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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

1.1  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών και 275 κάδων προσωρινής απόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών. Ο 

προϋπολογισμός ανέρχεται σε 206.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 

168.000,00€ καθαρή αξία πλέον 38.640,00€ ΦΠΑ 23%. 

Βασικός στόχος της παρέμβασης αποτελεί η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου 

ανακύκλωσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα ο δήμος δεν μπορούσε επιχειρησιακά να 

καλύψει, εξαιτίας του ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

 

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου, με 

αποτέλεσμα απορρίμματα τα οποία είναι ανακυκλώσιμα, να καταλήγουν στους κοινούς 

κάδους απορριμμάτων (σύμμεικτα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αυξημένο όγκο 

απορριμμάτων και την απώλεια χρήσιμων πρώτων υλών που θα μπορούσαν να ανακτηθούν 

μέσω της ανακύκλωσης. 
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1.3 Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα 

Η διοίκηση του Δήμου επιθυμεί τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένο στρατηγικού πλαισίου 

για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων που παράγονται στη περιοχή αναφοράς, με 

σκοπό να ανταποκριθεί στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που επιβάλλει τη 

συμμόρφωση των ΟΤΑ με την Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ‘Οδηγία του Συμβουλίου περί 

Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων’ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο (ΚΥΑ 

29407/3508/2002), βάσει της οποίας ποσοτικοποιούνται οι στόχοι εκτροπής του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών απορριμμάτων από τους χώρους υγειονομικής 

ταφής (ΧΥΤΑ). Επίσης, και σε ό,τι αφορά το ρεύμα των ΑΣΑ για τα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. 

συσκευασίες), επιθυμεί την ανάληψη ανάλογου χαρακτήρα δράσεων επίτευξης των 

αντίστοιχων ποσοτικών στόχων, όπως αυτοί διατυπώνονται στο πλαίσιο του Νόμου 

2393/2001 και την ενσωμάτωση αυτού στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της Υπουργικής Απόφασης 

9268/469/2007 περί ‘Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών’ που τροποποιεί την 

παλαιότερη Οδηγία 94/62/ΕΚ. Εξάλλου, όλες οι δράσεις που προκρίνει ο Δήμος Πύλου 

Νέστορος για την συνολική αντιμετώπιση των απορριμμάτων εναρμονίζονται πλήρως στη 

Νέα Οδηγία – Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98) και την ενσωμάτωση αυτής στο Εθνικό 

Δίκαιο μέσω του Νόμου 4042/2012.  

Απόρροια όλων των παραπάνω αποτελεί το γεγονός, ότι ο Δήμος Πύλου Νέστορος 

συντάσσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τη συνολική και βιώσιμη διαχείριση των 

απορριμμάτων του, το οποίο βασίζεται στη παραπάνω νομοθεσία και ποσοτικοποιεί τους 

στόχους σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 Εδραίωση της ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου 

τουλάχιστον μέχρι το 2015 

 Ανακύκλωση του 50% κατά βάρος της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ μέχρι το 2020 

 Ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης της παραγωγής αστικών απορριμμάτων στο πλαίσιο της 

ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων 

 Ενθάρρυνση της ΔσΠ του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων 

(βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, απορρίμματα τροφών και μαγειρείων 

από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων 

λιανικής και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων) 

 

Επομένως, και για την επίτευξη των σημαντικών αποτελεσμάτων που θέτει ως στόχους η 

διοίκηση του δήμου σχετικά με τα απορρίμματα και τη βιώσιμη διαχείρισή τους, θα πρέπει 

πρώτα από όλα να καταστεί ικανή ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Επομένως, η 

βελτίωση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας της υπηρεσίας καθαριότητας και 

περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμο, και για τον λόγο αυτό 

προκρίνει την εφαρμογή μίας συνολικής πολιτικής αποκομιδής των ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων.  
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Με την έγκριση του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος θα προμηθευτεί 275 κάδους των 1.100 

