίσθιας πόρτας θα γίνει µε τεχνικά άψογο τρόπο, ώστε να µπορεί να 

παρακρατεί τα απορρίµµατα µέσα στο κύριο σώµα της υπερκατασκευής , χωρίς την 
ελάχιστη διαρροή είτε σε υγρά, είτε σε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα αποκοµιδής, δηλαδή 
θα περιέχει πλήρη στεγανότητα µέχρι τη εκκένωση του φορτίου του απορριµµατοφόρου 
στην χωµατερή. 

Το υλικό κατασκευής του πλαισίου της οπίσθιας πόρτας θα πρέπει να είναι από 
χαλυβδοέλασµα St 52 ή εφάµιλλο ,πάχους 4mm περίπου . 
     Η εκφόρτωση των απορριµµάτων θα επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δύο υδραυλικών 
εµβόλων ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας. 

Τα χειριστήρια ελέγχου (άνοιγµα –κλείσιµο) της οπίσθιας πόρτας θα είναι τοποθετηµένα 
σε σηµείο από το οποίο ο χειριστής να έχει καθαρή εικόνα και πλήρη έλεγχο του 
ανοίγµατος της του κλεισίµατος της και της εκφόρτωσης  των απορριµµάτων.  

Οι βραχίονες και τα έµβολα ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και των µηχανισµών 
συµπίεσης θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας , κατάλληλο για 
χρήσεις όπου η αντοχή στην τριβή είναι αποφασιστική.  

Όλα τα υδραυλικά συστήµατα του Α/Φ θα φέρουν βαλβίδες προστασίας για την 
περίπτωση βλάβης.  

Επίσης, θα υπάρχουν δύο στηρίγµατα ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας και καθαρισµού.  

Τα Α/Φ των οποίων η οπίσθια θύρα ή το κυρίως σώµα ( υπερκατασκευή ) πρέπει να 
ανυψωθούν για εκφόρτωση πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε βαλβίδες προστασίας, 
τοποθετηµένες απευθείας στους κυλίνδρους ανύψωσης της οπίσθιας θύρας. 
   Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όταν η οπίσθια πόρτα ή η υπερκατασκευή ανυψώνεται, 
πρέπει να υπάρχουν µόνιµα τοποθετηµένοι µηχανικοί µηχανισµοί που να εγγυώνται την 
ασφάλεια.  

Το κατέβασµα της ανυψωµένης οπίσθιας πόρτας επιτυγχάνεται µε διακόπτη. 
Ο πλήρης αυτός κύκλος λειτουργίας, πρέπει να είναι ασφαλής έναντι ατυχήµατος. Ο 

ελάχιστος χρόνος κατεβάσµατος όπως και το ελάχιστο ύψος χειρωνακτικής φόρτωσης 
δίδεται από τον κατασκευαστή.  
Κατά το κλείσιµο η οπίσθια πόρτα (θύρα) θα ασφαλίζεται µε άγκιστρα αυτοµάτως µε το 

σώµα και θα φέρει ειδική λωρίδα από καουτσούκ η οποία θα εξασφαλίζει τη απόλυτη 
στεγανότητα. 

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα. Επίσης σε περίπτωση 
βλάβης πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικοί µηχανισµοί συγκράτησης σε ανοιχτή θέση για 
αποφυγή ατυχηµάτων καθώς επίσης και µηχανισµός χειροκίνητης εκκένωσης ώστε να 
µπορούν να εκκενωθούν τυχόν ποσότητες απορριµµάτων που υπάρχουν στο 
απορριµµατοφόρο.     

Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι µεταλλικοί σωλήνες και οι 
σύνδεσµοι του υδραυλικού συστήµατος συµπιέσεως των απορριµµάτων  πρέπει να είναι 
απόλυτα στεγανοί και µεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση 



εργασίας του συστήµατος. Επίσης πρέπει να υπάρχουν στο κύκλωµα υποδοχές για 
εύκολο εντοπισµό βλαβών ή διαρροών. 

Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει  να παίρνει κίνηση µέσω δυναµολήπτη  µε εµπλοκή 
µέσω ηλεκτρικού συστήµατος και επί ποινή αποκλεισµού µε αυτόµατη αποσύµπλεξη 
µε το πάτηµα του συµπλέκτη.  
 Η εξωτερική επένδυση της κιβωτάµαξας πρέπει να είναι ικανού πάχους και να 
στηρίζεται επί του σκελετού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αποκόλληση 
φύλλων κατά την χρήση του αυτοκινήτου.  

 Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος προς την πίσω πόρτα, για την 
εξυπηρέτηση των διαφόρων µηχανισµών, συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών  
πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να µην είναι εκτιθέµενες, ενώ παράλληλα  να είναι 
ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών επί της κιβωτάµαξας. 

Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην 
καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν. 

  
 
1.3.8  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

 
Ο υδραυλικός ανυψωτικός µηχανισµός κάδων απορριµµάτων, ο οποίος θα είναι 

τοποθετηµένος στο πίσω µέρος της κιβωτάµαξας, πρέπει να είναι κατάλληλος για όλα τα 
τυποποιηµένα µεγέθη κάδων µεταλλικούς ή πλαστικούς [ α) τύπου βραχίονας, β) τύπου 
χτένας ] σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της DIN 30700/30740. 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισµούς 
προλήψεως ατυχηµάτων και να φέρει σύστηµα ασφαλιστικών βαλβίδων για την 
προστασία από υπερφόρτωση και κακή χρήση.  

Ο υδραυλικός µηχανισµός ανύψωσης κάδων απορριµµάτων θα αποτελείται από: 
• το πλαίσιο του µηχανισµού 
• το σύστηµα ανύψωσης κάδων 
• το µηχανισµό παγίδευσης καπακιού 
• το χειριστήριο 
 
       Η κατασκευή του υδραυλικού ανυψωτικού µηχανισµού κάδων απορριµµάτων του 
απορριµµατοφόρου θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να λειτουργεί κατά τη διαδικασία 
ανύψωσης τόσο των κάδων 120-360 λίτρων ανά δύο µέσω του συστήµατος χτένας, όσο και 
των κάδων χωρητικότητας 660-1300 λίτρων για τα Α/Φ των 16m3  µέσω του συστήµατος 
βραχιόνων. 
Στο χειριστήριο του ανυψωτικού µηχανισµού πρέπει να υπάρχει διακόπτης ηχητικού 
σήµατος των εργατών προς τον οδηγό και σύστηµα ακινητοποίησης ( στοπ) όλων των 
µηχανισµών σε περίπτωση ανάγκης. 
       Η παγίδευση των κάδων στον ανυψωτικό µηχανισµό θα γίνεται υποχρεωτικά µε 
ανύψωση του συστήµατος µέσω  υδραυλικού κυλίνδρου ώστε να είναι δυνατή η ανύψωση 
των κάδων από οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε κλίση του οδοστρώµατος. 
Το χειριστήριο του ανυψωτικού µηχανισµού θα έχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας:  
• Αυτόµατη λειτουργία 
• Ηµιαυτόµατη λειτουργία 
• Χειροκίνητη λειτουργία 
   Η λειτουργία του υδραυλικού ανυψωτικού µηχανισµού θα γίνεται ανεξάρτητα από την 
υπόλοιπη λειτουργία των υδραυλικών συστηµάτων της υπερκατασκευής, µέσω ειδικής 
αντλίας. Όλες οι σωληνώσεις , οι σύνδεσµοι και τα στηρίγµατα του υδραυλικού 
συστήµατος θα είναι άριστης ποιότητας, και τοποθετηµένα µε τρόπο τεχνικά αποδεκτό.  
   Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα κινείται µε την παρεµβολή ενός υδραυλικού χειριστηρίου 
διπλής ενέργειας που θα είναι τοποθετηµένο στην πίσω δεξιά πλευρά της κιβωτάµαξας. 
   Στο σηµείο ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού θα υπάρχει ειδική βαλβίδα 
ανακούφισης.  
 
 
1.4   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – CE 



  
 Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα θα είναι εξοπλισµένα µε όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα 
ασφαλείας για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασίας εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις 
ελληνικές και διεθνείς διατάξεις όπως ΚΟΚ, οδηγίες 93/44/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ κλπ.  
 Τα συστήµατα χειρισµού των οχηµάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα και 
κατασκευασµένα ώστε να είναι ασφαλή και αξιόπιστα, έτσι ώστε να προλαµβάνεται η 
δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:  
•  να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες 
• να µη δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού σφάλµατος 
στους χειρισµούς 
•  τα όργανα χειρισµού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και να φέρουν 
κατάλληλη σήµανση 
• η τοποθέτηση των οργάνων χειρισµού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισµός τους να µην 
δηµιουργεί συµπληρωµατικούς κινδύνους 
•  Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισµού επί του οχήµατος θα είναι τέτοια, ώστε 
ο χειριστής να µπορεί από την κύρια θέση χειρισµού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 
εκτιθεµένα άτοµα στις επικίνδυνες ζώνες.  
 
Ειδικότερα τα οχήµατα θα είναι εξοπλισµένα µε τα εξής συστήµατα χειρισµού & σήµανσης 
: 
1.4.1  Ειδικό χειριστήριο για τη λειτουργία των υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης &   
συµπίεσης, κατάλληλα τοποθετηµένο στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής 
1.4.2   Ειδικό µπουτόν για αυτόµατο κύκλο συµπίεσης των απορριµµάτων 
1.4.3   Ειδικό µπουτόν « STOP» ένα σε κάθε πλευρά του πίσω µέρους της 

υπερκατασκευής  
για άµεση διακοπή όλων των λειτουργιών 
1.4.4   Ειδικό µπουτόν επαναλειτουργίας του συστήµατος συµπίεσης από τη φάση 

διακοπής  
1.4.5   Ειδικό χειριστήριο , ηλεκτρικό , για χειροκίνητη λειτουργία του ελάσµατος 

συµπίεσης       
( µαχαίρι )  
1.4.6   Ειδικό µπουτόν για ηχητικό σήµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό 
1.4.7   Ειδικό µπουτόν για υπερεπείγουσα ανάγκη (ανέβασµα µαχαιριού – διακοπή 

–  
βοµβητής) 
1.4.8   Φανό λειτουργίας για νυχτερινή αποκοµιδή 
1.4.9   ∆ύο περιστρεφόµενους αναλάµποντες φανούς λειτουργίας 
1.4.10  Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω & εµπρόσθιο 

µέρος  
του οχήµατος 
1.4.11  Θα υπάρχουν παντού σηµάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους  
εργαζόµενους 
1.4.12 Σύστηµα συγχρονισµού ανυψωτικού συστήµατος κάδων και συστήµατος 

συµπίεσης  
για αποφυγή άσκοπων κινήσεων του προσωπικού και φθοράς των ηλεκτρικών 
συστηµάτων.  
   

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

2.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 19Τ ΜΒ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 
 
2.1  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 



Το προς προµήθεια όχηµα, θα αποτελείται από µεταχειρισµένο πλαίσιο (µε έτος 
κατασκευής από 2004 και µετά), καινούρια υπερκατασκευή και γερανό και κινητήρα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO 3 ή νεότερο. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. 

Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 
Εξωτερικά το φορτηγό θα είναι βαµµένο σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρει κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ). 

Το φορτηγό θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού  από ολική εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από 
την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. Ο προµηθευτής θα πρέπει να 
εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψή του σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για 
δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης. 

Το ανατρεπόµενο φορτηγό αυτοκίνητο θα αποτελείται από το πλαίσιο (chasis) µε 
κύριο χαρακτηριστικό τις διαστάσεις και την ιπποδύναµη του κινητήρα του και από την 
κιβωτάµαξα µε κύριο χαρακτηριστικό την χωρητικότητα της. 

Η φόρτιση των αξόνων του δεν επιτρέπονται να είναι ανώτερη της µέγιστης 
επιτρεπόµενης φόρτισης κατά άξονα  και συνολικά για το πλαίσιο.  

Το παραπάνω φορτηγό αυτ/το θα είναι εφοδιασµένο µε ισχυρό υδραυλικό σύστηµα 
ανατροπής κιβωτάµαξας.  

Τόσο το πλαίσιο, όσο και η κιβωτάµαξα θα είναι εξ΄ ολοκλήρου καινούρια , γνωστού 
αναγνωρισµένου οίκου.  

Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται 
από την νοµοθεσία.  

Το ανατρεπόµενο φορτηγό αυτ/το θα έχει ηλεκτρικό σύστηµα που θα περιλαµβάνει 
όλα τα φώτα που προβλέπονται  από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί “ ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ” και επιπλέον πλευρικά φώτα και προβολέα νυχτερινής εργασίας. 

Η ικανότητα φόρτωσης της υπερκατασκευής (καρότσας), δηλαδή το ωφέλιµο βάρος του 
οχήµατος, θα είναι περίπου 11 τόνοι. 

Ως ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο, νοείται το υπόλοιπο που αποµένει µετά 
την αφαίρεση από το µέγιστο µεικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω:  
• του απόβαρου του ίδιου του οχήµατος µε πλήρη εξοπλισµό , δηλαδή µε την δεξαµενή 
καυσίµου γεµάτη, τα λιπαντικά , το ψυκτικό µέσο, οδηγού – συνοδηγών, τα συνήθως 
φερόµενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό. 
• Του βάρους της υπερκατασκευής µε τους µηχανισµούς ανατροπής. 
 

Το µικτό βάρος του οχήµατος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το µέγιστο 
επιτρεπόµενο βάρος του.  

Επίσης: 

• θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, ενός ( 1 ) χρόνου τουλάχιστον, 
από την ηµεροµηνία έγκρισης, από το ∆.Σ., του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας. 

• Όσον αφορά την κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή,  θα είναι τεχνικώς άρτια 
τοποθετηµένη επί του αυτοκίνητου πλαισίου, βάσει των ισχυουσών τεχνικών 
προδιαγραφών για νόµιµη κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Στάνταρτ και τις διατάξεις του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως 
ισχύει.  

• θα έχει κατάλληλη έγκριση τύπου, ενώ η υπερκατασκευή θα φέρει σήµανση CE, 
συνοδευόµενη από δήλωση πιστότητας ΕΚ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ε.Ε. και της Ελληνικής νοµοθεσίας. 



Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, κρίνεται, η προσκόµιση 
πιστοποιητικού διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO  9001 ή 9002 .  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ  και να φροντίσει, επί ποινή 
αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν 
λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ∆ήµο, µε καινούρια ελαστικά επίσωτρα (όχι 
αναγοµωµένα), έτοιµο προς κυκλοφορία.  

Στην προσφορά των αναδόχων συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, 
πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ.  

