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ΜΕΛΕΤΗ  A.A.  50/2013 
 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  60m3» 

 

 

 

C.P.V.:34139100-1, 34144512-0 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  762.600,00€ µε Φ.Π.Α.( 23%) 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
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  5.    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

  

      ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΑΪΟΣ      2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ        

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3 

 

 

                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός της προµήθειας είναι η µεταφόρτωση και η µεταφορά των απορριµµάτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του. 

 

Αναλυτικά περιλαµβάνεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)   

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

60m3»  

Η δαπάνη της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται  στο ποσό των 762.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

του  Φ.Π.Α..  

Τα οχήµατα οφείλουν να  είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

Η παραπάνω προµήθεια θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Φορέας υλοποίησης της προµήθειας είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

   

Η προµήθεια θα γίνει µε  διεθνή διαγωνισµό,  σύµφωνα µε τους όρους της 11389/93 Υπουργικής 

Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.3463/2006 και συναφών νόµων. 

Η περίληψη της παρούσας µελέτης  θα σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 5 της υπ. αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.». 

Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο βαρύνει τον προµηθευτή που 

εκτελεί την προµήθεια. 

                                                                    

 

Καλαµάτα 31/ 5 /2013 
Οι συντάξαντες  

1. Καλογερόπουλος Αθ. 

ΤΕ Μηχανικών  
 

2. Γεωργακίλας ∆ηµ 

Ηλεκ/γος µηχανικος ΤΕ  

 
 

Καλαµάτα ...../......./2013 
Η Προϊσταµένη  

τού Τµήµατος Μελετών 
 
 

Χριστίνα Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Καλαµάτα  ___/___/2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆/ντής Τ.Υ. ∆ήµου 
 
 

Βασίλης Τζαµουράνης  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3 

 

                                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 
Α/Α                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ. ΤΙΜ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ TRACTOR 2 110.000€ 220.000€ 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΝΕΝΟΥ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3. 

4 100.000€ 400.000€ 

 Σύνολο:   620.000 € 

 Φ.Π.Α. 23%   142.600 € 

 Συνολική αξία µε Φ.Π.Α.:   762.600€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) HΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3 

  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αντικείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής (σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της 

επιστήµης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ∆ιαγωνιζόµενους 

(Προσφέροντες) για τον σχεδιασµό και την σύνταξη των προσφορών τους.  

 

Ο υπό προµήθεια διαγωνισµός « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)   

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3» 

αναφέρεται σε δύο (2) συρµούς, αποτελούµενους, ο καθένας, από ένα (1) ρυµουλκό όχηµα 

(τράκτορας) και δύο (2) ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα ειδικών χρήσεων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 

για την κάλυψη των αναγκών της µεταφόρτωσης και της µεταφοράς των σύµµεικτων αστικών 

απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας του Νοµού Μεσσηνίας. Θα είναι τελείως καινούργια, 

αµεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους).  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών και όπου χρησιµοποιούνται οι όροι 

«υποχρεωτικά», «µε ποινή αποκλεισµού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε 

απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά. 

 

Όπου  απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση  + 10%   της 

αναφερόµενης τιµής. 

 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, ώστε ο συρµός να κυκλοφορεί νόµιµα και µε ασφάλεια 

στους Ελληνικούς δρόµους. Να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά  υποχρεωτικά αντίγραφο 

πιστοποιητικού CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής καθώς και έγκριση τύπου του πλήρους 

ηµιρυµουλκούµενου,  δηλαδή πλαίσιο ηµιρυµουλκούµενου και υπερκατασκευή. 

 

Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο απαραίτητος εξοπλισµός των µηχανηµάτων, οι απαιτήσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι είναι οι 

ακόλουθες  :  

 

 

 

 

 

 



 

2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΜΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα ειδικών χρήσεων θα διαθέτουν υπερκατασκευή µε ενσωµατωµένο 

σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων τύπου πρέσας φόρτωσης από πάνω, µε χωρητικότητα σε 

απορρίµµατα 60 m3 και θα είναι κατάλληλα για µεταφόρτωση σε αυτά απορριµµάτων από 

απορριµµατοφόρα οχήµατα παντός τύπου. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας 

και µεταφόρτωσης απορριµµάτων ακόµα και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα τεχνικά έργα (ράµπα-

χοάνη) µε τη χρήση κατάλληλων συστηµάτων φόρτωσης.  

Οι διαστάσεις του συρµού (ρυµουλκό αυτοκίνητο µετά ηµιρυµουλκούµενου ειδικών χρήσεων), τα 

βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ωφέλιµο 

εκµεταλλεύσιµο ειδικό φορτίο σε απορρίµµατα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί το επιτρεπόµενο 

βάρος στους οπίσθιους άξονες του ηµιρυµουλκούµενου, όπου υπάρχει η µεγαλύτερη καταπόνηση.  

Όλα τα οχήµατα θα διαθέτουν σήµα CE ενώ θα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε όλες τις 

ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με την προσωρινή παραλαβή θα κατατεθεί και η ελληνική έγκριση 

τύπου του τράκτορα, µε βάση την Οδηγία 2007/46 από την αρµόδια κρατική υπηρεσία. Επίσης, πρέπει 

να ορισθεί µε σαφήνεια το επιτρεπόµενο τεχνικά ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα του πλήρους 

συρµού καθώς και το επιτρεπόµενο ωφέλιµο φορτίο µε βάση το οριζόµενο µικτό φορτίο συρµού 

40.000 kgr για τους διάφορους τύπους των προσφερόµενων ρυµουλκών. 

Εξωτερικά, τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι βαµµένα µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής, 

δεδοµένου ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων. Η ακριβής απόχρωση 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, µε βάση το διαθέσιµο χρωµατολόγιο του οχήµατος και θα 

αποτελεί όρο της σχετικής σύµβασης προµήθειας µε τον ανάδοχο. Από την Υπηρεσία θα ορισθούν 

επίσης οι επιγραφές τις οποίες τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωµένος να εκτελέσει. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εµφάνιση των οχηµάτων και η 

ποιότητα της βαφής τους. 