λίτρων για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών των ΑΣΑ (π.χ. συσκευασίες, ΒΑΑ, κλπ) 

ενώ με την αγορά ενός απορριμματοφόρου θα καταστεί ικανός να συλλέγει τις 

συγκεκριμένες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί, ότι με την υλοποίηση της προμήθειας, η διοίκηση του 

Δήμου Πύλου Νέστορος καθίσταται έτοιμη να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό 

πρόγραμμα βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα επιφέρει πολλαπλές 

ωφέλειες τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ωφέλειας.  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη για τον Δήμο 

προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/2006. 

 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε …/…/2015 

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. 

Θεωρήθηκε …/…/2015 

 Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ               ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

2.1.     Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένου Προμήθειας 

 

2.1.1  Τετράτροχοι Πλαστικοί Κάδοι 1.100λτ Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

 

Α)  Γενικά 

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του 

έτους, απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-

1/2/3/4/5/6 στην νεότερη έκδοση τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά 

και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Οι διαστάσεις των 

κάδων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά standards 

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 1100 λίτρα. Η χωρητικότητα του κάδου θα 

αποδεικνύεται από την ογκομέτρηση που συμπεριλαμβάνεται στα τεστ κατά ΕΝ 840-2 στην 

νεότερη έκδοση του. Βεβαίωση κατασκευής κατά ΕΝ 840 από διεθνώς αναγνωρισμένο 

ινστιτούτο πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά.   



 

[6] 

 

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή 

του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά 

ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.  

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 

στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου 

από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το 

ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 

σύστημα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές διατομής με διάμετρο τουλάχιστον 25 

mm και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Επιθυμητό είναι οι χειρολαβές να μην είναι ενσωματωμένες στα πλευρικά τοιχώματα έτσι 

ώστε να είναι εναλλάξιμες σε περίπτωση θραύσης. 

Επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο πιστοποιητικό ποιότητας, αναγνωρισμένου από το 

κράτος ινστιτούτου, για δοκιμές θερμοπλαστικών υλών και κάδων που θα γνωμοδοτεί για 

την ποιότητα της πρώτης ύλης και θα αναφέρεται στο είδος της. 

 

Β)  Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα, καπάκι, 

κ.λ.π.) και να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές 

υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές 

αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του 

κάδου. 

Προκειμένου η μεταφορά των κάδων να μην επιβαρύνει τους εργαζόμενους το βάρος τους 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και όχι μεγαλύτερο από 50 κιλά χωρίς το βάρος 

του ποδομοχλού. Το ωφέλιμο φορτίο και το μέγιστο συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 460 και 510 kg αντίστοιχα.  

 

Γ)  Τροχοί 

Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει τέσσερις (4) αθόρυβους τροχούς, βαρέως τύπου (με αντοχή 

φορτίου, ο καθένας τουλάχιστον 200 Kg), από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και 

ποιότητας, διαμέτρου Φ200 mm με δυνατότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 



 

[7] 

 

360°, ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και να καθίσταται εύκολη η χρησιμοποίησή του, από 

το προσωπικό συλλογής, ακόμη κι αν χρειασθεί να μετακινηθεί σε στενούς δρόμους. Ο 

κάθε τροχός του κάδου να εδράζεται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα  και η έδραση να 

είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης.  Να υπάρχει ποδόφρενο στους δυο μπροστινούς 

τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου (με απλό πάτημα με το πόδι). 

 

Δ)  Οπή Καθαρισμού 

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα 

για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται 

με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

Ε)  Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι να είναι επίπεδο, εύχρηστο, πλαστικό, ελαφρώς κεκλιμένο και ελαφρύ, να  

ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, να έχει ειδικά 

ενισχυμένη κατασκευή, καταλλήλου πάχους για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς “πείρους”, να 

ανοίγει και να κλείνει εύκολα για τη τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ κατά την 

ανύψωση του κάδου για εκκένωση να ανοίγει αυτόματα. Η σύνδεση του καπακιού με το 

κυρίως σώμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές 

καταπονήσεις έστω και αν αυτό παραμένει τελείως ανοιχτό.  