 

Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 

Εξωτερικά το φορτηγό θα είναι βαµµένο σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρει 
κίτρινη λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ), καθώς και τα βάρη του αυτοκινήτου 
(µικτό-ωφέλιµο-απόβαρο) όπως αυτά θα προκύψουν µετά την ταξινόµησή του από το 
αρµόδιο τµήµα της ∆/νσης Μετ/ρών & Επικ/νιών.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η επίδειξη του µηχανήµατος σε λειτουργία και 
η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. 

Το Φ/Α θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, µε τα κάτωθι 
παρελκόµενα :  
• Εφεδρικός τροχός µε λάστιχο και αεροθάλαµο (ίδιος µε τους υπολοίπους) 
• Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 
• Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ. 
• Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ και δύο αναστολείς κυλίσεως  
 (τάκους) µετά βάσης στηρίξεως. 
• ∆ύο (2) πυροσβεστήρες 6 κιλών. 
• Ταχογράφο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό (µε κάρτα) µολυβδοσφραγισµένο στις διατάξεις 
κίνησης του οχήµατος συνοδευόµενο από βεβαίωση εγκατάστασης που θα είναι σε ισχύ. 
• Αντιολισθητικές αλυσίδες  
• Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, ασφάλειας για το σασί, την υπερκατασκευή  
     και λοιπούς µηχανισµούς στα ελληνικά (µεταφρασµένο) 
• Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ανταλλακτικών ( κατάλογος ) εικονογραφηµένα µε κωδικούς αριθµούς 
     παραγγελίας για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κλπ στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 

 

 
2.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Οι διαστάσεις του πλαισίου του οχήµατος θα είναι κατάλληλες για την υποδοχή 
κιβωτάµαξας, µε ικανότητα φόρτωσης 12 τόνους, ώστε το φορτηγό αυτ/το να είναι 
ασφαλές και λειτουργικά αξιόπιστο. 
  Οι διαστάσεις γενικά του Φ/Α τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία αυτού πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η 
κυκλοφορία του στη Ελλάδα, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας για το ωφέλιµο φορτίο. 
Θα προτιµηθούν οχήµατα µε όσο το δυνατόν, µικρές διαστάσεις, για να εξυπηρετούν και 
στενούς δρόµους του ∆ήµου. 



Το πλαίσιο θα είναι κλειστού τύπου, στιβαρής κατασκευής, ευρείας κυκλοφορίας 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Το πλαίσιο θα είναι τελείως επίπεδο, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και 
τεχνικώς άρτια η κιβωτάµαξα του Φ/Α. Η επιλογή των διατοµών τόσο των κύριων 
διαµηκών δοκών σχήµατος «Π», όσο και των εγκάρσιων διαδοκίδων του πλαισίου καθώς 
και η κατασκευή τους, θα είναι τέτοια ώστε να αντέχει στις πλέον δυσµενείς καταπονήσεις 
που προέρχονται από κάµψη, κρούση, στρέψη κλπ. Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή 
αποκλεισµού, κρίνεται η τοποθέτηση διπλής προστατευτικής µπάρας και στις 2 πλευρές 
του αυτοκινήτου, στο ύψος της δεξαµενής καυσίµου και των αεροθαλάµων αντίστοιχα  
 Η συναρµολόγηση της υπερκατασκευής επί του πλαισίου θα γίνει µέσω των ήδη 
από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, διαµορφωµένων οπών . Το αυτοκίνητο – 
πλαίσιο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισµού, πλήρεις τροχούς µετά καινούριων ελαστικών 
επισώτρων (και όχι αναγοµωµένων) και αεροθαλάµων, κατάλληλου αριθµού και 
διαστάσεων. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας, σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει 
οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα και για φορτία µεγαλύτερα του µέγιστου 
επιτρεπόµενου κατά 20%), διαφορετικά ο προµηθευτής πρέπει να αντικαταστήσει 
το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής, µε δικές 
του δαπάνες. 
 
 
2.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απευθείας εγχύσεως, τετράχρονος, 
υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων  του εµπορίου µε εξασφαλισµένο 
σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών.  

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε την οδηγία ΕURΟ IΙΙ  ή 
νεότερος. Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που 
καθορίζονται από την νοµοθεσία. 
    Η ονοµαστική ισχύ του κινητήρα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας 
του οχήµατος 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, είναι προσκόµιση διαγραµµάτων 
λειτουργίας ισχύος, ροπής στρέψης και κατανάλωσης καυσίµων εκ των οποίων θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα η γραµµικότητα της καµπύλης της γραφικής απεικόνισης της 
αποδιδόµενης ροπής του κινητήρα, το ύψος των στροφών στο οποίο ο κινητήρας 
αποδίδει τη µέγιστη του ισχύ (Hp) και ροπή (Nm ή Kgm) καθώς και η µέση 
κατανάλωση του οχήµατος 
 

2.4 ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

Η καµπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος. Θα είναι 
ανακλινόµενου τύπου καθώς και ειδικής κατασκευής για Φορτηγά Ανατρεπόµενα 
Αυτοκίνητα. Ο θάλαµος του οδηγού πρέπει να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα 
για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου να είναι 
άριστη και να µην προκαλεί παραµόρφωση των αντικειµένων προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ’ όλα τα παράθυρα εκ των 
οποίων τα πλευρικά να είναι ανοιγόµενα. Οι διαστάσεις του θαλάµου και οι θέσεις στην 
καµπίνα να επιτρέπουν την άνετη µεταφορά, εκτός του οδηγού, δυο (2) καθήµενων 
επιβατών. Ο θάλαµος πρέπει να διαθέτει δύο (2) πόρτες. Επίσης πρέπει να διαθέτει δύο 
(2) εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες 
νερού, αλεξήλια, εσωτερικό φωτισµό, ρευµατοδότη µπαλαντέζας και (2) πυροσβεστήρες (6 
κιλών) κατάλληλων προδιαγραφών στερεωµένους σε εύκολα προσβάσιµο µέρος. 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, κρίνεται η ύπαρξη συστήµατος 
θέρµανσης και αερισµού µε δυνατότητα αντιθάµπωσης του παρµπρίζ καθώς και σύστηµα 
κλιµατισµού (air condition)  εργοστασιακό. 

Η θέση του οδηγού πρέπει να παρέχει ορατότητα σε όλο τον πίνακα µε τα 
απαραίτητα όργανα ενδείξεων και ελέγχου τοποθετηµένα εργονοµικά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΕΟΚ. Επιπρόσθετα θα φέρει ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού. 



 
 
2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Το Φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα διεύθυνσης σύγχρονης 
τεχνολογίας, µε υδραυλική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, 
ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Η θέση του τιµονιού θα 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του οχήµατος 
 

2.6 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε τουλάχιστον 5+1 δηλαδή 
πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες εµπροσθοπορείας, µιας (1) οπισθοπορείας, πλήρως 
στεγανοποιηµένο από διαρροές.  
 
 
2.7 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 
 

Ο συµπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος 
απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των αυτ/των.  
 

2.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του 
οχήµατος και τους επιβαίνοντες.  

Το Φ/Α θα είναι εφοδιασµένο, επί ποινή αποκλεισµού, µε φρένα πορείας 
ανεξαρτήτου διπλού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα, µε επενέργεια σε όλους τους 
τροχούς, καθώς και µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS),  ώστε να 
εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά το φρενάρισµα. 

Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστανιάς ή αντίστοιχων προδιαγραφών 
µε επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και το µοχλό ταχυτήτων στο 
νεκρό σηµείο.  

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. του συστήµατος πέδησης θα είναι µεγάλης αντοχής 
και υψηλής ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία. 

Όλα τα εξαρτήµατα του οχήµατος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 
κατασκευής. 

 
 
2.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 
 

Το σύστηµα ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά του ολικού 
επιτρεπόµενου φορτίου σε κλίσεις δρόµου 15% αλλά και σε υψηλές ταχύτητες. Η 
απόσβεση πρέπει να είναι η ενδεικνυόµενη για το ολικό φορτίο και να περιορίζει στο 
ελάχιστο την ταλάντωση του οχήµατος ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες. Ενδεικτικά, το 
σύστηµα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από:  
Εµπρός : Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου,  
                ράβδο στρέψης. 
     Πίσω:  Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου.       

 

2.10 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ – ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 

Η µετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς γίνεται µέσω του διαφορικού του 
αυτ/του. Το διαφορικό και τα ηµιαξόνια, θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των 
πλαισίων, αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων. Θα είναι δε ισχυρής και 
δοκιµασµένης κατασκευής, κατάλληλα σε συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων για 
ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου 15% και για ταχύτητα 70 χλµ/ωρα 
τουλάχιστον.  



Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία το προµηθευόµενο Φ/Α  
παρουσιάζει ζηµιά κατά τον χρόνο εγγύησης στο διαφορικό,  ή σε οποιοδήποτε 
άλλο βασικό µηχανολογικό στοιχείο (παρ. Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6, Β.7, Β.8, Β.9 και 
Β.10) που δεν οφείλεται σε συνήθη χρήση, ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση των µερών αυτών µε άλλα ικανής αντοχής.  

Σε περίπτωση άρνησης του προµηθευτή, ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην 
ακινητοποίηση του Φ/Α  µέχρι τη οριστική λύση της διαφοράς, επιφυλασσόµενων 
αυτών των δικαιωµάτων του.  
 
 

2.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το  ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές και εναλλάκτη 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και να είναι ειδικά σχεδιασµένο - ενισχυµένο ώστε να 
καλύπτει  τις ανάγκες κίνησης των µηχανισµών της υπερκατασκευής. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και εκτός από τα 
βασικά φώτα και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισµού για νυκτερινή εργασία (φωτισµός στα σηµεία εργασίας), πλευρικό 
φωτισµό καθώς και αναλάµποντα φάρο. 

Το ανώτερο όχηµα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα 
φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, 
ηχητικά σήµατα και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό . 
 
2.12 ΨΕΥ∆ΟΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Οι κύριου επιµήκεις δοκοί καθώς και οι εγκάρσιοι δοκοί του ψευδοπλαισίου θα 
κατασκευαστούν από χάλυβα υψηλής αντοχής.    

Το ψευδοπλαίσιο θα έχει την κατάλληλη διατοµή & µήκος σε σχέση µε το ολικό 
επιτρεπόµενο φορτίο του αυτοκινήτου και του ωφέλιµου φορτίου. 

Η στερέωση ( κοχλίωση ) του ψευδοπλαισίου επάνω στο πλαίσιο του φορτηγού 
αυτ/του, θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες για την ασφάλεια του οχήµατος, καταπονήσεις. 

Η εφαρµοζόµενη τεχνολογία  στήριξης του ψευδοπλαισίου, δεν πρέπει να περιορίζει 
σε καµία περίπτωση την ελαστικότητα του πλαισίου του οχήµατος.  

Η επιλογή των σηµείων συναρµολόγησης της κιβωτάµαξας ( καρότσας ) επί του 
πλαισίου, θα γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην περιορίζεται σε καµία περίπτωση η 
σταθερότητα και η ελαστικότητα του πλαισίου του αυτ/του. 

 
 
2.13 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ( καρότσα ) 
 

Η κιβωτάµαξα θα είναι εξ΄ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής από χαλυβδοέλασµα 
υψηλής ποιότητας και αντοχής St 37-2, στηριζόµενη σε βοηθητικό πλαίσιο 
(ψευδοπλαίσιο).  

Για την κατασκευή του πατώµατος της κιβωτάµαξας θα χρησιµοποιηθεί 
χαλυβδοέλασµα αντοχής,  πάχους 5 mm, ενώ τα πλαϊνά τοιχώµατα θα κατασκευαστούν 
από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 3 mm περίπου. 

Οι εγκάρσιοι δοκοί στηρίξεως των πλαϊνών της καρότσας , πάχους 3 mm, θα είναι 
από στραντζαριστή λαµαρίνα. 

Η καρότσα θα φέρει στο κάτω µέρος κατακόρυφους και διαµηκής στραντζαριστούς  
πάχους 3 mm, ηλεκτροσυγκολληµένους. 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάµαξας θα είναι πλήρους ραφής.  
Ο γείσος της κιβωτάµαξας του κουβουκλίου θα κατασκευαστεί από χαλυβδοέλασµα  

πάχους 3 mm ενισχυµένος περιµετρικά µε στραντζαριστούς δοκούς. Επίσης, στο 
εµπρόσθιο µέρος της κιβωτάµαξας µε προέκταση του εµπρόσθιου τοιχώµατος θα 
κατασκευασθεί στέγαστρο του θαλάµου οδήγησης σε όλο το πλάτος της κιβωτάµαξας και 
µήκος οριζόντιας προβολής περίπου 400 έως 500 χιλιοστά. 



Τα πάχη του µεταλλικού ελάσµατος καθως και οι διαστάσεις της καρότσας [δάπεδο , 
πλαϊνά, διαδοκίδες κλπ, (Μ*Π*Υ)],  θα δοθούν από τον κατασκευαστή στην Τεχνική 
Προσφορά και θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και στην ισχύουσα νοµοθεσία για 
φορτηγά αυτοκίνητα. 

Η πόρτα της κιβωτάµαξας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανοίγει σε δύο (2) 
κατευθύνσεις ήτοι προς τα πλάγια, για άδειασµα ογκωδών αντικειµένων και προς τα 
πάνω, για άδειασµα αντικειµένων µε µικρές διαστάσεις όπως χώµα, αµµοχάλικο, κτλ. Το 
άνοιγµα της πόρτας θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ηλεκτροπνευµατικού συστήµατος 
από σηµείο ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή, η εναπόθεση-άδειασµα του 
φορτίου 

Η προσφορά θα συνοδεύεται επίσης από κατασκευαστικά σχέδια της καρότσας.  
 Εξωτερικά, το όχηµα θα είναι χρώµατος λευκού, µε κίτρινη ρίγα κατά µήκος της 
καµπίνας οδηγού και της κιβωτάµαξας από την δεξιά και την αριστερή του πλευρά και θα 
φέρει, ευκρινές, το λογότυπο ¨∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ¨ στην πόρτα του οδηγού και του συνοδηγού 
αντίστοιχα. 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, χαρακτηρίζεται η ύπαρξη 
συστήµατος κατά µήκος κάλυψης της κιβωτάµαξας µε τέντα, σύµφωνα µε το υπ’ αρ.  
πρωτ. 30/οικ.3167 από 06-06-2003 εγγράφου Περ. Κ. Μακεδονίας, από αδιάβροχο 
υλικό υψηλής αντοχής, η κίνηση της οποίας θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 
µηχανικού-χειροκίνητου συστήµατος λειτουργίας (µανιβέλα) που θα παρέχει ροπή 
σε σύστηµα αξόνων µετά οδοντωτών τροχών και αλυσίδας (καδένα) επαρκούς 
ισχύος και αντοχής.. 