 
Ο συρµός πρέπει να έχει : 
� Πετρελαιοκινητήρα τουλάχιστον EURO VΙ,  
� Συστήµατα ABS και ASR,  
� Μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο προηγµένης τεχνολογίας,  
� Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 
� Τους απαραίτητους προβολείς,  
� Μπαταρίες, 
� Ράδιο - CD µε ηχεία και κεραία, 
� Φώτα οµίχλης εµπρός και πίσω, 
� Προβλεπόµενους καθρέπτες,  
� Φωτιστικά σώµατα,  
� Ηχητικά σήµατα,  
� ∆ύο περιστρεφόµενους φάρους και  
� Ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία, κλπ.  



 

Κατά τα λοιπά, για τα παρελκόµενα και τα λοιπά εργαλεία και έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν τον 
συρµό, αναλυτική αναφορά γίνεται στο άρθρο 26 του Παραρτήµατος Β’ της παρούσας 
διακήρυξης. 

2.   ΡΥΜΟΥΛΚΟ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ) 

 

2.1  Πλαίσιο 

Το ρυµουλκό (τράκτορ) πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, τελείως προωθηµένης οδήγησης, 

πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία µοντέλα της αντίστοιχης σειράς.  

Το ρυµουλκό θα είναι τριαξονικό µε κίνηση στους δύο οπίσθιους άξονες (6Χ4) ή τουλάχιστον διαξονικό 

(4Χ4), θα είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο τεχνικά για µικτό φορτίο συρµού τουλάχιστον 40 τόνων. Θα 

φέρει πλάκα επικάθισης για τη σύµπλεξη και ρυµούλκηση των ηµιρυµουλκούµενων µε πείρο (ΚΙΝG 

PIN). 

2.2  Κινητήρας 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, 

η ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Πρέπει 

να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO-6. Η 

ιπποδύναµη πρέπει να είναι τουλάχιστον 440 ΗΡ ενώ η µέγιστη ροπή τουλάχιστον 2200Nm. Ακόµα, 

πρέπει να έχει σύστηµα απευθείας έκχυσης, µε δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης.  

Πρέπει να διαθέτει σύστηµα υπερπλήρωσης turbo και ενδιάµεσης ψύξης intercooler και οποιοδήποτε 

άλλο σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και τη λειτουργία του κινητήρα θα 

αξιολογηθεί αντίστοιχα. Θα πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή και να αναφερθούν τα υλικά κατασκευής 

του κινητήρα και τα επιπλέον συστήµατα. 

Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής ώστε να αποκλεισθεί η 

περίπτωση αποκόλλησής του από τα πλακάκια στήριξής του, καθώς και της στρέβλωσής του στο 

σηµείο στήριξης των τροχών. Απαραίτητη είναι η προσκόµιση διαγραµµάτων ροπών και 

ισχύος του κινητήρα. Θεωρείται σηµαντικό προσόν η ροπή στρέψης τους να είναι όσο το δυνατόν 

υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο 

µεγαλύτερο δυνατό εύρος των στροφών. 

Θα λιπαίνεται υπό πίεση, η διάταξη των φίλτρων αέρος να είναι κατάλληλη για την προστασία του από 

συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο περιβάλλον εργασίας του, καθώς 

και να υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. Η έξοδος των 

καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, µε σωλήνα εξάτµισης µονωµένη. 

 

2.3  Θάλαµος Οδήγησης 

 
Το βολάν οδήγησης πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου, να έχει απαραίτητα σύστηµα 

οδήγησης υδραυλικό (µε υποβοήθηση) το οποίο θα καλύπτει τις προδιαγραφές και θα παρέχει 

δυνατότητα ρύθµισης καθ’ ύψος. Η ακτίνα στροφής του οχήµατος να µην υπερβαίνει τα 12 m. 

Ο θάλαµος οδήγησης πρέπει να είναι τελείως προωθηµένης οδήγησης, κλειστός, µεταλλικός µε 

πανοραµικούς ανεµοθώρακες, κατά προτίµηση ηλεκτρικά ανακλινόµενου τύπου µε υδραυλική υπόβαση 

καθώς και ειδικής για οχήµατα ειδικών χρήσεων κατασκευής. Εσωτερικά θα φέρει θερµική µόνωση µε 

επένδυση από πλαστικό δέρµα ή άλλο υλικό µεγάλης αντοχής. Πρέπει να φέρει κάθισµα οδηγού 

αερόσουστο ρυθµιζόµενου τύπου και κάθισµα για δύο (2) συνοδηγούς, ταµπλό µε τα συνήθη όργανα 



 

ελέγχου και φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου SECURIT ή TRIPLEX, 

θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια 

ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα κλιµατισµού µε ανανέωση 

αέρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηµα 

ενός θαλάµου οδήγησης σύγχρονου αυτοκινήτου. Θα φέρει επίσης υποχρεωτικά ράδιο-cd. Η καµπίνα 

θα περιέχει και παροχή αέρα µε σπιράλ και πιστόλι για τον καθαρισµό της. Το πίσω µέρος της καµπίνας 

θα φέρει κρύσταλλο ασφαλείας για καλύτερη ορατότητα κατά την σύµπλεξη του ηµιρυµουλκούµενου. 

Στην οροφή του ουρανού θα φέρει φάρο για ασφαλή σήµανση του συρµού. Επίσης θα φέρει ηχητικό 

σήµα συνεχούς λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας.  

 

2.4    Ελαστικά 

 
Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, µε ελαστικά επίσωστρα αεροστεγή. Τα ελαστικά θα 

πρέπει να είναι καινούργια και κατασκευασµένα τουλάχιστον εντός του τελευταίου έτους από την 

παράδοση του οχήµατος.  

 
2.5 Σύστηµα Μετάδοσης της Κίνησης 
 
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης πρέπει να αποτελείται από: 

 

1. Κιβώτιο ταχυτήτων που πρέπει να είναι µε δεκαέξι βαθµίδες τουλάχιστον εµπροσθοπορείας και 

δύο ταχυτήτων οπισθοπορείας.  

2. Συµπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου υδραυλικής λειτουργίας ή άλλου 

πιο εξελιγµένου τύπου ανταποκρινόµενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του 

αυτοκινήτου. 

3. ∆ύο διαφορικά ηµιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόµενης της 

χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων, ισχυρής και δοκιµασµένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

καλή και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων, κατάλληλα σε συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων 

για ανάβαση µε πλήρες φορτίο συρµού σε κλίση δρόµου 15% και για µέγιστη ταχύτητα πορείας 80 

χλµ./ώρα. 

4.  Σύστηµα υδραυλικού επιβραδυντή (intarder) ή παρόµοιου τύπου (επιθυµητό). 

 

2.6   Σύστηµα κυλίσεως - Άξονες 

 

Οι τροχοί και οι άξονες θα είναι κατάλληλοι για το µικτό επιτρεπόµενο φορτίο. Το µεταξόνιο θα 

είναι το µικρότερο δυνατό για να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ευελιξία του συρµού. 

Το σύστηµα πέδησης θα είναι ισχυρό και ασφαλούς κατασκευής για µια κανονική και ασφαλή 

πέδηση τους οχήµατος υπό οποιεσδήποτε δυσµενείς συνθήκες. Το ρυµουλκό θα φέρει σε όλους τους 

άξονες ταµπούρα ή δισκόφρενα ή εµπρός πίσω ή συνδυασµό αυτών. Τα φρένα θα ενεργοποιούνται µε 

διπλό σύστηµα και θα έχουν υποβοήθηση (SERVO). Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και λοιπά εξαρτήµατα 

θα είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η µακροχρόνια καλή 



 

λειτουργία του συστήµατος πέδησης. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη συστήµατος ασφαλίσεως των τροχών 

για την περίπτωση µη λειτουργίας των φρένων (απώλεια αέρος, κλπ), οπότε και αυτοµάτως θα 

φρενάρει το όχηµα. Το χειρόφρενο θα είναι µηχανικό µε υποβοήθηση αέρα διά προέντασης ελατηρίου, 

επενεργώντας στους οπίσθιους τροχούς, και θα ασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο µε πλήρες φορτίο 

και µε κλίση δρόµου τουλάχιστον 15% µε σβηστή µηχανή και χωρίς ταχύτητα. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα 

η ύπαρξη βαλβιδόφρενου, συνδυαζόµενου µε το µηχανόφρενο.  

Το ρυµουλκό θα διαθέτει µηχανόφρενο και σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος ABS. Το κύκλωµα 

φρένων καθώς και το σύστηµα ABS θα συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τα αντίστοιχα συστήµατα 

των ηµιρυµουλκούµενων. Οι αναρτήσεις του οχήµατος θα είναι ισχυρής κατασκευής και ασφαλούς 

λειτουργίας µε ισχυρές σούστες ή αερόφουσκες, ως και ισχυρούς και ικανούς αποσβεστήρες και 

κατάλληλους για ανώµαλους δρόµους. 

Οι αναρτήσεις του οπίσθιου άξονα θα είναι πνευµατικές ή µε σούστες. 

Το πλαίσιο του ρυµουλκού, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καµία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση (ακόµα και για φορτία 

του συρµού µεγαλύτερα του µέγιστου επιτρεπόµενου κατά 20%). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

τέτοιο ελάττωµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το 

αυτοκίνητο, να προβεί σε επιστηµονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου (ή αν αυτό είναι 

αδύνατον, να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε περισσότερο ενισχυµένης κατασκευής) 

και να το παραδώσει µέσα σε δύο εβδοµάδες το αργότερο στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

Το σύστηµα πέδησης θα δοκιµαστεί κατά την προσωρινή παραλαβή του συρµού, µε 10 συνεχή 

φρεναρίσµατα σε ασφαλτοστρωµένο- οριζόντιο δρόµο µε την ανάλογη ταχύτητα και σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας 1991/422/ΕΟΚ. 

 
2.7  Στάθµη θορύβου  
 
 Ο κινητήρας και το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως, θα είναι αθόρυβης κατά το δυνατόν κατασκευής, 

θα είναι πλήρως και επαρκώς µονωµένα έτσι ώστε η στάθµη θορύβου να µην υπερβαίνει τα όρια που 

καθορίζει η Οδηγία 1999/100/ΕΕ. 

 
3.   ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Η υπερκατασκευή και το πλαίσιο του ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος πρέπει να είναι ισχυρότατης 

κατασκευής κατάλληλο για µικτό φορτίο τουλάχιστον 25.000 kgr και να φέρει έγκριση τύπου σε ισχύ 

της αρµόδιας κρατικής υπηρεσίας, µε βάση την Οδηγία 2007/46, η οποία να κατατεθεί  υποχρεωτικά 

µε την τεχνική προσφορά έτσι ώστε να αξιολογηθεί. 

 

Θα διαθέτει τρεις (3) άξονες µε µονά ή διπλά ελαστικά ενώ ο πρώτος άξονας από την πλευρά του 

ρυµουλκού θα φέρει σύστηµα ανύψωσης (τεµπέλης) το οποίο θα ελέγχεται από την καµπίνα του 

οδηγού. 

Θα είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα φωτεινά σήµατα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ (φώτα 

όγκου κλπ) µε σύνδεση του ηλεκτρικού συστήµατος µε αυτό του ρυµουλκού (µε ταχυσύνδεσµο). Το 



 

πλαίσιο, οι άξονες και οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι για υπερφορτώσεις µέχρι και 20% του 

επιτρεπόµενου µικτού φορτίου. 

Θα διαθέτει ανεξάρτητο σύστηµα πέδησης µε δισκόφρενα και σύστηµα ABS που θα ενεργοποιούνται 

σε συγχρονισµό µε αυτά του ρυµουλκού και θα διασφαλίζουν την πλήρη ακινητοποίηση του συρµού. 