Επιπρόσθετα, το καπάκι θα πρέπει να κλείνει ερμητικά προς αποφυγή διαρροής οσμών στο 

περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της 

βροχής, έντομα ή τρωκτικά. 

Θα διαθέτει μια ενιαία χειρολαβή η οποία θα επεκτείνεται σε όλο το μήκος του καπακιού 

αλλά και κατά μέρος των πλαϊνών πλευρών   (για εύκολο άνοιγμα) και το άνοιγμα θα 

γίνεται χωρίς να χρειάζεται μεγάλη δύναμη.  

Επίσης, στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ολοκληρωμένου μηχανισμού για το 

άνοιγμα του καπακιού, που θα γίνεται με την βοήθεια ποδομοχλού (ικανού μήκους και 

κατάλληλης απόστασης από το έδαφος) για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι 

χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). 

Ο ποδομοχλός θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια 

αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του 

κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Επιπλέον το πάχος του σωλήνα του 

ποδομοχλού θα πρέπει να είναι 2mm τουλάχιστον. Στο σημείο επαφής των βραχιόνων με το 

πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει διάταξη προστασίας από διάτρηση που μπορεί να 

υποστεί λόγω της τριβής που αναπτύσσεται από τη συνεχή χρήση. 
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Το καπάκι να ανοίγει κατά την ανατροπή του κάδου με την επενέργεια της βαρύτητας ώστε 

να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου.  

 

Στ)  Άλλα Στοιχεία 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 

Οι προσφερόμενοι κάδοι θα φέρουν σήμανση ασφάλειας CE και ο κατασκευαστής των 

κάδων θα διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ΙSO 9001 και ISO 14001. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 

τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από 

το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

Θα μπορούν να φέρουν επίσης σύστημα εξουδετέρωσης οσμών το οποίο θα αποτελείται 

από μια θήκη από πολυαιθυλένιο η οποία θα τοποθετείται εντός του κάδου σε θέση όπου 

δεν θα ενοχλεί την εκκένωση. Στη θήκη αυτή θα μπορεί να τοποθετηθεί υλικό 

εξουδετέρωσης οσμών σε μορφή τζελ το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα.  

 

Ζ)  Πρόσθετα Χαρακτηριστικά 

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

β)  επίσης πρέπει να φέρει και πιστοποιητικό κατά RAL 

γ)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, εργοστάσιο 

κατασκευής, ωφέλιμο φορτίο. Σήμα ποιότητας RAL και ποιότητας ασφάλειας ΕΝ-840 και 

συνεχής αρίθμηση με ευμεγέθη γράμματα με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση, στο 

εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. Θα πρέπει να αναφέρεται η ονομασία του Δήμου Πύλου 

Νέστορος ευδιάκριτα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά «Δήμος Πύλου – Νέστορος», 

“Municipality of Pylos – Nestor”. Θα φέρουν λογότυπο σχετικά με τα απόβλητα που θα 

πρέπει να απορρίπτονται και ενδεικτικές φωτογραφίες αυτών. (π.χ. «Δέχομαι οργανικά 

οικιακά απορρίμματα»), με ευμεγέθη γράμματα με ειδικό αυτοκόλλητο, στο εμπρόσθιο 

τμήμα του κάδου. 

δ)  Οι κάδοι θα είναι 100 τεμάχια χρώματος μπλε και 175 τεμάχια χρώματος πράσινο 

ε) Ο χρωματισμός θα γίνεται κατά τη χύτευση του υλικού, επεξεργασμένο με βάση τις 

διεθνείς προδιαγραφές της RAL. 