 
2.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

Η εκφόρτωση των υλικών θα επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δύο υδραυλικών εµβόλων 
ανύψωσης της καρότσας. 

Η λήψη κίνησης για το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής γίνεται απο το (ΡΤΟ) 
δυναµολήπτη του οχήµατος. Η υδραυλική αντλία για την ανατροπή θα είναι της τάξεως 
των 220-250 bar περίπου. 

Οι βραχίονες και τα έµβολα ανύψωσης θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για χρήσεις όπου η αντοχή στην τριβή είναι αποφασιστική. 

Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής του Φ/Α θα φέρει βαλβίδες προστασίας 
(ανακούφισης) για την περίπτωση υπερφόρτωσης & βλάβης. 

 

2.15  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η κίνηση της κιβωτάµαξας θα γίνεται µέσω κεντρικής υδραυλικής αντλίας, κατά 
προτίµηση διπλής εµβολοφόρας, κατάλληλης ισχύος και κατασκευής για τέτοιες χρήσεις. 

Η λήψη κίνησης για το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής γίνεται απο το (ΡΤΟ) 
δυναµολήπτη του οχήµατος. Η υδραυλική αντλία για την ανατροπή θα είναι της τάξεως 
των 220-250 bar περίπου. 

Η ισχύ του υδραυλικού συστήµατος  του Φ/Α θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να 
εκτελείται ικανοποιητικά η λειτουργία της ανατροπής της υπερκατασκευής υπό πλήρες 
φορτίο. Οι σωληνώσεις, οι σύνδεσµοι του υδραυλικού συστήµατος θα είναι άριστης 
ποιότητας και τοποθετηµένα µε τρόπο τεχνικά αποδεκτό. 

Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής του Φ/Α θα φέρει βαλβίδες προστασίας 
(ανακούφισης) για την περίπτωση υπερφόρτωσης & βλάβης. 

Απαραίτητα στην προσφορά, θα πρέπει να αναφέρονται ο τύπος της αντλίας, 
οι µέγιστες τιµές που λαµβάνει η πίεση και η παροχή προκειµένου να µπορεί να 
εκτιµηθεί το µηχάνηµα από την Υπηρεσία. 

 

2.16 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η ανυψωτική διάταξη θα αποτελείται από έναν γερανό αρθρωτού τύπου, 
ανυψωτικής ικανότητας 2  tn στα 5m περίπου και δυνατότητας έκτασης του 



γερανού 5 m. Ο προς προµήθεια γερανός θα είναι  καινούργιος, πρώτης χρήσης, 
γνωστού και εύφηµου εργοστασίου κατασκευής, µοντέλου εκ των πλέον τεχνολογικά 
εξελιγµένων. 

θα διαθέτει αρπάγη (γάντζο) για την ανύψωση και µεταφορά των σάκων,  
χωρητικότητας 3000 λίτρων και µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους 2000 κιλών, των 
βυθιζόµενων κάδων που διαθέτει η Υπηρεσία µας 

Το σηµείο συναρµολόγησης της γερανοφόρας συσκευής θα βρίσκεται µεταξύ της 
καµπίνας του αυτοκινήτου και της κιβωτάµαξας. Το πεδίο περιστροφής του βραχίονα της 
γερανοφόρας συσκευής θα είναι τουλάχιστον 180ο .  

Το όχηµα θα φέρει οπωσδήποτε υδραυλικά ποδαρικά στήριξης ανάλογων 
διαστάσεων και ισχύος ώστε να µπορεί να εξασφαλίζει τη σταθερότητα του συνόλου του 
φορτηγού στις δυσµενέστερες συνθήκες φόρτισης. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη κατασκευαστικά σχέδια του 
τρόπου συναρµολόγησης του γερανού µε το πλαίσιο. 

Στην προσφορά του προµηθευτή θα πρέπει να περιέχονται διαγράµµατα 
λειτουργίας του κατασκευαστή του γερανού και της ανυψωτικής του ικανότητας 
ανάλογα µε την έκτασή του από τα οποία θα προκύπτει η απαιτούµενη ικανότητά 
του. 

 

2.17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Φ/Α θα είναι εξοπλισµένο µε όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας για 
πρόληψη ατυχηµάτων και προστασίας εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ελληνικές και 
διεθνείς διατάξεις.  

Τα συστήµατα χειρισµού του οχήµατος θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο έτσι, ώστε να προλαµβάνεται η δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων 
και ειδικότερα:  

•  να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες 

• να µη δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού 
σφάλµατος στους χειρισµούς 

•  τα όργανα χειρισµού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και να 
φέρουν κατάλληλη σήµανση 

• η τοποθέτηση των οργάνων χειρισµού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισµός τους να 
µην δηµιουργεί συµπληρωµατικούς κινδύνους 

•  Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισµού επί του οχήµατος θα είναι 
τέτοια, ώστε ο χειριστής να µπορεί από την κύρια θέση χειρισµού να βεβαιώνεται 
ότι δεν υπάρχουν εκτιθεµένα άτοµα στις επικίνδυνες ζώνες.  

 
2.18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

Επί ποινή αποκλεισµού Θα πρέπει να δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα 
συνεργεία, που θα εκτελούν τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, καθώς και οι 
αποθήκες ανταλλακτικών. 

Με την προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθεί δήλωση του υποψηφίου 
προµηθευτή που να εγγυάται ότι εξασφαλίζει την ύπαρξη απαιτούµενων γνήσιων 
ανταλλακτικών για διάστηµα δέκα (10) ετών και να αναφέρεται η έκπτωση που θα 
τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου. 
 
2.19 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 



Απαραίτητη, κρίνεται η εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα τουλάχιστον 
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έγκρισης, του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
προµήθειας. 

Σε κάθε περίπτωση, εντός του χρονικού διαστήµατος της εγγυήσεως, η 
αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το µηχάνηµα.  Το 
εξωτερικό συνεργείο θα πρέπει να µεταβαίνει στο σηµείο της βλάβης  σε διάστηµα 
µικρότερου των δύο (2) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Στην 
περίπτωση που κριθεί αναγκαία, µετά την επιτόπου εξέταση του συνεργείου, η µεταφορά 
του οχήµατος σε εσωτερικό συνεργείο τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
2.20 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ορίζεται 
στις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της υπογραφής της 
συµβάσεως. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει κατά την ηµεροµηνία της παραλαβής 
του µηχανήµατος και θα βασίζεται οπωσδήποτε στα παρακάτω σχετικά έντυπα τα οποία 
θα χορηγηθούν. 
 

 
ΟΜΑ∆Α Γ΄ 

 
 

3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 19Τ ΜΒ 

 
3.1  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το προς προµήθεια όχηµα, θα αποτελείται από µεταχειρισµένο πλαίσιο (µε έτος 
κατασκευής από 2004 και µετά), καινούρια υπερκατασκευή και κινητήρα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας  EURO 3 ή νεότερο. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. 

Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 
Εξωτερικά το φορτηγό θα είναι βαµµένο σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρει κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ). 

Το φορτηγό θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού  από ολική εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων, από 
την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. Ο προµηθευτής θα πρέπει να 
εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψή του σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για 
δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Το ανατρεπόµενο φορτηγό αυτοκίνητο θα αποτελείται από το πλαίσιο (chasis) µε 

κύριο χαρακτηριστικό τις διαστάσεις και την ιπποδύναµη του κινητήρα του και από την 
κιβωτάµαξα µε κύριο χαρακτηριστικό την χωρητικότητα της. 
 

Η φόρτιση των αξόνων του δεν επιτρέπονται να είναι ανώτερη της µέγιστης 
επιτρεπόµενης φόρτισης κατά άξονα  και συνολικά για το πλαίσιο.  
 

Το παραπάνω φορτηγό αυτ/το θα είναι εφοδιασµένο µε ισχυρό υδραυλικό σύστηµα 
ανατροπής κιβωτάµαξας.  



 
Τόσο το πλαίσιο, όσο και η κιβωτάµαξα θα είναι εξ΄ ολοκλήρου καινούρια , γνωστού 

αναγνωρισµένου οίκου.  
 

Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται 
από την νοµοθεσία.  
 

Το ανατρεπόµενο φορτηγό αυτ/το θα έχει ηλεκτρικό σύστηµα που θα περιλαµβάνει 
όλα τα φώτα που προβλέπονται  από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί “ ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ” και επιπλέον πλευρικά φώτα και προβολέα νυχτερινής εργασίας. 
 

Η ικανότητα φόρτωσης της υπερκατασκευής (καρότσας), δηλαδή το ωφέλιµο βάρος του 
οχήµατος, θα είναι περίπου 12 τόνοι. 
 

Ως ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο, νοείται το υπόλοιπο που αποµένει µετά 
την αφαίρεση από το µέγιστο µεικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω:  
• του απόβαρου του ίδιου του οχήµατος µε πλήρη εξοπλισµό , δηλαδή µε την δεξαµενή 
καυσίµου γεµάτη, τα λιπαντικά , το ψυκτικό µέσο, οδηγού – συνοδηγών, τα συνήθως 
φερόµενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό. 
• Του βάρους της υπερκατασκευής µε τους µηχανισµούς ανατροπής. 
 

Το µικτό βάρος του οχήµατος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το µέγιστο 
επιτρεπόµενο βάρος του.  

Επίσης: 

• θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, ενός ( 1 ) χρόνου τουλάχιστον, 
από την ηµεροµηνία έγκρισης, από το ∆.Σ., του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας. 

• Όσον αφορά την κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή,  θα είναι τεχνικώς άρτια 
τοποθετηµένη επί του αυτοκίνητου πλαισίου, βάσει των ισχυουσών τεχνικών 
προδιαγραφών για νόµιµη κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Στάνταρτ και τις διατάξεις του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως 
ισχύει.  

• θα έχει κατάλληλη έγκριση τύπου, ενώ η υπερκατασκευή θα φέρει σήµανση CE, 
συνοδευόµενη από δήλωση πιστότητας ΕΚ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ε.Ε. και της Ελληνικής νοµοθεσίας. 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, κρίνεται, η προσκόµιση 
πιστοποιητικού διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO  9001 ή 9002 .  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ  και να φροντίσει, επί ποινή 
αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν 
λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ∆ήµο, µε καινούρια ελαστικά επίσωτρα (όχι 
αναγοµωµένα), έτοιµο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των αναδόχων 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ.  

Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 

Εξωτερικά το φορτηγό θα είναι βαµµένο σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρει 
κίτρινη λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ), καθώς και τα βάρη του αυτοκινήτου 
(µικτό-ωφέλιµο-απόβαρο) όπως αυτά θα προκύψουν µετά την ταξινόµησή του από το 
αρµόδιο τµήµα της ∆/νσης Μετ/ρών & Επικ/νιών.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η επίδειξη του µηχανήµατος σε λειτουργία και 
η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του. 



Το Φ/Α θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, µε τα κάτωθι 
παρελκόµενα :  
• Εφεδρικός τροχός µε λάστιχο και αεροθάλαµο (ίδιος µε τους υπολοίπους) 
• Σειρά συνήθων εργαλείων και γρύλο. 
• Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ. 
• Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον ΚΟΚ και δύο αναστολείς κυλίσεως  
 (τάκους) µετά βάσης στηρίξεως. 
• ∆ύο (2) πυροσβεστήρες 6 κιλών. 
• Ταχογράφο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό (µε κάρτα) µολυβδοσφραγισµένο στις διατάξεις 
κίνησης του οχήµατος συνοδευόµενο από βεβαίωση εγκατάστασης που θα είναι σε ισχύ. 
• Αντιολισθητικές αλυσίδες  
• Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, ασφάλειας για το σασί, την υπερκατασκευή  
     και λοιπούς µηχανισµούς στα ελληνικά (µεταφρασµένο) 
• Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ανταλλακτικών ( κατάλογος ) εικονογραφηµένα µε κωδικούς αριθµούς 
     παραγγελίας για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 
• Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κλπ στα ελληνικά 
(µεταφρασµένα) 

 
3.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Οι διαστάσεις του πλαισίου του οχήµατος θα είναι κατάλληλες για την υποδοχή 
κιβωτάµαξας, µε ικανότητα φόρτωσης 12 τόνους, ώστε το φορτηγό αυτ/το να είναι 
ασφαλές και λειτουργικά αξιόπιστο. 
   

 Οι διαστάσεις γενικά του Φ/Α τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία αυτού πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η 
κυκλοφορία του στη Ελλάδα, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας για το ωφέλιµο φορτίο. 
Θα προτιµηθούν οχήµατα µε όσο το δυνατόν, µικρές διαστάσεις, για να εξυπηρετούν και 
στενούς δρόµους του ∆ήµου. 
 
     

Το πλαίσιο θα είναι κλειστού τύπου, στιβαρής κατασκευής, ευρείας κυκλοφορίας 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
 

 Το πλαίσιο θα είναι τελείως επίπεδο, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και 
τεχνικώς άρτια η κιβωτάµαξα του Φ/Α. Η επιλογή των διατοµών τόσο των κύριων 
διαµηκών δοκών σχήµατος «Π», όσο και των εγκάρσιων διαδοκίδων του πλαισίου καθώς 
και η κατασκευή τους, θα είναι τέτοια ώστε να αντέχει στις πλέον δυσµενείς καταπονήσεις 
που προέρχονται από κάµψη, κρούση, στρέψη κλπ. Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή 
αποκλεισµού, κρίνεται η τοποθέτηση διπλής προστατευτικής µπάρας και στις 2 πλευρές 
του αυτοκινήτου, στο ύψος της δεξαµενής καυσίµου και των αεροθαλάµων αντίστοιχα  
 
  Η συναρµολόγηση της υπερκατασκευής επί του πλαισίου θα γίνει µέσω των ήδη 
από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, διαµορφωµένων οπών . Το αυτοκίνητο – 
πλαίσιο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισµού, πλήρεις τροχούς µετά καινούριων ελαστικών 
επισώτρων (και όχι αναγοµωµένων) και αεροθαλάµων, κατάλληλου αριθµού και 
διαστάσεων. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας, σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει 
οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα και για φορτία µεγαλύτερα του µέγιστου 
επιτρεπόµενου κατά 20%), διαφορετικά ο προµηθευτής πρέπει να αντικαταστήσει 
το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής, µε δικές 
του δαπάνες. 
 
 
3.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 



 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απευθείας εγχύσεως, τετράχρονος, 

υδρόψυκτος εκ των κυκλοφορούντων γνωστών τύπων  του εµπορίου µε εξασφαλισµένο 
σύστηµα προµήθειας ανταλλακτικών.  