Η σύµπλεξη µε το ρυµουλκό θα γίνεται εύκολα σε µικρό χρόνο µέσω πείρου έλξης (KING PIN) και 

πλάκας επικάθησης.   

Θα φέρει ισχυρό σύστηµα πεδήσεως, πνευµατικής λειτουργίας (αερόφρενα) που θα ενεργοποιούνται 

από τον οδηγό σε συγχρονισµό µε τα φρένα του ρυµουλκού. 

Θα διαθέτει δύο ποδαρικά στήριξης, εύκολης και ασφαλούς λειτουργίας που χρησιµοποιούνται για 

σταθεροποίηση του όταν αποσυµπλέκεται από το ρυµουλκό. Τα ποδαρικά θα είναι υδραυλικά. 

Σε κατάλληλη θέση θα φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό. Τέλος, θα υπάρχουν προστατευτικά µεταλλικά 

κάλυπτρα για τους τροχούς του πλαισίου µαζί µε ελαστικούς λασπωτήρες και προστατευτικές 

πλευρικές µπάρες. 

4.  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από : 
1. Την κιβωτάµαξα αποθήκευσης απορριµµάτων µαζί µε την οπίσθια θύρα.  
2.    Τον µηχανισµό συµπίεσης απορριµµάτων. 
3. Την θύρα φόρτωσης απορριµµάτων. 
4. Το υδραυλικό σύστηµα. 
5. Βαφή 
 

4.1  Κιβωτάµαξα  

 
Η κιβωτάµαξα αποθήκευσης απορριµµάτων θα είναι ορθογωνικής διατοµής, χωρητικότητας 55-60 m3, 

ιδιαίτερα ενισχυµένης και στιβαρής κατασκευής, µεταλλική εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής 

ποιότητας και κλειστή από όλες τις πλευρές, εκτός από τον χώρο της οροφής που µένει ανοικτός για 

την υποδοχή των απορριµµάτων. 

Τόσο τα υλικά κατασκευής, όσο και ο σχεδιασµός θα διασφαλίζουν την υψηλή αντοχή σε 

παραµορφώσεις των τοιχωµάτων του από εσωτερικές πιέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

κατά την συµπίεση των απορριµµάτων στο πέρας της πληρώσεως του. 

Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντέχει σε καταπονήσεις ακόµη και αν η µέση 

πυκνότητα των απορριµµάτων ανέλθει σε 700 Kg/m3. 

Τα τοιχώµατα και το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα ικανοποιητικού 

πάχους που θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια στις προσφορές. Επιπλέον θα αναφέρεται και ο τύπος 

χάλυβα για τα διάφορα τµήµατα της κιβωτάµαξας. 

Όλες οι συγκολλήσεις θα πρέπει, υποχρεωτικά, να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το 

µήκος των συνδεόµενων επιφανειών. Η κατασκευή θα είναι απολύτως στεγανή ώστε να είναι αδύνατη 

η διαφυγή υγρών απορριµµάτων από τις αρθρώσεις ή από άλλα σηµεία. Στα σηµεία επαφής της 

κιβωτάµαξας µε την οπίσθια θύρα θα υπάρχει ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα για την συγκράτηση των 

υγρών που παράγονται µετά την συµπίεση. 

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασµένη µε τα ίδια υλικά της κιβωτάµαξας, ικανοποιητικού πάχους, 

ώστε να αντέχει στις ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την συµπίεση των 

απορριµµάτων στο πέρας της πληρώσεως της κιβωτάµαξας. Το σχήµα της θα είναι κατάλληλο ώστε να 



 

διευκολύνεται τόσο η συµπίεση όσο και η εκκένωση των απορριµµάτων και θα φέρει βοηθητική 

λεκάνη συγκέντρωσης υγρών. Η στήριξη της στην κιβωτάµαξα θα γίνεται µε ιδιαίτερα ενισχυµένες και 

ανθεκτικές αρθρώσεις ενώ το ίδιο ανθεκτικός θα πρέπει να είναι και ο τρόπος ασφάλισής της (µε διπλό 

άγκιστρο) στο κυρίως σώµα. Η µέθοδος ασφάλισης και απασφάλισης της θα γίνεται υδραυλικά και 

αυτόµατα, µε την εντολή κίνησης της οπίσθιας πόρτας και µε ένα χειρισµό. Η οπίσθια θύρα θα ανοίγει 

και θα κλείνει υδραυλικά µε έµβολα διπλής ενέργειας. 

Σε θέση που θα κρίνει ο κατασκευαστής (και εφόσον είναι σύµφωνη µε τον ΚΟΚ) θα τοποθετηθούν 

κλίµακες για τον έλεγχο του οχήµατος από το επάνω µέρος. 

 

4.2  Μηχανισµός συµπίεσης απορριµµάτων 

 
Το υδραυλικό σύστηµα συµπίεσης υποχρεωτικά  θα είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο από τον κινητήρα 

του τράκτορα για  να είναι δυνατή η πλήρωση του απορριµµατοφόρου χωρίς την παρουσία ρυµουλκού 

αυτοκινήτου. 

Ο µηχανισµός συµπίεσης πρέπει να είναι σχεδιασµένος ώστε να εξασφαλίζει πλήρη εκµετάλλευση όλου 

του εσωτερικού χώρου, µε σταθερό βαθµό συµπίεσης για τα απορρίµµατα σε όλο το µήκος της 

κιβωτάµαξας. Η συµπίεση των απορριµµάτων, εσωτερικά του κυρίως σώµατος, πρέπει να 

επιτυγχάνεται µε  τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα, συµπίεση του µεγαλύτερου 

δυνατού όγκου απορριµµάτων και σύντοµος χρόνος πλήρωσης της κιβωτάµαξας. 