Στ) Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ποδόφρενο στους δύο μπροστινούς τροχούς  
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2.1.2 Απορριμματοφόρο Όχημα Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 8m3 

Α)  Περιγραφή και προορισμός 

Το απορριμματοφόρο όχημα, θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει 

κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή και θα χρησιμοποιηθεί για την μηχανική ( με κάδους ) ή 

χειρωνακτική ( με τα χέρια ) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων. 

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαριστούν και θα 

υποστούν απολίπανση και θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών. 

Η βαφή πρέπει να γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση. 

Το απορριμματοφόρο όχημα ( φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή ) θα βαφεί εξωτερικά 

με χρώμα της εκλογής του Δήμου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του. 

Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, 

εκτός όσων αναφέρονται ως ''Απαράβατοι Όροι". Οι λοιπές αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν 

ανάλογα, υπέρ ή μείον του 100%. Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται 

δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική 

απόκλιση. 

 

Β)  Περιγραφή πλαισίου  – Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

 

Β.1)  Γενικά χαρακτηριστικά 

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, της πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας κατάλληλο για τη μεταφορά διαφόρων φορτίων, υλικών κι εξαρτημάτων. Το 

όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου από το ΥΜΕ. Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι 

τουλάχιστον 7.000kg.  

 

Β.2)  Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι γνωστού κατασκευαστή, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα 

μας και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, ημιπροωθημένης κατηγορίας 

οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς του 

κατασκευαστή. (απαράβατος όρος). 

Δεδομένου ότι επί του οχήματος θα τοποθετηθεί υπερκατασκευή απορριμματοφόρου  και 

για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στιβαρότητας και ακαμψίας, είναι υποχρεωτικό 

όπως το σασί του οχήματος είναι βαριάς κατασκευής τύπου κλίμακας, δηλ. με εγκάρσιες 

δοκούς, τύπου σκάλας, με δύο μορφοδοκούς διατομής και όχι απλώς από στραντζαριστή 
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λαμαρίνα (όρος απαράβατος). Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα ή 

στρέβλωση, ακόμη και για φορτίο 20% μεγαλύτερο του ανωτάτου επιτρεπόμενου.  

Θα είναι κατά το δυνατόν μικρών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

ευελιξία. Έτσι το ολικό μήκος του οχήματος με την υπερκατασκευή θα είναι το μέγιστο 

7,5m, ενώ το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα 2,35m στην καμπίνα οδηγήσεως. 

 

Β.3)  Κινητήρας 

Τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, κυλινδρισμού τουλάχιστον 2,5lt ισχύος τουλάχιστον 

140Hp και ανάλογης ροπής, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO VI), υδρόψυκτος, 

αμέσου εγχύσεως, με υπερπλήρωση (turbo) και ενδιάμεση ψύξη (intercooler). Θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα και θα αξιολογηθεί αντίστοιχα η ύπαρξη σύγχρονων συστημάτων τροφοδοσίας 

καυσίμου όπως η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, τουρμπίνας μεταβλητής 

γεωμετρίας, κοινού αυλού (common rail) ή άλλων αντίστοιχων συστημάτων υπερυψηλής 

πιέσεως, κ.λπ. 

Να δοθούν απαραίτητα οι καμπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα και η ειδική 

κατανάλωσή του. 

 

Β.4)  Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 

Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου, κατά προτίμηση με υδραυλικό σύστημα ελέγχου και 

αυτόματο σύστημα ρυθμίσεως διακένου ώστε να μη χρειάζεται ρύθμιση (maintenance 

free). 

Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω, πλήρως 

συγχρονισμένο. 

 

Β.5)  Άξονες – Ανάρτηση (όρος απαράβατος) 

Εμπρόσθιος άξονας : Με ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό, με αντιστρεπτικές ράβδους.  

Οπίσθιος άξονας : Πλήρους πλεύσεως, με ημιελλειπτικά ελατήρια διπλής δράσεως ή 

πνευματική ανάρτηση. 