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε την οδηγία ΕURΟ IΙΙ  ή 
νεότερος. Οι εκποµπές των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που 
καθορίζονται από την νοµοθεσία. 
    Η ονοµαστική ισχύ του κινητήρα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας 
του οχήµατος 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, είναι προσκόµιση διαγραµµάτων 
λειτουργίας ισχύος, ροπής στρέψης και κατανάλωσης καυσίµων εκ των οποίων θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα η γραµµικότητα της καµπύλης της γραφικής απεικόνισης της 
αποδιδόµενης ροπής του κινητήρα, το ύψος των στροφών στο οποίο ο κινητήρας 
αποδίδει τη µέγιστη του ισχύ (Hp) και ροπή (Nm ή Kgm) καθώς και η µέση 
κατανάλωση του οχήµατος 
 

3.4 ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

Η καµπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντιδονητικού συστήµατος. Θα είναι 
ανακλινόµενου τύπου καθώς και ειδικής κατασκευής για Φορτηγά Ανατρεπόµενα 
Αυτοκίνητα. Ο θάλαµος του οδηγού πρέπει να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα 
για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου να είναι 
άριστη και να µην προκαλεί παραµόρφωση των αντικειµένων προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ’ όλα τα παράθυρα εκ των 
οποίων τα πλευρικά να είναι ανοιγόµενα. Οι διαστάσεις του θαλάµου και οι θέσεις στην 
καµπίνα να επιτρέπουν την άνετη µεταφορά, εκτός του οδηγού, δυο (2) καθήµενων 
επιβατών. Ο θάλαµος πρέπει να διαθέτει δύο (2) πόρτες. Επίσης πρέπει να διαθέτει δύο 
(2) εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες 
νερού, αλεξήλια, εσωτερικό φωτισµό, ρευµατοδότη µπαλαντέζας και (2) πυροσβεστήρες (6 
κιλών) κατάλληλων προδιαγραφών στερεωµένους σε εύκολα προσβάσιµο µέρος. 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, κρίνεται η ύπαρξη συστήµατος 
θέρµανσης και αερισµού µε δυνατότητα αντιθάµπωσης του παρµπρίζ καθώς και σύστηµα 
κλιµατισµού (air condition)  εργοστασιακό. 

Η θέση του οδηγού πρέπει να παρέχει ορατότητα σε όλο τον πίνακα µε τα 
απαραίτητα όργανα ενδείξεων και ελέγχου τοποθετηµένα εργονοµικά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΕΟΚ. Επιπρόσθετα θα φέρει ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού. 
 
 
3.5 ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Το Φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα διεύθυνσης σύγχρονης 
τεχνολογίας, µε υδραυλική υποβοήθηση, το οποίο να επιτρέπει στον οδηγό την ευχερή, 
ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήµατός του. Η θέση του τιµονιού θα 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδηγήσεως του οχήµατος 
 

3.6 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, µε τουλάχιστον 5+1 δηλαδή 
πέντε (5) συγχρονισµένες ταχύτητες εµπροσθοπορείας, µιας (1) οπισθοπορείας, πλήρως 
στεγανοποιηµένο από διαρροές.  
 
 
3.7 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 
 

Ο συµπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος 
απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των αυτ/των.  
 

3.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΕΩΣ 



Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του 
οχήµατος και τους επιβαίνοντες.  

Το Φ/Α θα είναι εφοδιασµένο, επί ποινή αποκλεισµού, µε φρένα πορείας 
ανεξαρτήτου διπλού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα, µε επενέργεια σε όλους τους 
τροχούς, καθώς και µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS),  ώστε να 
εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά το φρενάρισµα. 

Το χειρόφρενο του οχήµατος θα είναι τύπου καστανιάς ή αντίστοιχων προδιαγραφών 
µε επενέργεια στους πίσω τροχούς, ακινητοποιώντας µε ασφάλεια το πλήρες φορτωµένο 
όχηµα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και το µοχλό ταχυτήτων στο 
νεκρό σηµείο.  

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. του συστήµατος πέδησης θα είναι µεγάλης αντοχής 
και υψηλής ποιότητας για µακροχρόνια καλή λειτουργία. 

Όλα τα εξαρτήµατα του οχήµατος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 
κατασκευής. 

 
 
3.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 
 

Το σύστηµα ανάρτησης πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά του ολικού 
επιτρεπόµενου φορτίου σε κλίσεις δρόµου 15% αλλά και σε υψηλές ταχύτητες. Η 
απόσβεση πρέπει να είναι η ενδεικνυόµενη για το ολικό φορτίο και να περιορίζει στο 
ελάχιστο την ταλάντωση του οχήµατος ακόµα και σε υψηλές ταχύτητες. Ενδεικτικά, το 
σύστηµα αναρτήσεως δύναται να αποτελείται από:  
Εµπρός : Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου,  
                ράβδο στρέψης. 
     Πίσω:  Παραβολικές σούστες, αµορτισέρ διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου.       

 

3.10 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ – ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 

Η µετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς γίνεται µέσω του διαφορικού του 
αυτ/του. Το διαφορικό και τα ηµιαξόνια, θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των 
πλαισίων, αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων. Θα είναι δε ισχυρής και 
δοκιµασµένης κατασκευής, κατάλληλα σε συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων για 
ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου 15% και για ταχύτητα 70 χλµ/ωρα 
τουλάχιστον.  

Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία το προµηθευόµενο Φ/Α  
παρουσιάζει ζηµιά κατά τον χρόνο εγγύησης στο διαφορικό,  ή σε οποιοδήποτε 
άλλο βασικό µηχανολογικό στοιχείο (παρ. Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6, Β.7, Β.8, Β.9 και 
Β.10) που δεν οφείλεται σε συνήθη χρήση, ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση των µερών αυτών µε άλλα ικανής αντοχής.  

Σε περίπτωση άρνησης του προµηθευτή, ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην 
ακινητοποίηση του Φ/Α  µέχρι τη οριστική λύση της διαφοράς, επιφυλασσόµενων 
αυτών των δικαιωµάτων του.  
 

3.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το  ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές και εναλλάκτη 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και να είναι ειδικά σχεδιασµένο - ενισχυµένο ώστε να 
καλύπτει  τις ανάγκες κίνησης των µηχανισµών της υπερκατασκευής. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και εκτός από τα 
βασικά φώτα και αναλάµποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισµού για νυκτερινή εργασία (φωτισµός στα σηµεία εργασίας), πλευρικό 
φωτισµό καθώς και αναλάµποντα φάρο. 

Το ανώτερο όχηµα θα φέρει ηλεκτρική εγκατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα 
φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή θα είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, 
ηχητικά σήµατα και ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό . 



 
3.12 ΨΕΥ∆ΟΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Οι κύριου επιµήκεις δοκοί καθώς και οι εγκάρσιοι δοκοί του ψευδοπλαισίου θα 
κατασκευαστούν από χάλυβα υψηλής αντοχής.    

Το ψευδοπλαίσιο θα έχει την κατάλληλη διατοµή & µήκος σε σχέση µε το ολικό 
επιτρεπόµενο φορτίο του αυτοκινήτου και του ωφέλιµου φορτίου. 

Η στερέωση ( κοχλίωση ) του ψευδοπλαισίου επάνω στο πλαίσιο του φορτηγού 
αυτ/του, θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες για την ασφάλεια του οχήµατος, καταπονήσεις. 

Η εφαρµοζόµενη τεχνολογία  στήριξης του ψευδοπλαισίου, δεν πρέπει να περιορίζει 
σε καµία περίπτωση την ελαστικότητα του πλαισίου του οχήµατος.  

Η επιλογή των σηµείων συναρµολόγησης της κιβωτάµαξας ( καρότσας ) επί του 
πλαισίου, θα γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην περιορίζεται σε καµία περίπτωση η 
σταθερότητα και η ελαστικότητα του πλαισίου του αυτ/του. 
 
3.13 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ( καρότσα ) 
 

Η κιβωτάµαξα θα είναι εξ΄ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής από χαλυβδοέλασµα 
υψηλής ποιότητας και αντοχής St 37-2, στηριζόµενη σε βοηθητικό πλαίσιο 
(ψευδοπλαίσιο).  

Για την κατασκευή του πατώµατος της κιβωτάµαξας θα χρησιµοποιηθεί 
χαλυβδοέλασµα αντοχής,  πάχους 5 mm, ενώ τα πλαϊνά τοιχώµατα θα κατασκευαστούν 
από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 3 mm περίπου. 

Οι εγκάρσιοι δοκοί στηρίξεως των πλαϊνών της καρότσας , πάχους 3 mm, θα είναι 
από στραντζαριστή λαµαρίνα. 

Η καρότσα θα φέρει στο κάτω µέρος κατακόρυφους και διαµηκής στραντζαριστούς  
πάχους 3 mm, ηλεκτροσυγκολληµένους. 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάµαξας θα είναι πλήρους ραφής.  
Ο γείσος της κιβωτάµαξας του κουβουκλίου θα κατασκευαστεί από χαλυβδοέλασµα  

πάχους 3 mm ενισχυµένος περιµετρικά µε στραντζαριστούς δοκούς. Επίσης, στο 
εµπρόσθιο µέρος της κιβωτάµαξας µε προέκταση του εµπρόσθιου τοιχώµατος θα 
κατασκευασθεί στέγαστρο του θαλάµου οδήγησης σε όλο το πλάτος της κιβωτάµαξας και 
µήκος οριζόντιας προβολής περίπου 400 έως 500 χιλιοστά. 

Τα πάχη του µεταλλικού ελάσµατος καθως και οι διαστάσεις της καρότσας [δάπεδο , 
πλαϊνά, διαδοκίδες κλπ, (Μ*Π*Υ)],  θα δοθούν από τον κατασκευαστή στην Τεχνική 
Προσφορά και θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και στην ισχύουσα νοµοθεσία για 
φορτηγά αυτοκίνητα. 

Η πόρτα της κιβωτάµαξας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανοίγει σε δύο (2) 
κατευθύνσεις ήτοι προς τα πλάγια, για άδειασµα ογκωδών αντικειµένων και προς τα 
πάνω, για άδειασµα αντικειµένων µε µικρές διαστάσεις όπως χώµα, αµµοχάλικο, κτλ. Το 
άνοιγµα της πόρτας θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ηλεκτροπνευµατικού συστήµατος 
από σηµείο ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή, η εναπόθεση-άδειασµα του 
φορτίου 

Η προσφορά θα συνοδεύεται επίσης από κατασκευαστικά σχέδια της καρότσας.  
 Εξωτερικά, το όχηµα θα είναι χρώµατος λευκού, µε κίτρινη ρίγα κατά µήκος της 
καµπίνας οδηγού και της κιβωτάµαξας από την δεξιά και την αριστερή του πλευρά και θα 
φέρει, ευκρινές, το λογότυπο ¨∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ¨ στην πόρτα του οδηγού και του συνοδηγού 
αντίστοιχα. 

Απαραίτητη, ήτοι επί ποινή αποκλεισµού, χαρακτηρίζεται η ύπαρξη 
συστήµατος κατά µήκος κάλυψης της κιβωτάµαξας µε τέντα, σύµφωνα µε το υπ’ αρ.  
πρωτ. 30/οικ.3167 από 06-06-2003 εγγράφου Περ. Κ. Μακεδονίας, από αδιάβροχο 
υλικό υψηλής αντοχής, η κίνηση της οποίας θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 
µηχανικού-χειροκίνητου συστήµατος λειτουργίας (µανιβέλα) που θα παρέχει ροπή 
σε σύστηµα αξόνων µετά οδοντωτών τροχών και αλυσίδας (καδένα) επαρκούς 
ισχύος και αντοχής.. 

  
3.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 



 
Η εκφόρτωση των υλικών θα επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δύο υδραυλικών εµβόλων 

ανύψωσης της καρότσας. 
Η λήψη κίνησης για το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής γίνεται απο το (ΡΤΟ) 

δυναµολήπτη του οχήµατος. Η υδραυλική αντλία για την ανατροπή θα είναι της τάξεως 
των 220-250 bar περίπου. 

Οι βραχίονες και τα έµβολα ανύψωσης θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για χρήσεις όπου η αντοχή στην τριβή είναι αποφασιστική. 

Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής του Φ/Α θα φέρει βαλβίδες προστασίας 
(ανακούφισης) για την περίπτωση υπερφόρτωσης & βλάβης. 

 

3.15  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η κίνηση της κιβωτάµαξας θα γίνεται µέσω κεντρικής υδραυλικής αντλίας, κατά 
προτίµηση διπλής εµβολοφόρας, κατάλληλης ισχύος και κατασκευής για τέτοιες χρήσεις. 

Η λήψη κίνησης για το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής γίνεται απο το (ΡΤΟ) 
δυναµολήπτη του οχήµατος. Η υδραυλική αντλία για την ανατροπή θα είναι της τάξεως 
των 220-250 bar περίπου. 

Η ισχύ του υδραυλικού συστήµατος  του Φ/Α θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να 
εκτελείται ικανοποιητικά η λειτουργία της ανατροπής της υπερκατασκευής υπό πλήρες 
φορτίο. Οι σωληνώσεις, οι σύνδεσµοι του υδραυλικού συστήµατος θα είναι άριστης 
ποιότητας και τοποθετηµένα µε τρόπο τεχνικά αποδεκτό. 

Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής του Φ/Α θα φέρει βαλβίδες προστασίας 
(ανακούφισης) για την περίπτωση υπερφόρτωσης & βλάβης. 

Απαραίτητα στην προσφορά, θα πρέπει να αναφέρονται ο τύπος της αντλίας, 
οι µέγιστες τιµές που λαµβάνει η πίεση και η παροχή προκειµένου να µπορεί να 
εκτιµηθεί το µηχάνηµα από την Υπηρεσία. 

 
 

3.16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Φ/Α θα είναι εξοπλισµένο µε όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας για 
πρόληψη ατυχηµάτων και προστασίας εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ελληνικές και 
διεθνείς διατάξεις.  

Τα συστήµατα χειρισµού του οχήµατος θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο έτσι, ώστε να προλαµβάνεται η δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων 
και ειδικότερα:  

•  να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες 

• να µη δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού 
σφάλµατος στους χειρισµούς 

•  τα όργανα χειρισµού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και να 
φέρουν κατάλληλη σήµανση 

• η τοποθέτηση των οργάνων χειρισµού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισµός τους να 
µην δηµιουργεί συµπληρωµατικούς κινδύνους 

•  Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισµού επί του οχήµατος θα είναι 
τέτοια, ώστε ο χειριστής να µπορεί από την κύρια θέση χειρισµού να βεβαιώνεται 
ότι δεν υπάρχουν εκτιθεµένα άτοµα στις επικίνδυνες ζώνες.  

 

 
3.17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 



Επί ποινή αποκλεισµού Θα πρέπει να δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα 
συνεργεία, που θα εκτελούν τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, καθώς και οι 
αποθήκες ανταλλακτικών. 