Με ποινή αποκλεισµού θα πρέπει η συµπίεση να συνεχίζεται χωρίς διακοπή κατά την µεταφόρτωση 

των απορριµµατοφόρων προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναµονής των προς εκκένωση 

απορριµµατοφόρων, για τον λόγο αυτό ο µηχανισµός συµπίεσης θα περιλαµβάνει στο κάτω τµήµα του 

θαλάµου µια πλάκα συµπίεσης ορθογωνικής διατοµής πλάτους  η οποία θα ολισθαίνει πάνω σε δύο 

διαµήκεις οδηγούς και στο επάνω τµήµα του θαλάµου και εφαπτόµενος της πλάκας συµπίεσης θα είναι 

τοποθετηµένος  ο ωθητήρας εκκένωσης  ο οποίος θα  ολισθαίνει πάνω σε δύο άλλους οδηγούς.  Ο 

χειρισµός του µηχανισµού συµπίεσης πρέπει να δίνει την δυνατότητα χειροκίνητου και αυτόµατου 

κύκλου συµπίεσης. Ο χειρισµός θα γίνεται µε πίνακα χειρισµού που θα βρίσκεται στις πλευρές της 

κιβωτάµαξας αλλά και µε φορητό ενσύρµατο χειριστήριο για να υπάρχει ευχέρεια µετακίνησης του 

χειριστή σε διαφορετικές θέσεις.  

Υποχρεωτικά κατά την διάρκεια της φόρτωση των απορριµµάτων θα ενεργοποιείται µέσω 

τηλεχειριστηρίου ο µηχανισµός συµπίεσης και η πλάκα συµπίεσης θα εκτελεί αυτόµατα τρείς 

παλινδροµικές κινήσεις σε µήκος 2.500mm περίπου µέσα στον θάλαµο. Η κίνηση αυτή θα 

επαναλαµβάνεται µέχρι να ανάψει φωτεινή ένδειξη που θα πρέπει να υπάρχει για την πλήρωση του 

θαλάµου κατά τα  ¾ της χωρητικότητάς του.   

 

Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα οι όσο το δυνατόν µικρότεροι χρόνοι λειτουργίας του µηχανισµού (χρόνος 

κύκλου συµπίεσης, χρόνος εκκένωσης κλπ). 

Όταν ολοκληρωθεί η συµπίεση τότε θα ανάβει φωτεινή ένδειξη «πλήρες» και θα σταµατάει ο κύκλος 

συµπίεσης. 

 

Η εκκένωση των απορριµµάτων θα γίνεται µε τη λειτουργία της πλάκας συµπίεσης (αφού πρώτα 

ανοίξει πλήρως η οπίσθια θύρα) και ο χειρισµός της λειτουργίας θα µπορεί να γίνεται από τον πίνακα 



 

χειρισµού αλλά και από το φορητό χειριστήριο. Κατά την διάρκεια της εκκένωσης των απορριµµάτων 

στην χωµατερή και αφού δοθεί εντολή για το άνοιγµα της οπίσθιας θύρας τότε και µόνο θα 

ενεργοποιείται ο µηχανισµός συµπίεσης και θα συµπαρασύρει τον ωθητήρα εκκένωσης για την 

ολοσχερή εκένωση των απορριµµάτων από τον θάλαµο. Επίσης υποχρεωτικά θα υπάρχει χειριστήριο 

και εντός του θαλάµου οδήγησης για τον εύκολο χειρισµό από τον οδηγό.   

 

4.3     Θύρα φόρτωσης απορριµµάτων 

 
Στο εµπρόσθιο τµήµα της οροφής της κιβωτάµαξας βρίσκεται η θυρίδα φόρτωσης των απορριµµάτων 

µήκους τουλάχιστον 2,5 m και πλάτους ίσου µε το εσωτερικό πλάτος της κιβωτάµαξας.  

Κατά την µεταφορά του οχήµατος η θυρίδα αυτή θα κλείνει µε µεταλλικό κάλυµµα που θα κινείται µε 

υδραυλικό σύστηµα.  

 
4.4 Υδραυλικό σύστηµα 
 
Το υδραυλικό σύστηµα θα αποτελείται από: 

• Αυτόνοµο πετρελαιοκινητήρα, ισχύος τουλάχιστον 40 ΗΡ, υδρόψυκτο ή αερόψυκτο, χαµηλού 

θορύβου. Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα θα είναι κατάλληλα για την κίνηση όλων 

των µηχανισµών της κιβωτάµαξας ενώ θα είναι τοποθετηµένος στο εµπρόσθιο µέρος σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα µεγάλη χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου 

(υποχρεωτικά όχι µικρότερη των 60 lt), 

• Υδραυλική αντλία κατάλληλης παροχής και πίεσης λειτουργίας. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα µεγάλη 

χωρητικότητα δεξαµενής ελαίου πλήρως εξοπλισµένη µε φίλτρα αναρρόφησης και επιστροφής, 

δείκτη στάθµης και θερµοκρασίας, αναπνευστήρα και πώµα πληρώσεως, 

• Κατανεµητή βαλβίδων ελέγχου, 

• Βαλβίδα αποφόρτισης που θα αποφορτίζει µε υδραυλική εντολή την µια αντλία, 

• Ασφαλιστική βαλβίδα που θα ρυθµίζει την µέγιστη πίεση λειτουργίας της δεύτερης αντλίας, 

• Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεως που θα χρησιµεύει για την κίνηση του µεγάλου τηλεσκοπικού 

εµβόλου,  

• Ηλεκτροβαλβίδα διευθύνσεων που θα χρησιµεύει για το άνοιγµα και κλείσιµο της οπίσθιας θύρας, 

• Υδραυλικό τηλεσκοπικό έµβολο διπλής ενέργειας για την πλάκα συµπίεσης, 

• Υδραυλικά έµβολα οπίσθιας θύρας διπλής ενέργειας και πρόβλεψη ασφαλιστικού µηχανισµού για 

την συγκράτηση της θύρας σε ανοικτή θέση.            

Όλες οι σωληνώσεις του υδραυλικού συστήµατος καθώς και τα υδραυλικά έµβολα δεν θα πρέπει να 

έρχονται σ’ επαφή µε απορρίµµατα και θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ευελιξία ελέγχου και η πρόσβαση κατά 

την επισκευή τους. 