Όλοι οι τροχοί θα φέρουν: 

• Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως 

• Ράβδους εξισορρόπησης 
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Β.6)  Σύστημα Διεύθυνσης 

Τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού, μεγάλης 

διαμέτρου, ημιπροωθημένης κατηγορίας οδήγησης. Η διάμετρος του κύκλου στροφής θα 

πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή (να δηλώνεται στην προσφορά του προμηθευτή). 

 

Β.7)  Σύστημα Πέδησης 

Αυτορρυθμιζόμενα υδραυλικά φρένα σε όλους τους τροχούς, μεγάλης διαμέτρου, με 

ενίσχυση "σέρβο" και αντλία κενού. Θα προτιμηθούν οχήματα με δισκόφρενα σε όλους 

τους τροχούς. Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης, το οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει και ως σύστημα πεδήσεως έκτακτης ανάγκης. 

Θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα ABS  και ASR (σύστημα αντιολίσθησης των τροχών) καθώς 

επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα ή βαλβίδα αυτόματης κατανομής της πίεσης ανάλογα με 

το φορτίο στον οπίσθιο άξονα. 

Επιπλέον θα φέρει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) 

Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχει ενδεικτική λυχνία για την φθορά των φρένων. 

 

Β.8)  Τροχοί 

Διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον εμπρόσθιο. Θα  συνοδεύεται από πλήρη 

εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση επί του οχήματος. 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, ακτινωτού τύπου, κατάλληλων διαστάσεων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 

Β.9)  Θάλαμος 

Ο θάλαμος θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικός, αεροδυναμικής κατασκευής, κατάλληλος για 

τη μεταφορά τριών (3) ατόμων. Θα έχει δύο εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες με 

αντικραδασμική στήριξη. Ο ανεμοθώρακας θα είναι μονοκόμματος, πανοραμικού τύπου 

από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας, με ειδική επεξεργασία για την απορρόφηση των 

αντανακλάσεων (Iaminated), με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας δύο 

βαθμίδων. 

Το όλο συγκρότημα του θαλάμου θα πρέπει να στηρίζεται επί του πλαισίου μέσω 

αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων. 

Ο θάλαμος οδήγησης θα παρέχει επαρκή θερμική και ηχητική μόνωση. Θα έχει ένα κάθισμα 

για τον οδηγό και ένα διπλό για δύο συνοδηγούς. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι 
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ρυθμιζόμενο κατά τον διαμήκη άξονα με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης. Όλα τα καθίσματα 

θα φέρουν μαξιλαράκια κεφαλής και ζώνες ασφαλείας. 

Οι θύρες όλες θα έχουν παράθυρα που θα είναι ανοιγόμενα, με κρύσταλλα ασφαλείας 

(τύπου securit). Τα  παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού, θα ανοίγουν με ηλεκτρικό 

σύστημα. 

Η προσπέλαση του οδηγού στο κάθισμά του θα πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα και από τις 

δύο πλευρές του οχήματος. 

Ο πίνακας ελέγχου θα έχει εργονομική διάταξη με όλα τα απαραίτητα όργανα που 

προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (να δοθεί αναλυτική περιγραφή). 

Θα υπάρχουν τα εξής όργανα, κατ' ελάχιστον : 

 Ταχύμετρο με χιλιομετρητή. 

 Στροφόμετρο 

 Ταχογράφος. 

 Ένδειξης στάθμης καυσίμου. 

 Θερμοκρασίας ψύξης του κινητήρα. 

 

Επίσης, επιθυμητό είναι να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για την θερμοκρασία νερού 

ψύξης, στάθμης υγρών φρένων, φόρτισης συσσωρευτή, πίεσης λαδιού, φώτων πορείας και 

προβολέων, φανών αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) και συστήματος alarm, λειτουργίας 

χειρόφρενου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου, λειτουργίας χειρόφρενου, κ.λπ. 