Με την προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθεί δήλωση του υποψηφίου 
προµηθευτή που να εγγυάται ότι εξασφαλίζει την ύπαρξη απαιτούµενων γνήσιων 
ανταλλακτικών για διάστηµα δέκα (10) ετών και να αναφέρεται η έκπτωση που θα 
τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου. 
 
3.18 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Απαραίτητη, κρίνεται η εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα τουλάχιστον 
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έγκρισης, του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
προµήθειας. 

Σε κάθε περίπτωση, εντός του χρονικού διαστήµατος της εγγυήσεως, η 
αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το µηχάνηµα.  Το 
εξωτερικό συνεργείο θα πρέπει να µεταβαίνει στο σηµείο της βλάβης  σε διάστηµα 
µικρότερου των δύο (2) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Στην 
περίπτωση που κριθεί αναγκαία, µετά την επιτόπου εξέταση του συνεργείου, η µεταφορά 
του οχήµατος σε εσωτερικό συνεργείο τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
3.19 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ορίζεται 
στις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της υπογραφής της 
συµβάσεως. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει κατά την ηµεροµηνία της παραλαβής 
του µηχανήµατος και θα βασίζεται οπωσδήποτε στα παρακάτω σχετικά έντυπα τα οποία 
θα χορηγηθούν. 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ 
 
 

4.0   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 
 
Οι διαστάσεις των αυτοκινήτων, τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία 
θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι δυνατή ή 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των οχηµάτων στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 
Επισηµαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήµατα του ∆ήµου φέρουν πινακίδες χρώµατος 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µε ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- . 
Εξωτερικά τα οχήµατα θα είναι βαµµένα σε λευκό χρώµα και θα πρέπει να φέρουν κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10εκ κατά µήκος, περιµετρικά, στη µέση, περίπου, του οχήµατος, 
παράλληλη µε το έδαφος . Θα φέρουν και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου 
ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του αρ.  7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ). Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται 
να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο 
έλεγχος του ΚΤΕΟ  και να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των 
σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ∆ήµο 
έτοιµο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των αναδόχων θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα 
έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ.  



O κινητήρας των προς προµήθεια καινούργιων ηµιφορτηγών αυτοκίνητων θα είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, EURO 5 ή νεότερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας και τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.   
H καρότσα θα είναι ανοιχτού τύπου, µε συνέπεια και τα εν λόγω οχήµατα να 
χαρακτηρίζονται ως ¨ανοιχτό¨ στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας κυκλοφορίας του. 
Στην κονσόλα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου της 
λειτουργίας των αυτοκινήτων ενώ τα εν λόγω οχήµατα, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι 
εξοπλισµένα µε εργοστασιακό  Air – condition. 
Τα αυτοκίνητα θα είναι εξοπλισµένα µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εφεδρικό τροχό, 
τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρα, γρύλο, κλειδί σύσφιξης - απόσφιξης µπουλονιών  κ.λ.π.  
καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισµού και συντήρησης αυτοκίνητου στην Ελληνική, 
όπως και το βιβλίο παραγγελίας ανταλλακτικών. 
 
 
4.2  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Ο κινητήρας των ηµιφορτηγών αυτ/των θα είναι τετράχρονος, τετρακύλινδρος       
υδρόψυκτος, µε καύσιµο πετρέλαιο, ισχύος 130 ίππων  τουλάχιστον, µε εύρος στροφών 
απόδοσης τους από 3400 έως 4000 στρ/1΄ και ροπής 300Nm τουλάχιστον, µε εύρος 
στροφών απόδοσης της από 1500 έως 3000 στρ/1΄. 
  
 
4.3 ΚΥΒΙΣΜΟΣ  
 
Από 2200cc - 2600cc περίπου 
 
 
4.4   ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ-ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
 
Ο συµπλέκτης θα είναι µηχανικός, ξηρός, µονού δίσκου και το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 
5 +1 ή 6+1 σχέσεων µε επιλογή για µετάδοση κίνησης στους 2 ή 4 τροχούς αντίστοιχα, µε 
τη βοήθεια 2ου επιλογέα. 
  
 
4.4 ΦΡΕΝΑ 
 
Αεριζόµενοι δίσκοι εµπρός, ταµπούρα ή δίσκοι πίσω. Τα εν λόγω οχήµατα, επί ποινή 
αποκλεισµού, θα είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 
(ABS). 
 
 
4.5 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 
Εµπρός: Aνεξάρτητη µε διπλά ψαλίδια ή Γόνατα Μακ Φέρσον, ράβδο στρέψης, 
τηλεσκοπικά αµορτισέρ, ελικοειδή ελατήρια.  
Πίσω :  Ηµιάκαµπτος άξονας, ηµιελλειπτικά φύλλα σούστας, τηλεσκοπικά αµορτισέρ 
 
 
4.7   ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
Η κατασκευή του πλαισίου θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις κάθε είδους 
καταπονήσεις και βαριά φορτία. 
Το σασί θα είναι διπλά ενισχυµένο για µεγαλύτερη ακαµψία µε ορθολογικά 
κατανεµηµένους κάθετους δοκούς που εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή.  
 
4.8  ΘΥΡΕΣ 
 
Τα ηµιφορτηγά αυτοκίνητά θα φέρουν 2 πόρτες έκαστο µε επένδυση και θήκες για 
µικροαντικείµενα στο εσωτερικό 
 



 
4.9   ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  
 
Ο χώρος φόρτωσης θα φέρει, επί ποινή αποκλεισµού, επένδυση από άθραυστο 
πλαστικό ή άλλο υλικό στο εσωτερικό του, κάλυµµα καρότσας (τέντα) από αδιάβροχο 
υλικό υψηλής αντοχής, εξωτερικές δέστρες στα πλαϊνα και χρωµιοµένο, κατά προτίµηση, 
rollbar στο µπροστινό µέρος της καρότσας για την πρόσδεση . 
Ο χώρος φόρτωσης θα έχει περίπου τις παρακάτω διαστάσεις:  
Μήκος (φορτίου)  : από  2000mm και άνω 
Πλάτος (φορτίου) : από 1400mm και άνω 
Υψος (εσωτερικό)   : από 400mm και άνω 
Σχήµα άµαξας:  Ανοιχτό 
 
4.10   ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 
 
Τα ηµιφορτηγά αυτ/τα θα έχει ωφέλιµο φορτίο από  1000Κg - 1400Κg περίπου.                              
 
 
4.11   ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ        
 
Η καµπίνα  των προς προµήθεια οχηµάτων, θα είναι εργονοµικά έτσι σχεδιασµένη ,ώστε 
να προσφέρει στον οδηγό µια ασφαλή και άνετη οδήγηση. 
Το τιµόνι θα είναι υδραυλικό, ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος, εξασφαλίζοντας άνεση και 
ασφάλεια στην οδήγηση. Στην καµπίνα θα υπάρχουν ρυθµιζόµενα καθίσµατα οδηγού και 
συνοδηγού. Η καµπίνα του οχήµατος θα φέρει θέσεις για 2 επιβάτες. 
Στην καµπίνα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθµισης : στροφόµετρο, 
ταχύµετρο, όργανο ένδειξης θερµοκρασίας ύδατος, όργανο ένδειξης πίεσης ελαίου, 
δείκτης καυσίµου, διακόπτες για τα φώτα πορείας-φώτα εργασίας και δεικτών αλλαγής 
κατεύθυνσης, διακόπτης υαλοκαθαριστήρων, κ.λ.π.  
    
 
4.12   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Τα αυτ/τα θα έχουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων σύµφωνα µε 
τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., δηλαδή θα είναι εφοδιασµένα µε τους απαραίτητους προβολείς, 
φωτιστικά σώµατα, υαλοκαθαριστήρες, φλας, µπαταρία, αναλάµποντα φάρο. κ.λ.π.    
 
4.13 ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
♦ Πλευρικοί δοκοί ασφαλείας 
♦ Αερόσακος οδηγού  
♦ Ρυθµιζόµενες καθ’ ύψος ζώνες ασφαλείας  
♦ Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας 
♦ IMMOBILIZER 
♦ Κεντρικό κλείδωµα θυρών 
♦ ΡαδιοCD 
♦ Εσωτερικά ρυθµιζόµενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
♦ Ρυθµιζόµενα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού 
♦ Ρυθµιζόµενα προσκέφαλα καθισµάτων 
♦ Πλέγµα προστασίας πίσω παραθύρου 
♦ Ηλεκτρικά Παράθυρα 
♦ Λασπωτήρες µπρος-πίσω 
♦ Αλυσίδες αντιολισθητικές  
                                        
 
4.14   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις: 



• Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας: Τέσσερα (4) χρόνια 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών: ∆ύο (2) χρόνια 
• Εγγύηση ποιότητας βαφής (χρώµα): ∆ύο (2) χρόνια 
 
 

ΟΜΑ∆Α Ε΄ 
 
 

5.0   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Οι διαστάσεις του καινογεωργικού ελκυστήρα, τα βάρη του άξονα και τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των 
λοιπών διατάξεων που αφορούν τα γεωργικά µηχανήµατα, έτσι ώστε να είναι δυνατή ή 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 
Στην κονσόλα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου της 
λειτουργίας του οχήµατος ενώ το εν λόγω µηχάνηµα, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι 
εξοπλισµένο µε εργοστασιακό  Air – condition. 
Επίσης, θα είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, 
πυροσβεστήρα,  κ.λ.π.  καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισµού και συντήρησης στην 
Ελληνική, όπως και το βιβλίο παραγγελίας ανταλλακτικών. 
Θα φέρει και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές της καµπίνας, το λογότυπο της Υπηρεσίας 
στην οποία αυτό ανήκει, ήτοι ¨∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ¨. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο 
έλεγχος από την αρµόδια Υπηρεσία  και να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την 
έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν λόγω όχηµα θα 
παραδοθεί στον ∆ήµο έτοιµο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά του αναδόχου θα 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, κλπ.  
 
 
 
5.2  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Ο κινητήρας του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι τετράχρονος, τετρακύλινδρος       
υδρόψυκτος, µε καύσιµο πετρέλαιο, ισχύος 100 ίππων  τουλάχιστον, µε εύρος στροφών 
απόδοσης τους από 1500 έως 2500 στρ/1΄ και ροπής 350Nm τουλάχιστον, µε εύρος 
στροφών απόδοσης της από 1500 έως 2500 στρ/1΄. 
 
 
5.3   ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ-ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ 
 
Ο συµπλέκτης θα είναι µηχανικός, υγρός, και το κιβώτιο ταχυτήτων µε συγχρονιζέ θα 
είναι τουλάχιστον 20 σχέσεων µε επιλογή, µε τη βοήθεια επιλογέα για το αργό-γρήγορα 
(Hi-Low), συµπεριλαµβανοµένων και των ενδιάµεσων σχέσεων, παρέχοντας κίνηση µε 
διπλό διαφορικό και στους 4 τροχούς. 
  
 
5.4  ΦΡΕΝΑ 
 
Υδραυλικά φρένα εντός του σασµάν µε µειωτήρα - δισκόφρενα 
 
 



5.5   ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
Η κατασκευή του πλαισίου θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις κάθε είδους 
καταπονήσεις και βαριά φορτία. 
Το σασί θα είναι διπλά ενισχυµένο για µεγαλύτερη ακαµψία µε ορθολογικά 
κατανεµηµένους κάθετους δοκούς που εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή.  
 
 
5.6  ΘΥΡΕΣ 
 
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα φέρει 2 πόρτες µε επένδυση και κατά προτίµηση θήκες για 
µικροαντικείµενα στο εσωτερικό 
 
 
 
 
5.7  ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΒΑΡΗ – ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
- Ενδεικτική µέγιστη ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού (στιγµιαία): ~7500 κιλά 
- Ενδεικτική µέγιστη ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού (συνεχόµενη): ~4500 κιλά 
- Ενδεικτικό βάρος ελκυστήρα:~3800 κιλά (µε αντίβαρα, κατά προσέγγιση, +-200Kg) 
- ∆ιάµετρος κύκλου στροφής: µικρότερη από 4,5µ  
- Απόσταση οχήµατος από το έδαφος: µεγαλύτερη των 500mm 
- Συνολικό µήκος µη συµπεριλαµβανοµένου του εµπρόσθιου αντίβαρου:~4000mm 
- Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου: µεγαλύτερη από 120 λίτρα 
- Ταχύτητα ελκυστήρα: µεγαλύτερη από 35 Κm/h 
- Ενδεικτική διάσταση ελαστικών: 18,4/-34 (πίσω) και 13,6/-28 (µπροστά). Τα ελαστικά θα 
είναι, επί ποινή αποκλεισµού, καινούρια και όχι αναγοµωµένα. 
- ∆ιάστηµα περιοδικής αλλαγής λαδιών: µεγαλύτερο ή ίσο των 500 ωρών εργασίας 
- Έξοδος στο παρτικόφ στο πίσω µέρος του ελκυστήρα (καρέ).  
 
 
5.8   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
 
- Ενδεικτική συνολική παροχή υδραυλικής αντλίας: µεγαλύτερη των 65 lt/min    
- Ενδεικτική πίεση λειτουργίας (εργασίας): µεγαλύτερη των 160 bar 
Όλες οι βαλβίδες θα είναι υπό πίεση σε κατάσταση αναµονής. 
 
 
5.9   ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ        
 
Η καµπίνα  του προς προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα, θα είναι εργονοµικά έτσι 
σχεδιασµένη ,ώστε να προσφέρει στον οδηγό µια ασφαλή και άνετη οδήγηση. 
Το τιµόνι θα είναι υδραυλικό, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια στην οδήγηση. Στην 
καµπίνα θα υπάρχει ρυθµιζόµενο καθίσµατα οδηγού.  
Θα διαθέτει σύστηµα αερισµού, θέρµανσης και εξαερισµού σε συνεργασία µε το 
εργοστασιακό A/C 
Το πίσω παράθυρο της καµπίνας θα είναι ανοιγόµενο 
Στην καµπίνα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθµισης : στροφόµετρο, 
όργανο ένδειξης θερµοκρασίας ύδατος, όργανο ένδειξης πίεσης ελαίου, δείκτης καυσίµου, 
διακόπτες για τα φώτα πορείας-φώτα εργασίας και δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, 
διακόπτης υαλοκαθαριστήρων, κ.λ.π.  
    
 
5.10   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., δηλαδή θα είναι εφοδιασµένος µε τους απαραίτητους 
προβολείς, φωτιστικά σώµατα, υαλοκαθαριστήρες, φλας, µπαταρία, αναλάµποντα φάρο. 
κ.λ.π. 