Επισηµαίνεται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι απόλυτα συµβατός µε τον υπάρχοντα ακόµη και στο 

ηλεκτρολογικό κύκλωµα που ελέγχει τον τεµπέλη, την υπερκατασκευή κτλ. 

Τέλος, τα κινητά συστήµατα µεταφόρτωσης δεν θα πρέπει να έχουν σηµείο το οποίο θα 

ξεπερνά σε ύψος τα 4,00 µέτρα όταν αυτά βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο. 

 
 
 
 



 

4.5  Βαφή 
Όλος ο εξοπλισµός (τράκτορας και υπερκατασκευές) θα είναι βαµµένος σε χρώµατα επιλογής της Α.Α. 

µε ειδικό αντιοξειδωτικό χρώµα (αστάρι) σε όλα τα µέρη του.  

 
 

3   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕ 
 

 
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Συγκεκριµένα : 

 

α) Οι κινητήρες των οχηµάτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε  

τις προδιαγραφές EURO 6.   

β) Οι υπερκατασκευές πρέπει να πληρούν τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 

ατυχηµάτων και προστασία των εργαζοµένων και να φέρουν σήµανση συµµόρφωσης CE  

σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

 

Επίσης, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και σηµάνσεις για 

πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισµό του ή 

απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγµένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την 

άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζοµένους. 

Τέλος, πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και αθέατη συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων, 

περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή σκόνης, διαφυγή οσµών και 

µικροοργανισµών και θέα απορριµµάτων ή µηχανισµών που έχουν έρθει σε επαφή µε απορρίµµατα. 

  
 
 

Καλαµάτα 31/5 /2013 
Οι συντάξαντες  

1.Καλογερόπουλος Αθ. 
ΤΕ Μηχανικών  
 
2.Γεωργακίλας ∆ηµ 
Ηλεκ/γος µηχανικος ΤΕ  

Καλαµάτα ...../......./2013 
Η Προϊσταµένη  

τού Τµήµατος Μελετών 
 
 

Χριστίνα Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Καλαµάτα  ___/___/2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆/ντής Τ.Υ. ∆ήµου 
 
 

Βασίλης Τζαµουράνης  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ       

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3 

                            
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές µετά το στάδιο έγκρισης των δικαιολογητικών και 

στοιχείων συµµετοχής, θα γίνει µε βάση το κριτήριο της συµφερότερης από οικονοµική άποψη 

προσφοράς (άρθρο 51§1α Π∆ 60/2007 και άρθρο 20§1β Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν 

υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ η 

οποία θα προβεί προς τούτο σε και κατόπιν σε Οικονοµική Αξιολόγηση (βλ. άρθρο 15 του 

παραρτήµατος Β΄).   

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την παρακάτω διαδικασία.  

 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)   

  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθµολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) 

Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής 

Αξιολόγησης. Η βαθµολόγηση αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους 1ο και 2ο  Πίνακες που ακολουθούν 

και µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα Ε’) και τα λοιπά παραρτήµατα 

της απόφασης διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά 

και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σχηµατισµό σαφούς εικόνας από την Ε.∆.∆. 

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί µέρους Οµάδες Κριτηρίων, την Οµάδα Α και την 

Οµάδα Β. Οι Οµάδες αυτές µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε µιας στο σύνολο της 

βαθµολογίας, έχουν ως ακολούθως: 

 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ µε 

συντελεστή βαρύτητας Οµάδας 80% στο σύνολο (ογδόντα τοις εκατό). 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   Β   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ µε συντελεστή βαρύτητας 

Οµάδας 20% στο σύνολο (είκοσι τοις εκατό). 

 

Η Ε.∆.∆. για κάθε διαγωνιζόµενο που έχει φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογεί κάθε ένα από τα 

προσφερόµενα µηχανήµατα σύµφωνα µε τους 1ο και 2ο  Πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι 

περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης µε το εύρος της βαθµολογίας εκάστου εξ αυτών και τον 

συντελεστή βαρύτητας κάθε Οµάδας.  

Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως :  



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος 
Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών/ συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 
ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των προσφερόµενων µηχανηµάτων 

(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία ρυµουλκού :     

i =1 Κινητήρας 4,00 5,00 6,00  

i =2 Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης 2,40 3,00 3,60  
i =3 Σύστηµα πέδησης – Αναρτήσεις 2,40 3,00 3,60  

  i =4 Ανέσεις καµπίνας οδήγησης 2,00 2,50 3,00  
  i =5 Μικτό - Ωφέλιµο φορτίο 2,00 2,50 3,00  
  i =6 Σύστηµα και τρόπος σύµπλεξης 1,20 1,50 1,80  

2. Πλαίσιο ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος :     

  i =7 Ποιότητα κατασκευής - Μικτό φορτίο – Άξονες 2,40 3,00 3,60  
  i =8 Σύστηµα πέδησης – Αναρτήσεις 1,60 2,00 2,40  

3. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής :     

i =9 ∆ύναµη συµπίεσης  2,40 3,00 3,60  
i =10 Υλικά κατασκευής / Πάχος υλικών 3,20 4,00 4,80  
i =11 Ποιότητα αντισκωρικής προστασίας και βαφής 1,20 1,50 1,80  
i =12 Μηχανισµός συµπίεσης – εκκένωσης 4,00 5,00 6,00  
i =13 Κινητήρας υπερκατασκευής και έδραση αυτού 2,00 2,50 3,00  
i =14   Υδραυλικό σύστηµα 2,80 3,50 4,20  

i =15 Ωφέλιµο φορτίο (kgr) – Χωρητικότητα (m3) 3,60 4,50 5,40  

4. Συστήµατα ασφαλείας - Αυτοµατισµοί:       
 

i =16 Συστήµατα ασφαλείας - Αυτοµατισµοί       2,80 3,50 4,20  
Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ        40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος 
Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών/ συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ µέρους του προµηθευτή  
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σB : 30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του εξοπλισµού από την 
κατασκευάστρια Εταιρεία. 