Θα φέρει απαραιτήτως σύστημα θερμάνσεως και αερισμού τριών (3) ταχυτήτων καθώς και 

σύστημα κλιματισμού (air conditioning). Επιπλέον θα φέρει ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία 

και ηχεία καθώς και ζώνες ασφαλείας οδηγού - συνοδηγών. 

 

Β.10) Φωτισμός - Παρελκόμενα 

 Επιθυμητό είναι να υπάρχει αντικλεπτικό σύστημα (immobilizer). 

 Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών παρελκομένων (πυροσβεστήρας, 

τρίγωνο, φαρμακείο κ.λπ.) κατά ΚΟΚ. 

 Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά 

κ.λπ.) 

 Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και 

εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών). 

 Πλήρης εφεδρικός τροχός (ζάντα και λάστιχο) τοποθετημένος σε κατάλληλη βάση επί 

του οχήματος. 
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Β.11) Βαφή 

Το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα λευκό άριστης ποιότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει να 

έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (καταφόρεση ή αντίστοιχη), για τη μεγαλύτερη δυνατή 

προστασία. 

Να γίνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας βαφής του πλαισίου. Επιπλέον το όχημα θα 

φέρει όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

 

Γ)  Υπερκατασκευή  – Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

 

Γ.1)  Γενικά χαρακτηριστικά 

Η υπερκατασκευή θα είναι τύπου πρέσας και θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τη 

χοάνη, τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων, την πλάκα συμπίεσης και 

εκκένωσης του κάδου αλλά και πιθανό ειδικό εξοπλισμό – όπως αυτός προδιαγράφεται στις 

ειδικές απαιτήσεις. 

Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές 

καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και τριβές, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή 

ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας. 

Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε 

εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής. 

 

Γ.2)  Κυρίως Σώμα 

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από 

HARDOX πάχους τουλάχιστον 4 χιλ υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση 

αποτελούμενο από ένα ενιαίο κομμάτι. Το πλάτος του σώματος δεν πρέπει να εξέχει από 

αυτό την καμπίνα του φορτηγού. Θα έχει χωρητικότητα 8κμ.  

 

Γ.3)  Βοηθητικό Πλαίσιο 

Το βοηθητικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ενισχυμένο χάλυβα και θα 

αποτελείται από δύο δοκούς κατά μήκος και εγκάρσιες τραβέρσες. Το πάχος του υλικού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλ. Η σύνδεση με το πλαίσιο του φορτηγού πρέπει να είναι 

τέτοια έτσι ώστε να επιτρέπει μεγάλες στρεβλώσεις κατά την εργασία.  
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Γ.4)  Οπίσθια Πόρτα 

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής θα είναι τοποθετημένη η πόρτα η οποία θα 

περιλαμβάνει και το σύστημα συμπίεσης. Θα είναι κάθετης λειτουργίας με δύο κυλίνδρους 

διπλής λειτουργίας και θα διαθέτει σύστημα ασφαλείας για την ανύψωση της πόρτας. Η 

οπίσθια πόρτα θα ανυψώνεται προκειμένου να είναι εφικτή η εκκένωση του κάδου και θα 

είναι ανεξάρτητη από την κιβωτάμαξα (κυρίως σώμα).  

 

Γ.5)  Υδραυλικό Σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από διπλή υδραυλική αντλία, δοχείο λαδιού 

χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων και υδραυλική χειριστήρια υψηλής ποιότητας. Το 

υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από διπλό κύκλωμα. Το ένα θα δίνει κίνηση στην 

μονάδα συμπίεσης και το δεύτερο στην πλάκα εκκένωσης, το σύστημα ανύψωσης της πίσω 

πόρτας και των κάδων.   

 

Γ.6)  Σύστημα Ανύψωσης Κάδων 

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό 

μηχανισμό. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι θα είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων 

κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 

1300 λτρ. 