Μεταξύ άλλων, θα διαθέτει δύο προβολείς εργασίας για µπροστά και δύο για πίσω, 
καθώς και ηχοσύστηµα (radiocd) µε ηχεία, εγκατεστηµένο. 
 
 
5.11    ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Το εν λόγω µηχάνηµα, θα είναι εφοδιασµένο µε µπροστινά υδραυλικά και µε τρία, 
τουλάχιστον χειριστήρια για πίσω, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση βραχίονα µε 
καταστροφέα και λοιπόν παρελκοµένων, που διαθέτει ο ∆ήµος. 
Επίσης, ο γεωργικός ελκυστήρας θα διαθέτει µπράτσα, κατασκευασµένα από χάλυβα 
υψηλής αντοχής st-37 στο µπροστινό του σύστηµα στο οποίο θα είναι προσαρτηµένο 
εκχιονιστικό µαχαίρι. Το εν λόγω παρελκόµενο, θα έχει πλάτος εκχιονοσµού 2,7m – 3,0m, 
η λεπίδα θα είναι από βελτιωµένο χάλυβα υψηλής σκληρότητας και αντοχής. Θα διαθέτει 
ελατήρια απόσβεσης κραδασµών ενώ στο κάτω µέρος του, στο σηµείο επαφής µε το 
δρόµο θα διαθέτει ελαστικό κάλυµα της λεπίδας κατασκευασµένο από καουτσούκ ή άλλο 
συνθετικό ελαστοµερές υλικό, εξαιρετικής αντοχής στην τριβή και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, το οποίο θα είναι αποσπώµενο ώστε το παρελκόµενο να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για χωµατουργικές εργασίες. 
Η προσαρµογή του θα γίνεται µε τον ελκυστήρα µέσω των µπράτσων ενώ το εµπρός 
υδραυλικό σύστηµα του ελκυστήρα θα παρέχει τον αναγκαίο έλεγχο κλίσης του µαχαιριού 
µε την βοήθεια βαλβίδων διπλής ενεργείας. Η κλίση του µαχαιριού θα παρέχεται µέσω 
συστήµατος µε υδραυλικές µπουκάλες ικανής ισχύος ώστε να ανταπεξέρχονται στο 
προωθηθέν φορτίο. Η παρεχόµενη κλίση θα είναι της τάξεως των +-30ο (δεξιά αριστερά) 
κάθετα στο οδόστρωµα 
 
5.12   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις: 
• Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας: Ένα (1) έτος 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών: Ένα (1) έτος 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ 
 
 

6.0   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΡΚ 2,5Τ 

 
 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις για την 
προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου, πετρελαιοκίνητου, υδραυλικού περονοφόρου 
ανυψωτικού µηχανήµατος ονοµαστικής ανυψωτικής ικανότητας 2.500kg, που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου ∆έλτα σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης. Το έτος 
κατασκευής του µηχανήµατος θα είναι του 2005 ή νεότερο. 
Το µηχάνηµα και όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία-χρήση του στην Ελλάδα µε 
νόµιµη άδεια χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει η προµήθεια να συνοδεύεται από έγκριση 
τύπου του µηχανήµατος, πιστοποιητικό CE και κατά τη κρίση του προµηθευτή 
οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των οχηµάτων στην Υπηρεσία, να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 
Στην κονσόλα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου της 
λειτουργίας του. 



Επίσης, θα είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, 
πυροσβεστήρα,  κ.λ.π.  καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισµού και συντήρησης στην 
Ελληνική, όπως και το βιβλίο παραγγελίας ανταλλακτικών. 
Θα φέρει και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές της καµπίνας, το λογότυπο της Υπηρεσίας 
στην οποία αυτό ανήκει, ήτοι ¨∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ¨. Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο 
έλεγχος από την αρµόδια Υπηρεσία και να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την 
έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν λόγω όχηµα θα 
παραδοθεί στον ∆ήµο έτοιµο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά του αναδόχου θα 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, κλπ.  
 
 
6.2  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 
Ο κινητήρας του µηχανήµατος θα είναι πετρελαιοκίνητος τεσσάρων (4) κυλίνδρων, 
κυβισµού όχι µικρότερου των 2lt (λίτρων) και ονοµαστικής ισχύος, τουλάχιστον, 38kW και 
ροπής, τουλάχιστον, 140Νm  σε εύρος από 2000-3000 στρ/1΄, κατά ISO ή SAE ή άλλο 
ισοδύναµο πρότυπο. Η προµήθεια θα συνοδεύεται µε έγγραφα όπου θα αναγράφονται ο 
τύπος, ο κυβισµός, το σηµείο ονοµαστικής λειτουργίας στροφών – ισχύος καθώς και τα 
αντίστοιχα διαγράµµατα στροφών – ισχύος, ροπής – στροφών και κατανάλωσης – 
στροφών. Η απόδοση ισχύος σε χαµηλότερες στροφές είναι προτιµητέα. Η λίπανση θα 
πραγµατοποιείται υπό πίεση και θα επιτυγχάνεται απρόσκοπτα για εργασία σε κεκλιµένο 
επίπεδο. Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και θα έχει δυνατότητα εκκίνησης σε πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες.  
Η διάταξη των φίλτρων αέρος θα είναι κατάλληλη για προστασία από συνεχή παρουσία 
σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων και θα διαθέτει δείκτη καθαρότητας. Η εξάτµιση θα 
φέρει σιγαστήρα για χαµηλό θόρυβο. Η δεξαµενή καυσίµου θα διαθέτει εξωτερική 
νεροπαγίδα (διαχωριστή νερού). Να δοθεί η χωρητικότητα της δεξαµενής. Επίσης θα 
διαθέτει τάπα µε κλειδαριά. 
 
 
6.3   ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Η µετάδοση κίνησης του µηχανήµατος θα γίνεται υδροστατικά µέσω αντλίας, χωρίς 
συµπλέκτη και µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων µε δύο σχέσεις για κίνηση εµπρός και µία 
πίσω και θα µεταδίδει την κίνηση µέσω διαφορικού στους  εµπρόσθιους τροχούς, οι 
οποίοι θα είναι και οι κινητήριοι. 
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικά υποβοηθούµενο τύπου κρεµαγιέρας ή άλλο 
παρόµοιο µε επενέργεια στους πίσω τροχούς οι οποίοι θα είναι και οι κατευθυντήριοι. 
  
 
6.4 ΦΡΕΝΑ 
 
Μηχανικά φρένα µε δίσκους ή σιαγόνες (ταµπούρα) µε υδραυλική υποβοήθηση. 
Επιπροσθέτως θα υπάρχει και µηχανικό χειρόφρενο για µέγιστη απόδοση και ασφάλεια 
κατά τη στάθµευση. 
 
 
6.5   ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Η κατασκευή του πλαισίου θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις κάθε είδους 
καταπονήσεις και βαριά φορτία. 
Το σασί θα είναι ενισχυµένο για µεγαλύτερη ακαµψία µε ορθολογικά 
κατανεµηµένους κάθετους δοκούς που εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή.  
Στο µπροστινό µέρος θα υπάρχει η ανυψωτική διάταξη του µηχανήµατος η οποία θα 
αποτελείται από τον ιστό διπλό (dublex), µε µήκος περόνων από 1000 έως 1200mm, 
και πλάτους από 90 έως 120mm. Επίσης, θα διαθέτει, ενσωµατωµένη εργοστασιακή 
πλάγια µετατόπιση περόνων. 
 



 
6.6  ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΒΑΡΗ – ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
- Ύψος ανύψωσης φορτίου: τουλάχιστον 3000mm 
-  Ανυψωτική ικανότητα φορτίου: 2500kg (ονοµαστική ικανότητα) 
- Bάρος µηχανήµατος:3500-4000Kg 
- Ενδεικτικό µήκος µηχανήµατος:3400-4000mm 
- Ενδεικτικό πλάτος µηχανήµατος:1000-1300mm 
- Υψος µηχανήµατος µε συνεπτυγµένο ιστό:1,800-2,200mm 
- Υψος µηχανήµατος µε ανεπτυγµένο ιστό:3,500-4,000mm 
- ∆ιάµετρος κύκλου στροφής: µικρότερη από 2500mm  
- Απόσταση διευθυντηρίου άξονα από το έδαφος: µικρότερη από 200mm 
- Συνολικό µήκος µη συµπεριλαµβανοµένου του εµπρόσθιου αντίβαρου:~4000mm 
- Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (µε φορτίο και χωρίς φορτίο): µεγαλύτερη από 15 Κm/h 
- Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης περόνων (µε φορτίο και χωρίς φορτίο): µεγαλύτερη από 
0,50m/s 
- Μέγιστη ταχύτητα κατάβασης περόνων (µε φορτίο και χωρίς φορτίο): µεγαλύτερη από 
0,40m/s 
- Ελαστικά µε αέρα κατάλληλα για όλες τις συνθήκες οδοστρώµατος. Επίσης, θα είναι, επί 
ποινή αποκλεισµού, καινούρια και όχι αναγοµωµένα ή µεταχειρισµένα. 
- ∆ιάστηµα περιοδικής αλλαγής λαδιών: µεγαλύτερο των 150 ωρών εργασίας 
 
 
6.7   ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ        
 
Η καµπίνα  του προς προµήθεια µηχανήµατος, θα είναι εργονοµικά έτσι σχεδιασµένη 
,ώστε να προσφέρει στον οδηγό µια ασφαλή και άνετη οδήγηση. Θα είναι κλειστού τύπου 
µε αποσπώµενο τζάµι ασφαλείας, µπροστά και πίσω και θα πληροί όλες τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές ασφαλείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Το τιµόνι θα είναι υδραυλικό, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια στην οδήγηση. Στην 
καµπίνα θα υπάρχει ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού. Θα εκτιµηθεί η ύπαρξη στρεφόµενου 
καθίσµατος 
Στην καµπίνα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθµισης : στροφόµετρο, 
όργανο ένδειξης θερµοκρασίας ύδατος, όργανο ένδειξης πίεσης ελαίου, δείκτης καυσίµου, 
διακόπτες για τα φώτα πορείας-φώτα εργασίας και δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, 
καθρέπτες κ.λ.π.  
    
 
6.8   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Το µηχάνηµα θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων σύµφωνα µε 
τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., δηλαδή θα είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς, 
φωτιστικά σώµατα, υαλοκαθαριστήρες, φλας, µπαταρία, αναλάµποντα φάρο µε ηχητική 
διάταξη τύπου bazzer για την όπισθεν. κ.λ.π. 
Μεταξύ άλλων, θα διαθέτει προβολέα εργασίας για µπροστά και για πίσω, καθώς και 
ηχοσύστηµα (radiocd) µε ηχεία, εγκατεστηµένο. 
 
 
6.9  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Εκτός από τον εκ του νόµου απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας, ήτοι τρίγωνο, 
πυροσβεστήρας, φαρµακείο, ως µηχάνηµα έρχου θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη 
συστήµατος ενεργητικής ασφάλειας µε επενέργεια 

- στην ταχύτητα εκκίνησης και ακινητοποίησης του οχήµατος, σε συνάρτηση µε το 
φορτίο 

- στην πλευρική ευστάθεια εν κινήσει προς αποφυγή πλάγιας ανατροπής 
- στον έλεγχο ανύψωσης του ιστού προς αποφυγή απώλειας κάθετης ευστάθειας 

λόγω ανύψωσης φορτίου πέρα από το επιτρεπόµενο. 



Να αναφερθεί αντίστοιχο σύστηµα ασφαλείας που θα διαθέτει το προς προµήθεια 
µηχάνηµα 
 
6.10 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται µε πλήρη εγγύηση τουλάχιστον για έξι µήνες ή 600 ώρες 
λειτουργίας, όποιο λήξει πρώτο. Θα εκτιµηθεί, ιδιαίτερα, εγγύση µεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας 
 
6.11 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 
6.11.1 Βιβλία 
Η προµήθεια θα συνοδεύεται από βιβλία οδηγιών καλής λειτουργίας, συντήρησης και 
επισκευής βλαβών στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να παραδοθούν αναλυτική 
λίστα ανταλλακτικών και διαγράµµατα υδραυλικών κυκλωµάτων. 
6.11.2 Εργαλεία 
Η προµήθεια θα συνοδεύεται από σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται 
επακριβώς. Θα πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση και αναλυτική κατάσταση ειδικών 
εργαλείων συντήρησης καθώς και οργάνων και λοιπών βοηθητικών µέσων απαραίτητων 
για την εκτέλεση των µετρήσεων ελέγχων και ρυθµίσεων, εφόσον προβλέπονται στα 
βιβλία συντήρησης – επισκευών. 
6.11.3 Λοιπά 
Το µηχάνηµα θα είναι εφοδιασµένο, κατάλληλα προσαρµοσµένα επί αυτού, µε: 
α) Πυροσβεστήρα κόνεως 3 kg εν ισχύ την ηµεροµηνία παράδοσης 
β) Τρίγωνο στάθµευσης. 
γ) Φαρµακείο 
 

Σίνδος, 15-03-2012 

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
∆Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΑΪ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
∆/νση Τ. Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 
Τµήµα Καθαριότητας 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆. ∆ΕΛΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
 
 
ΕΝ∆. ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ.: 568.800,00 € (µε το ΦΠΑ). 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆. ∆ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.1 Αυτοκίνητα αποκοµιδής 
απορριµµάτων µε συµπιεστή, 
χωρητικότητας 16m3  

2 93495,93 186991,86 

                    ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
: 

186991,86 

                    ΦΠΑ 23%     
: 

43008,14 

                    ΣΥΝΟΛΟ     
:        

230.000,00  

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.2 ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
19Τ ΜΒ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

1 69.918,70 69.918,70 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  : 69.918,70 
  ΦΠΑ 23%     : 16.081,30 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 86.000,00 

 

ΟΜΑ∆Α Γ΄ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.3 ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
19Τ ΜΒ 

1 52.032,52 52.032,52 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  : 52.032,52 
  ΦΠΑ 23%     : 11.967,48 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 64.000,00 



 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  

4 20325,205 81.300,82 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  : 81.300,82 
  ΦΠΑ 23%     : 18.699,18 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 100.000,00 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Ε΄ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.5 ΕΝΟΣ (1) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

1 60.000,00 60.000,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  : 60.000,00 
  ΦΠΑ 23%     : 13.800,00 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 73.800,00 

 
 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

3.6 ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΡΚ 2,5Τ 

1 12.195,12 12.195,12 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  : 12.195,12 
  ΦΠΑ 23%     : 2.804,88 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 15.000,00 

 
Η αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και 
παράδοσης στην οριστική θέση των υπό προµήθεια υλικών. 