8 10 12 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή 
(after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας 
και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας), αµεσότητα και 
αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας 
επισκευής των µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης του 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, ανταλλακτικά), 
εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών και 
χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους).  

20 25 30 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης 12 15 18  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40  50  60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

 



 

 

Για κάθε µηχάνηµα βαθµολογούνται τα επί µέρους κριτήρια (στοιχεία) των Οµάδων.  

Η καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση µεταξύ των διαγωνιζοµένων που µετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε 

κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαµβάνει την µεγαλύτερη βαθµολογία. Η χειρότερη επίδοση µεταξύ 

των διαγωνιζοµένων για το ίδιο κριτήριο, λαµβάνει την µικρότερη βαθµολογία, υπό τον όρο ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάµεσες τιµές ή επιδόσεις 

ή προτάσεις βαθµολογούνται αναλογικά.  

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο σε οποιοδήποτε µηχάνηµα βαθµολογείται κάτω από την 

αντίστοιχη ελάχιστη βαθµολογία του κριτηρίου, αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών. 

Με βάση τα ως άνω, η Μέση Βαθµολογία κάθε Οµάδας κριτηρίων Α ή Β για τα µηχανήµατα, 

καθορίζεται στους 50 βαθµούς. Η βαθµολογία της Οµάδας αυξάνεται στους 60 βαθµούς (Μέγιστη 

Βαθµολογία) στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για τον 

διαγωνιζόµενο που έχει την καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της Οµάδας. 

Η βαθµολογία τέλος αυτή µειώνεται στους 40 βαθµούς (Ελάχιστη Βαθµολογία) στις περιπτώσεις 

διαγωνιζόµενου που παρουσιάζει την χειρότερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της 

Οµάδας, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για κάθε κριτήριο από αυτά. 

- Η βαθµολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει, σε επίπεδο Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ, από το άθροισµα των 

σχετικών βαθµολογιών κάθε ενός από τα µέλη της Επιτροπής, διαιρεµένου διά του αριθµού των µελών της. 

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιµές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιµές 5, 

6, 7, 8, 9.  

- Η Βαθµολογία κάθε Οµάδας για όλα τα µηχανήµατα, πχ της Οµάδας Α, προκύπτει από το 

άθροισµα των βαθµολογιών των κριτηρίων της Οµάδας, ήτοι: 

 
Π.χ. για την Οµάδα Α, όπου  i =1, 2, 3,…, 16  ο α/α του κριτηρίου στην Οµάδα Α. 

- Ως σταθµισµένη βαθµολογία µιας Οµάδας, π.χ. της Οµάδας Α άνω, ορίζεται το γινόµενο της 

Βαθµολογίας ΒΑ της Οµάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας σΑ 

της Οµάδας όπως αυτός δίνεται στον Πίνακα 1 άνω, ήτοι :   

 

Σταθµισµένη Βαθµολογία της Οµάδας  Α  =  ΒΑ  *  σΑ                       (ΤΥΠΟΣ 2) 

-  Η Συνολική Βαθµολογία (ΣΒj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισµα των 

Σταθµισµένων Βαθµολογιών των δύο Οµάδων Α και Β, όπως προκύπτουν από τον Τύπο 2 ανωτέρω,  ήτοι :   

                                           16 
             Βαθµολογία ΒΑ της Οµάδας Α,          ΒΑ =    Σ      (βi) ,                  (ΤΥΠΟΣ 1) 

                                                    i =1 



 

 

όπου  :j = 1, 2 … ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει µέχρι αυτό το 

σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του 2ου Σταδίου του άρθρου 15.3 του 

Παραρτήµατος Β’ (Γενικοί Όροι) της απόφασης διακήρυξης  

i = 1, 2, 3, …,  ο αύξων αριθµός του υπό ανάλυση κριτηρίου στην Οµάδα (i = 16 για την Οµάδα Α,  i = 3  

για την Οµάδα Β). 

 

 
 
 
 
Ε∆ΑΦΙΟ ∆.3    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε το 3ο Στάδιο του άρθρου 15.4 του 

Παραρτήµατος Β’  της απόφασης διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου/ αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Ε.∆.∆. 

υπολογίζει τις τιµές σύγκρισης Λq των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε 

Συγκριτικό Πίνακα, µε αύξουσα σειρά του Λq, λαµβανοµένων υπόψη µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, 

αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όπως αναφέρεται και προηγουµένως,  σύµφωνα 

µε τον παρακάτω τύπο :      

 

                                              Λq  =   Κq  /  ΣΒq  
 
                                             (ΤΥΠΟΣ   4) 

όπου   : 
Λq   η Τιµή σύγκρισης της προσφοράς του q προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον Τύπο 4 άνω  

 

Κq  η Τιµή Προσφοράς του q προσφέροντος, η οποία συµπίπτει µε την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η χωρίς ΦΠΑ, (Κ)  (ολογράφως)», όπως αυτή έχει 
συµπληρωθεί από τον προσφέροντα στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΙΝΑΚΑ Π1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος ευρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της απόφασης διακήρυξης.  

 

ΣΒq  η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον 
Τύπο 3 του Εδαφίου ∆.2 παραπάνω.  

 
q  = 1, 2 …, ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει µέχρι αυτό το 

σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του και την οικονοµική αξιολόγηση 
του άρθρου 15 του Παραρτήµατος Β΄. 

 
Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

µικρότερο λόγο της Τιµής Προσφοράς Κq προς την Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής 

Προσφοράς ΣΒq, δηλ. εκείνη µε την µικρότερη τιµή σύγκρισης Λq. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, ΣΒq και προκρίνεται η προσφορά µε την 

Συνολική Βαθµολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος   
 

                                         ΣΒj  =    ΒΑ  *  σΑ    +   ΒΒ  *   σΒ                       (ΤΥΠΟΣ 3) 



 

 

µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην Συνολική 

Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.   

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Τρόπος προµήθειας - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα διενεργηθεί µε την διαδικασία του ∆ηµόσιου διαγωνισµού, µε 

ηλεκτρονική διαδικασία δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών.  