Σίνδος, 15-03-2012 

 

 

 

 

           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
∆Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕNΟΣ ΤΜ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΑΪ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 



 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
∆/νση Τ. Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
Τµήµα Καθαριότητας 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆. ∆ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2012-2013 
 
 
ΕΝ∆. ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ.: 568.800,00 € (µε το ΦΠΑ). 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

 

Άρθρο 1 

Ι) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια οχηµάτων από το ∆ήµο 

∆έλτα. 

ΙΙ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των 

σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προµήθεια οχήµατα θα 

παραδοθούν στον ∆ήµο έτοιµα προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων 

θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη 

χρήσης κλπ. Η παράδοση των οχηµάτων θα λάβει χώρα στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου 

∆έλτα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις από 

15-03-2012 τεχνικές προδιαγραφές. 

ΙΙΙ) Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆έλτα, έχει 

προϋπολογισθεί στο ποσό των 568.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

και θα χρηµατοδοτηθεί από ανταποδοτικά-τέλη καθαριότητας & φωτισµού και ειδική 

εισφορά πετρελαιοειδών. 

 

Άρθρο 2 

Η προµήθεια διέπεται 

Α. Από τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 

64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 



4. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

6. του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 

τ. Α 173/2010) 

 

Β. Την υπ’ αριθ. Π1/1753 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρµογής του  Ε.Π.Π. έτους 

2012. 

 

Άρθρο 3 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Προϋπολογισµός και προσφορά 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

Άρθρο 4 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της σύµβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), 

χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συµβατικής αξίας. 

 

Άρθρο 5 

Η προσφερόµενη τιµή σε ευρώ που περιλαµβάνεται στην προσφορά του προµηθευτή 

είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την 

παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει 

κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των οχηµάτων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ∆έλτα. 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  



Μετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, την έκδοση του τιµολογίου του 

προµηθευτή, την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 

νόµιµου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ∆ήµος 

υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών (Π∆ 

166/2003). 

 

Άρθρο 6 

Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 

προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

προµήθειας. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 

ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. Εκπληρώθηκαν και οι 

τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα οχήµατα που θα 

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών προδιαγραφών, 

των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 

κατασκευής και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο ∆ήµος ∆έλτα διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του ∆ήµου όχηµα ή τµήµα αυτού 

(ανταλλακτικό- εξάρτηµα κ.λ.π.) το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλείσεις από τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.  

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου οχήµατος ή τµήµατος αυτού και 

αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Άρθρο 7 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των οχηµάτων καθορίζεται στις από 15-03-2012 

Τεχνικές Προδιαγραφές για κάθε όχηµα ξεχωριστά. 

Ο χρόνος παράδοσης µετά την υπογραφή της σύµβασης ορίζεται σε: 

− Για τα απορριµµατοφόρα : 90 ηµέρες 

− Για το φορτηγό ανατρεπόµενο µεταχειρισµένο : 60 ηµέρες 

− Για το φορτηγό ανατρεπόµενο µεταχειρισµένο µε γερανό : 60 ηµέρες 

− Για τα καινούργια ηµιφορτηγά τύπου pick up : 60 ηµέρες 

− Για το γεωργικό ελκυστήρα : 60 ηµέρες  

− Για το περονοφόρο όχηµα : 60 ηµέρες 



Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 

ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 8 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήµου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα 

του δήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 

αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήµου, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 9 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 

µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, αλλά για 

το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε οµάδας. Η παράδοση θα γίνει στο 

αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆έλτα, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 10 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη 

και υποχρέωση του δήµου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι 

που προβλέπονται από την νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σίνδος, 15-03-2012 

 

 

 

 

           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
∆Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΑΪ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου ∆έλτα διακηρύσσει Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆έλτα 

προϋπολογισµού 568.800,00 € µε το Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 

προσφορά. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 

64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

4. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

6. του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 

τ. Α 173/2010) 

Β. Την υπ’ αριθ. Π1/1753 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρµογής του  Ε.Π.Π. έτους 

2012 

Γ. Την υπ’ αρίθµ. 355/2012 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκριση διενέργειας δηµοτικών 

προµηθειών 

∆. Την υπ’ αριθ. 251/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

Ε. Τις υπ’ αρίθµ. 35558/23-05-2012, 35552/23-05-2012, 35542/23-05-2012, 35555/23-05-

2012 εγκρίσεις αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ-Θ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για 

την προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή είδους ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

34/14/45/12/0 

Ποσότητα 2 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 230.000,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 



Περιγραφή είδους ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ ΜΒ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

34/14/20/00/4 

Ποσότητα 1 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 86.000,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Περιγραφή είδους ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ ΜΒ 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

34/13/42/00/7 

Ποσότητα 1 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 64.000,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 



Περιγραφή είδους ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

34/13/10/00/4 

Ποσότητα 4 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 100.000,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Περιγραφή είδους ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

16/70/00/00/2 

Ποσότητα 1 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 73.800,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

 

Περιγραφή είδους ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΡΚ 2,5Τ 

Κωδικός αριθµός του αρχείου 

Ειδών του ΕΠΠ 

 

 

42/41/51/10/2 

Ποσότητα 1 

Μονάδα µέτρησης Τεµ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 15.000,00 €  µε ΦΠΑ 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 



Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι από 15-03-2012 τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 

 

2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆ήµου ∆έλτα στην οδό Ν. Πλαστήρα 13, 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 05-02-2013 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η 

προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίτεθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν οι παρακάτω κατηγορίες που ασκούν 

εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας: 

α. φυσικά πρόσωπα,  

β. νοµικά πρόσωπα  

γ. ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) 

δ. συνεταιρισµοί 

 

Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί παραπάνω από µία εταιρίες στο διαγωνισµό. 

 

2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού µαζί µε 

τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο Β παρ. 7 της 

παρούσης).  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 



επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και διαχειριστές για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας 

που έχει έδρα η επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην 

οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω 

πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 

διαδικασία που πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος 

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ). 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 

δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

Β. Οι αλλοδαποί:  

1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 



την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (3) και (4) .  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 

στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

 

Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 

ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  

 

∆. Οι συνεταιρισµοί:   

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 

Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση.  

  

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

ή συµβολαιογράφο.  

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   

 

4. Άλλα δικαιολογητικά  

1. Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική 

και οικονοµική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προµηθευτών, 

λαµβάνονται υπόψη από την αρµόδια επιτροπή:  

α.   Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  



β.  Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  

γ.   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας.  

δ.   Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.  

ε.   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία.  

στ. Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ζ.   Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς 

της και το κύρος της.  

η.   Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

θ.   Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  

ι.    Η παραγωγική δυνατότητα.  

ια.  Η ποιότητα των προϊόντων.  

 

2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την προσφορά και 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:  

 

α)   Aντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών 

της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους 

του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική 

δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που 

έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

 

γ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή 

ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα 

αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 

παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα 

παραστατικά έγγραφα πώλησης.  



 

δ)   Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης.  

 

ε)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.  

 

στ)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες 

υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή προτύπων των 

προϊόντων (ISO κ.λ.π.).  

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι έλαβαν 

γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

η) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα 

αναφέρεται ονοµαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές, κύριες και επικουρικές, η επιχείρηση. 

 

θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα 

αναφέρεται ότι ο συµµετέχων θα καλύψει τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί δέκα 

(10) έτη, αν αυτό κριθεί σκόπιµο από το ∆ήµο. 

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από προµηθευτή που δεν είναι ο 

ίδιος κατασκευαστής ολικά ή µερικά του υπό προµήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν 

τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή µη) υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν2690/99, 

όπως και κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. 

Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα 

προκήρυξη πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. 

Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών 

1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους 

την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν 

εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

 



2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, 

πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 

εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του 

τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

 

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 

               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 

και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 

σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη « 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 



 

5) Το Φύλλο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι συντεταγµένο µε την ίδια σειρά και 
αρίθµηση όπως οι τεχνικές  προδιαγραφές. 
 
 

6) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 

 

7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη 

της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

8) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µεµονωµένη οµάδα των ζητούµενων 

οχηµάτων, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε οµάδας. 

 

9) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από 

τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.  

 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

 

3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

 

4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 



απαράδεκτες.   

  

5. Τιµή προσφοράς 

1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

4) Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε 

κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

5) H τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 

6) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

6. Υποβολή προσφορών 

1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο∆ΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  ΣΙΝ∆ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Κ: 57400 

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 05-02-2013 ηµεροµηνία και ώρα 10.00 

π.µ., µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε 

περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 



3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού µέχρι 

την παραπάνω ώρα (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 

 

4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

7. Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. ∆εκτές γίνονται 

και εγγυητικές συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων 

ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού 568.800,00 €, ήτοι για το σύνολο 

της προµήθειας σε 28.440,00 €. Όταν η προσφορά αφορά οµάδα των προς προµήθεια ειδών, 

γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι 

επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας, αλλά επί του µέρους του που 

αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση 

όµως, η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από 

την εγγύηση. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του 

χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι 7 µήνες). Εγγύηση που αναφέρει 

χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 

των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 



8. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα έξι (6) 

µηνών. Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Αποσφράγιση προσφορών 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού. 

 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. Στους συµµετέχοντες θα αποσταλεί σχετική 

πρόσκληση. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

– κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση 

των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

 

2. Αξιολόγηση προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα 

παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που 

κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσµα.  

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 

είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη 

διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία:  



Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

20 της  Υ.Α. 11389 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα: 

Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο οµάδες: 
 
Η πρώτη οµάδα [Α] περιέχει τα κριτήρια που έχουν σχέση µε στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών, 

ποιότητας, τεχνική αξία και αποδοτικότητα των υλικών, λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς 

προµήθεια είδους, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η δεύτερη οµάδα [Β] περιέχει κριτήρια που έχουν σχέση µε στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, 

χρόνου παράδοσης, εξυπηρέτησης [σέρβις] και ανταλλακτικών, εγγύηση καλής λειτουργίας  

κ.λ.π. 

 

Ο συντελεστής βαρύτητας για την Α’ οµάδα ορίζεται σε 70%  και για την Β’ οµάδα σε 30%. 

 

Το άθροισµα της βαθµολογίας των κριτηρίων κάθε οµάδας είναι 50 όταν καλύπτονται ακριβώς 

οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 60 [+10=20%Χ50] και πρέπει 

να προκύπτει από αύξηση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας, όταν υπερκαλύπτονται 

οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι 40 [-10 =20%Χ50] και πρέπει να προκύπτει από 

µείωση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας, όταν δεν καλύπτονται πλήρως οι 

απαιτήσεις της διακήρυξης µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή. 

Η συνολική βαθµολογία [ΣΒ] κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της 

οµάδας και ο γενικός βαθµός  [ΓΒ] κάθε προσφοράς προκύπτει σαν άθροισµα των 

σταθµισµένων βαθµολογιών  

Στην συνέχεια υπολογίζεται για κάθε αποδεκτή προσφορά ο λόγος των σταθµισµένων 

προσφορών, προς την αντίστοιχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

     

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο, του αθροίσµατος 

των σταθµισµένων βαθµολογιών, προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας ως 

κάτωθι: 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΟΜΑ∆ΩΝ  

ΟΜΑ∆ΑΣ  Α! 70% Α!    0.7ΧΒΑΘΜΟ = Σταθµισµένος 
   βαθµός 

ΟΜΑ∆ΑΣ  Β! 30% Β!    0.3ΧΒΑΘΜΟ = Σταθµισµένος  
    βαθµός 

 

Α! + Β! 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
(Α.Σ.Σ.Β.) 



 

Συµφερότερη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος 

σταθµισµένων βαθµολογιών προς την οικονοµική προσφορά, δηλαδή τη µεγαλύτερη ανοιγµένη 

τιµή. 

 

              Α.Σ.Σ.Β 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ       =   ------------------------------------- 

                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
Ι) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%]     Επιτρεπτά όρια 
     Βαθµολόγησης 

1. Ισχύς κινητήρα  4,8 6 7,2 
2. Ροπή στρέψης – γραµµικότητα 4,8 6 7,2 
3. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου 0,8 1 1,2 
4. Ειδική κατανάλωση καυσίµου στην µέγιστη ροπή (g/KWh) 1,6 2 2,4 
5. Ειδική κατανάλωση καυσίµου στην µέγιστη ισχύ (g/KWh) 1,6 2 2,4 
6. Έτος κατασκευής 3,2 4 4,8 
7. Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) 1,6 2 2,4 
8. ∆ιαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) (mm) εξωτερικές και Ευελιξία (ακτίνα στροφής) ( 2,4 3 3,6 
9. Συνολική τεχνική ικανότητα φόρτισης των αξόνων 1,6 2 2,4 
10. Ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο (Kg) 3,2 4 4,8 
11. Ύπαρξη immobilizer,αυτόµατου κλιµατισµού κ.λ.π.  0,8 1 1,2 
12. Τύπος και αριθµός ταχυτήτων 1,6 2 2,4 
13. Σύστηµα πέδησης ύπαρξη συστηµάτων κατανεµητή πίεσης και  

συστήµατος αντιολίσθησης 2,4 3 3,6 
14. Σύστηµα διεύθυνσης – ελαστικά  1,6 2 2,4 
15. Ποιότητα αντισκουριακής προστασίας και βαφής 1,6 2 2,4 
16. Βαθµός συµπίεσης απορριµµάτων 0,8 1 1,2 
17. Πάχος και τύπος χαλυβδοελάσµατος στα διάφορα σηµεία της 

 υπερκατασκευής 1,6 2 2,4 
18. Χωρητικότητα χοάνης) 0,8 1 1,2 
19. Υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης κάδων, ανυψωτική ικανότητα 0,8 1 1,2 
20. Χαρακτ/κα αντλίας συµπίεσης απορριµµάτων  2,4 3 3,6 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 
 

        ΟΜΑ∆Α Β΄  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 
30%) 

Επιτρεπτά όρια 
βαθµολόγησης 

 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος ισχύος 8 10 12 

 2 
Πωλήσεις ιδίων µηχανηµάτων την τελευταία 3-ετία στους Ο.Τ.Α, 
ύπαρξη ΙSO προµηθευτή, κατασκευαστή. 

8 10 12 

3 Επίσηµο συνεργείο επισκευών των απορριµµατοφόρων στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης ή στο ∆ήµο. 8 10 12 

 4 
Σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση, ύπαρξη κινητών 
συνεργείων επισκευής, στοκ ανταλλακτικών, τεχνική υποδοµή, 
εξειδικευµένο προσωπικό. 

8 10 12 

 5 Χρόνος παράδοσης 8 10 12 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ [Β] 40 50 60 



 
 
 
ΙΙ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ ΜΒ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%] Επιτρεπτά όρια     
Βαθµολόγησης 

1. Στοιχεία κινητήρα:Τύπος, ισχύς σε ΗP, κυβισµός, κατανάλωση καυσίµου, 
σύστηµα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης κ.λ.π 4,8 6 7,2 

2. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης ,σύστηµα διεύθυνσης, σύστηµα πέδησης 2,4 3 3,6 
3. ∆ιαστάσεις, ευελιξία, ακτίνα στροφής οχήµατος 2,4 3 3,6 
4. Μέγιστο επιτρεπόµενο µικτό φορτίο γερανοφόρου αυτ/του 2,4 3 3,6 
5. Ωφέλιµο φορτίο 2,4 3 3,6 
6. Κατανοµή φορτίου στους άξονες 1,6 2 2,4 
7. ∆ιαστάσεις, πάχος &προδιαγραφές υλικών, ποιότητα κατασκευής, 

χωρητ.  2,4 3 3,6 
8. Ισχύς υδραυλικού συστήµατος ανατροπής καρότσας 2,4 3 3,6 
9. Μάρκα , τύπος , έτος κατασκευής, χώρα προέλευσης γερανού 2,4 3 3,6 
10. Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα γερανού σε Kg*m 3,2 4 4,8 
11. Μέγιστο ύψος φόρτωσης γερανού σε  [m], γωνία περιστροφής 3,2 4 4,8 
12. Μάρκα , τύπος , έτος κατασκευής, χώρα προέλευσης αντλίας λαδιού 2,4 3 3,6 
13. Κυβισµός ,ισχύς αντλίας  λαδιού 3,2 4 4,8 
14. Παροχή αντλίας ελαίου, µέγιστη πίεση λειτουργίας 3,2 4 4,8 
15. ∆ιατήρηση οµοιογένειας υλικών 1,6 2 2,4 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 

 

        ΟΜΑ∆Α Β΄  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Επιτρεπτά 
όρια 

βαθµολόγηση
ς 

1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος εγγύησης 8 10 12 

2. Ανταλλακτικά, σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 8 10 12 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 8 10 12 
4. Αξιοπιστία  προµηθευτή (επιχειρηµατική δοµή, τεχνική υποδοµή,  

εξειδικευµένο προσωπικό 8 10 12 

5. Επίσηµο συνεργείο επισκευών του προµηθευόµενου  είδους στη 
Θεσσαλονίκη ή στο ∆ήµο 8 10 12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ [Β] 40 50 60 
 
 
 
ΙΙΙ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ ΜΒ  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%] Επιτρεπτά όρια     
Βαθµολόγησης 

1. Στοιχεία κινητήρα:Τύπος, ισχύς σε ΗP, κυβισµός, κατανάλωση καυσίµου, 
σύστηµα ψύξεως, έτος κατασκευής, ροπή στρέψης κ.λ.π 5,6 7 8,4 

2. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης ,σύστηµα διεύθυνσης, σύστηµα πέδησης 3,2 4 4,8 
3. ∆ιαστάσεις, ευελιξία, ακτίνα στροφής οχήµατος 3,2 4 4,8 



4. Μέγιστο επιτρεπόµενο µικτό φορτίο αυτ/του 4 5 6 
5. Ωφέλιµο φορτίο 4 5 6 
6. Κατανοµή φορτίου στους άξονες 1,6 2 2,4 
7. ∆ιαστάσεις, πάχος &προδιαγραφές υλικών, ποιότητα κατασκευής, 

χωρητ.  3,2 4 4,8 
8. Ισχύς υδραυλικού συστήµατος ανατροπής καρότσας 3,2 4 4,8 
9. Μάρκα , τύπος , έτος κατασκευής, χώρα προέλευσης αντλίας λαδιού 3,2 4 4,8 
10. Κυβισµός ,ισχύς αντλίας  λαδιού 3,2 4 4,8 
11. Παροχή αντλίας ελαίου, µέγιστη πίεση λειτουργίας 3,2 4 4,8 
12. ∆ιατήρηση οµοιογένειας υλικών 2,4 3 3,6 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 

 

        ΟΜΑ∆Α [Β]  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Επιτρεπτά 
όρια 

βαθµολόγηση
ς 

1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος εγγύησης 8 10 12 

2. Ανταλλακτικά, σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 8 10 12 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 8 10 12 
4. Αξιοπιστία  προµηθευτή (επιχειρηµατική δοµή, τεχνική υποδοµή,  

εξειδικευµένο προσωπικό 8 10 12 

5. Επίσηµο συνεργείο επισκευών του προµηθευόµενου  είδους στη 
Θεσσαλονίκη ή στο ∆ήµο 8 10 12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ [Β] 40 50 60 
 
 
ΙV) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%] Επιτρεπτά όρια     
Βαθµολόγησης 

1. Κινητήρας (Ιπποδύναµη, ροπή) 8 10 12 
2. Ωφέλιµο φορτίο 4,8 6 7,2 
3. Χώρος φόρτωσης (διαστάσεις – µορφή – επένδυση -κάλυµµα) 4,8 6 7,2 
4. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης  4,8 6 7,2 
5. Σύστηµα πέδησης 4,8 6 7,2 
6. Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού 3,2 4 4,8 
7. Κλιµατισµός 2,4 3 3,6 
8. Κεντρικό κλείδωµα 1,6 2 2,4 
9. Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός 1,6 2 2,4 
10. Ηλεκτρικοί καθρέπτες 0,8 1 1,2 
11. Προστασία κατά κλοπής 1,6 2 2,4 
12. Λοιπά πρόσθετα χαρακτηριστικά που προσφέρονται χωρίς να 

απαιτούνται από την διακήρυξη 1,6 2 2,4 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 
 

        ΟΜΑ∆Α [Β]  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Επιτρεπτά 
όρια 

βαθµολόγηση
ς 

1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος εγγύησης 8 10 12 

2. Ανταλλακτικά, σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 8 10 12 



3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 8 10 12 
4. Αξιοπιστία  προµηθευτή (επιχειρηµατική δοµή, τεχνική υποδοµή,  

εξειδικευµένο προσωπικό 8 10 12 

5. Επίσηµο συνεργείο επισκευών του προµηθευόµενου  είδους στη 
Θεσσαλονίκη ή στο ∆ήµο 8 10 12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ [Β] 40 50 60 
 
 
 
V) ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%] Επιτρεπτά όρια     
Βαθµολόγησης 

13. ∆ιάµετρος κύκλου στροφής 2,4 3 3,6 
14. Κιβώτιο ταχυτήτων – µετάδοση κίνησης 4 5 6 
15. Μέγιστη ισχύς κινητήρα ανά στροφές /1΄ 4,8 6 7,2 
16. Μέγιστη ροπή κινητήρα ανά στροφές /1΄ 4,8 6 7,2 
17. Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού (στιγµιαία) 3,2 4 4,8 
18. Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού (συνεχόµενη) 3,2 4 4,8 
19. Χωρητικότητα δεξαµενής 1,6 2 2,4 
20. Ταχύτητα ελκυστήρα 0,8 1 1,2 
21. ∆ιάστηµα περιοδικής αλλαγής λαδιών 3,2 4 4,8 
22. Συνολική παροχή υδραυλικής αντλίας 2,4 3 3,6 
23. Πίεση λειτουργίας (εργασίας) 2,4 3 3,6 
24. Υλικό λεπίδας εκχιονοσµού 1,6 2 2,4 
25. Πλάτος εκχιονοσµού 2,4 3 3,6 
26. 

Κλίση λεπίδας εκχιονοσµού 1,6 2 2,4 
27. Πρόσθετα όργανα/δείκτες. 0,8 1 1,2 
28. Πρόσθετα εργονοµικά χαρακτηριστικά θαλάµου οδήγησης. 0,8 1 1,2 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 

 

        ΟΜΑ∆Α [Β]  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Επιτρεπτά 
όρια 

βαθµολόγηση
ς 

1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος εγγύησης 8 10 12 

2. Ανταλλακτικά, σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 8 10 12 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 8 10 12 
4. Αξιοπιστία  προµηθευτή (επιχειρηµατική δοµή, τεχνική υποδοµή,  

εξειδικευµένο προσωπικό 8 10 12 

5. Επίσηµο συνεργείο επισκευών του προµηθευόµενου  είδους στη 
Θεσσαλονίκη ή στο ∆ήµο 8 10 12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’  40 50 60 
 
 
VI) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΡΚ 2,5Τ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 



 
 

ΟΜΑ∆Α Α'  ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  [Συντελεστής βαρύτητας 70%] Επιτρεπτά όρια     
Βαθµολόγησης 

29. Μέγιστο ύψος ανύψωσης φορτίου 3,2 4 4,8 
30. Κλίση ιστού 1,6 2 2,4 
31. ∆ιάµετρος κύκλου στροφής 3,2 4 4,8 
32. Ταχύτητα κίνησης οχήµατος µε φορτίο 2,4 3 3,6 
33. Ταχύτητα κίνησης οχήµατος χωρίς φορτίο 2,4 3 3,6 
34. Ταχύτητα ανύψωσης περόνων µε φορτίων  2,4 3 3,6 
35. Ταχύτητα ανύψωσης περόνων µε φορτίων  2,4 3 3,6 
36. Μέγιστη ισχύς κινητήρα 3,2 4 4,8 
37. Μέγιστη ροπή κινητήρα ανά στροφές /1΄ 3,2 4 4,8 
38. Ετος κατασκευής 4,8 6 7,2 
39. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης. 0,8 1 1,2 
40. Σύστηµα διεύθυνσης. 0,8 1 1,2 
41. Σύστηµα πέδησης. 2,4 3 3,6 
42. Συστήµατα ασφάλειας. 3,2 4 4,8 
43. 

Ορατότητα χειριστή. 0,8 1 1,2 
44. Χωρητικότητα δεξαµενής 0,8 1 1,2 
45. Πρόσθετα όργανα/δείκτες. 0,8 1 1,2 
46. Πρόσθετα εργονοµικά χαρακτηριστικά θαλάµου οδήγησης. 0,8 1 1,2 
47. Πρόσθετος εξοπλισµός ανύψωσης/χειρισµού φορτίων. 0,8 1 1,2 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’  40 50 60 

 

        ΟΜΑ∆Α [Β]  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Επιτρεπτά 
όρια 

βαθµολόγηση
ς 

1. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, χρόνος εγγύησης 8 10 12 

2. Ανταλλακτικά, σέρβις, τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 8 10 12 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 8 10 12 
4. Αξιοπιστία  προµηθευτή (επιχειρηµατική δοµή, τεχνική υποδοµή,  

εξειδικευµένο προσωπικό 8 10 12 

5. Επίσηµο συνεργείο επισκευών του προµηθευόµενου  είδους στη 
Θεσσαλονίκη ή στο ∆ήµο 8 10 12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ [Β] 40 50 60 
 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  



Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις.  

3. Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή 

της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης 

και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..  

 

β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή 

σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την 

διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 

 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

Πέραν των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. 

 

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 

ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 

του Ν.3463/06 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 

 

Ο χρόνος παράδοσης µετά την υπογραφή της σύµβασης ορίζεται σε: 

− Για τα απορριµµατοφόρα : 90 ηµέρες 

− Για το φορτηγό ανατρεπόµενο µεταχειρισµένο : 60 ηµέρες 



− Για το φορτηγό ανατρεπόµενο µεταχειρισµένο µε γερανό : 60 ηµέρες 

− Για τα καινούργια ηµιφορτηγά τύπου pick up : 60 ηµέρες 

− Για το γεωργικό ελκυστήρα : 60 ηµέρες  

− Για το περονοφόρο όχηµα : 60 ηµέρες 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 

ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Παραλαβή των υλικών 

 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆έλτα στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας από την αρµόδια επιτροπή εντός 10 ηµερών µετά την 

παράδοση των οχηµάτων. 

 

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της έκδοσης πινακίδων 

κυκλοφορίας και αδείας χρήσης / κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

  

3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆έλτα στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Ν. Μαγνησίας µέσα σε χρόνο 10 ηµερών από την ολοκλήρωση της έκδοσης 

πινακίδων κυκλοφορίας και αδείας χρήσης / κυκλοφορίας των οχηµάτων από την 

επιτροπή. 

 

3. Τρόπος πληρωµής 

 

1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  που θα 

συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 

2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να 

γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής.  

 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 



ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών και Συµβάσεων, 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση Πλατεία ∆ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκης, κα 

Κιοσέογλου Ευδοκία και κος Καϊτατζής ∆ηµήτριος, τηλέφωνο 2310 586.830 ή 840 (εσωτ. 

215 και 220), FAX 2310 586.846, e-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr, και 

www.dimosdelta.gr. 

 

Ζ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

1. ∆ηµοσίευση 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της παρούσας διακήρυξης στην 

Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 14-12-2012. 

Επίσης, θα ακολουθήσουν και όλες οι λοιπές εκ του νόµου προβλεπόµενες δηµοσιεύσεις. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

 

 

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



                  Α∆Α: Β4ΜΛΩ9Ι-∆Λ5    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σίνδος ,   13/ 12/2012        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        Αρ.Πρωτ: 40854 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ      Αρ. ∆ιακήρυξης: 43 
Τµήµα Τεχνικών έργων &  
πολεοδοµικών εφαρµογών 
Γραφείο Προµηθειών 
Ταχ. ∆/νση       : Πλατεία ∆ηµοκρατίας 
   Σίνδος, 57400                                   
Πληροφορίες   : Κιοσέογλου Ευδοκία     
����Τηλέφωνο    : 2310 586830 – 40 (εσωτ. 215) 
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���� E mail           : e.kioseoglou@dimosdelta.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου ∆έλτα διακηρύσσει Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆έλτα προϋπολογισµού 568.800,00 € 

µε το Φ.Π.Α.  

Η προµήθεια οχηµάτων (απορριµµατοφόρα, φορτηγό ανατρεπόµενο µε γερανό φορτοεκφορτώσεως, 

φορτηγό ανατρεπόµενο, ηµιφορτηγά τύπου pick up, γεωργικό ελκυστήρα, περονοφόρο ανυψωτικό 

µηχάνηµα τύπου CLARK) θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 05/02/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη 

υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου ∆έλτα στην οδό Ν. Πλαστήρα 13, Σίνδος 

Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε πέντε επί τοις 

εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού 568.800,00 €, ήτοι για το σύνολο της προµήθειας σε 28.440,00 €. 

Όταν η προσφορά αφορά οµάδα των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η 

εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού 

της προµήθειας, αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που 

προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όµως, η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια 

ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆έλτα, Πλατεία ∆ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 

57400, στο τηλέφωνο 2310586-830 ή 840  (εσωτ.215), email: e.kioseoglou@dimosdelta.gr, Γραφείο 

Προµηθειών (κα Κιοσέογλου Ευδοκία). Τα τεύχη δηµοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά από 

την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆έλτα : www.dimosdelta.gr. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
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