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η ανάθεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Π∆60/2007 

και του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. ενώ η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

 
Ο Ανάδοχος, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν µε βάση τις κείµενες 
διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 
Εάν τα είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της Σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα και κακοτεχνίες, ο 

Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή να τις 

βελτιώσει ολικά ή µερικά, ανάλογα µε την απαίτηση του ∆ΗΜΟΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 

και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Υλικά κατά την παραλαβή – Συστήµατα ασφαλείας 

 
4.1  Όλα τα µηχανήµατα θα είναι κατασκευασµένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως 

καινούργια και αµεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά και 

θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας.  

4.2   Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασία του περιβάλλοντος.  Συγκεκριµένα : 

α) Οι κινητήρες των οχηµάτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές EURO 6.   

β) Οι υπερκατασκευές πρέπει να πληρούν τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 

ατυχηµάτων και προστασία των εργαζοµένων και να φέρουν (σήµανση) CE στο µηχάνηµα (CE Mark).  

4.3  Ακόµα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και σηµάνσεις για 

πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισµό του ή απρόοπτη 

βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγµένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και 

υγιεινή χρήση τους από τους εργαζοµένους. 



 

 

Τέλος, πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και αθέατη συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων, 

περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή σκόνης, διαφυγή οσµών και µικροοργανισµών και 

θέα απορριµµάτων ή µηχανισµών που έχουν έρθει σε επαφή µε απορρίµµατα. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Τεχνική υποστήριξη – Ανταλλακτικά 

 
5.1  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων για όσο διάστηµα 

έχει προσφέρει στην τεχνική προσφορά του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισµό 

ωρών λειτουργίας ή χιλιοµέτρων και χωρίς καµιά επιβάρυνση της Α.Α. Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται 

µε την κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ενώ οι υπηρεσίες που εγγυάται ότι 

θα παρέχει στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής έναντι των απαιτήσεων της Α.Α. δίδονται αναλυτικά µε 

υπεύθυνη δήλωσή του που υποβάλλει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε το εδάφιο 9 της παρ 

14.2 του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης.  

5.2  Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά η περίοδος αποδοτικής λειτουργίας 

των µηχανηµάτων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεσµευτεί ότι θα µπορεί να διαθέτει στον ∆ΗΜΟ όλα 

τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον από την λήξη της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση 

(εδάφιο 10 παρ 14.2 Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης), η οποία κατατίθεται µε τα λοιπά στοιχεία 

στον (υπο)φάκελο <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, η ως 

άνω υποχρέωση για την διάθεση ανταλλακτικών για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον θα 

αναφέρεται στους κατασκευαστές των επί µέρους υλικών µε έγγραφη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου 

των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά ή µε επικυρωµένη µετάφραση και θα ισχύει 

για την Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Επίδειξη – Εκπαίδευση 

 
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση του 

απαιτούµενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (χειριστές, συντηρητές κλπ, τρία άτοµα 

τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) 

των προσφερόµενων µηχανηµάτων, µέχρι την Οριστική Παραλαβή της προµήθειας. Προς τούτο υποβάλει 

µε την προσφορά του, µέσα στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, εδάφιο 7 παρ 14.2 

Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης αυτής καθώς και το 

αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που προτείνει.  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο   
Έγκριση τύπου και άδεια κυκλοφορίας 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των µηχανηµάτων είναι η προσκόµιση το αργότερο µε την 

προσωρινή παραλαβή τους και της σχετικής έγκρισης τύπου σε ισχύ, για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα 



 

 

(και όχι σε όποιες άλλες χώρες της ΕΕ) από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία – για όποιο µηχάνηµα αυτό 

απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να παράσχει στον προµηθευτή ό,τι είδους 

δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παραπάνω σκοπό. Η φροντίδα για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και 

των πινακίδων κυκλοφορίας (για όποια οχήµατα, συρµούς και µηχανήµατα αυτό απαιτείται) βαραίνει τον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την δοκιµαστική λειτουργία τους, τα έξοδα βαρύνουν το 

∆ήµο. 

 

      ΑΡΘΡΟ 8Ο 
Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 

 
8.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συµπεριλάβει πλήρη τεχνική 

περιγραφή, εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, 

στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός 

αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ε’ ή σε άλλα σηµεία της παρούσας διακήρυξης 

απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 

8.2 Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα 

τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά 

πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιµοποιεί 

ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές 

(ιδιωτικές και ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  

 

8.3 Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόµενα στα τεχνικά 

φυλλάδια ή δεν περιλαµβάνονται σε αυτά, πρέπει να κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή επίσηµα 

µεταφρασµένη ή/και επίσηµες βεβαιώσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οίκου 

κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Ακόµα, θα πρέπει να 

αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-

mail), ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
∆ιευκρινίσεις 

 
9.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά στο (ΥΠΟ)φάκελο <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) τη συµµόρφωση ή απόκλιση 

των προσφεροµένων ειδών (µηχανηµάτων) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης (Φύλλα Συµµόρφωσης). 

9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης 

των προσφορών. 

9.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε 

κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ∆ΗΜΟΥ από τους δασµούς κλπ, µε την 

παρακολούθηση και την βοήθεια του ∆ΗΜΟΥ. 



 

 

9.4 Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

9.5 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδροµής δεν αναφέρεται) 

νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα αυτού. 

 
 

 

 

Καλαµάτα 31/ 5 /2013 
Οι συντάξαντες  

1.Καλογερόπουλος Αθ. 
ΤΕ Μηχανικών  
 
2.Γεωργακίλας ∆ηµ 
Ηλεκ/γος µηχανικος ΤΕ  

 
 

Καλαµάτα ...../......./2013 
Η Προϊσταµένη  

τού Τµήµατος Μελετών 
 
 

Χριστίνα Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Καλαµάτα  ___/___/2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆/ντής Τ.Υ. ∆ήµου 
 
 

Βασίλης Τζαµουράνης  
Πολιτικός Μηχανικός 