 

Γ.7)  Σύστημα Συμπίεσης 

Η μονάδα συμπίεσης θα αποτελείται από έναν φορέα έδρασης ο οποίος θα στηρίζεται σε 

μονή πλάκα. Όλο το σύστημα θα είναι τοποθετημένο στην οπίσθια πόρτα. Προκειμένου να 

επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα η πλάκα εκκένωσης θα δημιουργεί και αυτή μια 

πίεση επί των απορριμμάτων.  

Η συγχρονισμένη κίνηση του φορείου μαζί με την πλάκα συμπίεσης θα επιτυγχάνεται μέσω 

της ολίσθησης του φορείου   στα πλευρικά τοιχώματα.  

Με αυτό τον τρόπο θα αυξάνεται στο μέγιστο δυνατό ο χώρος χρήσης στην οπίσθια πόρτα 

και δημιουργεί μέγιστη δυνατή συμπίεση. 

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα : 

I. αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο με εντολή (AUTO), 

II. αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα 

(SINGLE) και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής, 
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III. χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με μεμονωμένες 

κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς ή κομβία. 

IV. Συγχρονισμένος – ανύψωση κάδου, ενεργοποίηση του κύκλου συμπίεσης, 

ολοκλήρωση του κύκλου και επανατοποθέτηση του κάδου στο έδαφος.  

 

Γ.8)  Σύστημα Εκκένωσης 

Η εκκένωση του κάδου θα πραγματοποιείται με την βοήθεια της πλάκας εκφόρτωσης η 

οποία θα κινείται σε όλο το μήκος του κάδου με ένα τηλεσκοπικό έμβολο. Η πλάκα 

εκφόρτωσης θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 

5mm. Η πλάκα εκκένωσης θα συμβάλει τόσο στην εκκένωση του κάδου όσο και στην 

συμπίεση των απορριμμάτων.  

 

Γ.9)  Διάταξη Ασφάλειας 

Η υπερκατασκευή θα διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: 

1.  ηλεκτρικά μπουτόν τα οποία βρίσκονται σε κατάλληλη θέση ώστε να μην 

μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά λάθος, 

2.  κομβία έκτακτης ανάγκης μεγάλων διαστάσεων και στις δύο πλευρές της πίσω 

πόρτα, 

3.  ηχητικό σήμα για επικοινωνία με τον οδηγό 

4.  κατάλληλα τοποθετημένους μοχλούς χειρισμού, 

5.  σκαλοπάτια με αντικραδισμική τοποθέτηση για την προστασία των χειριστών 

όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. 

6.  αισθητήρες στα οπίσθια σκαλοπάτια 

7. αντικραδασμική προστασία για τη διαφύλαξη των φορέων στους πίνακες όταν 

το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. 

8. βαλβίδα ασφαλείας ενάντια σε κάθε πιθανή δυσλειτουργία του υδραυλικού 

κυκλώματος των κυλίνδρων ανύψωσης της πίσω πόρτας 

9.  βομβητή που δείχνει όταν το όχημα βρίσκεται σε οπισθοπορεία και οι χειριστές 

βρίσκονται στα σκαλοπάτια. 

10.  αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα κατά τη λειτουργία. 

11. αυτόματη αποσύμπλεξη του δυναμολήπτη όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.  

12. αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας κίνησης σε 30 km/h όταν οι χειριστές 

βρίσκονται στα σκαλοπάτια.  
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Ο εξοπλισμός φέρει το σήμα CE και θα  είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές ασφαλείας 

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να 

κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX της  

οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς 

Κοινοποιημένο Φορέα για απορριμματοφόρα. 

 

Δ)  Εξοπλισμός 

Το απορριμματοφόρο α διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1. Σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης κάδων χωρητικότητας από 120 λίτρα μέχρι 1300 

λίτρα 

2. Οπή εκκένωσης υγρών στο πάτωμα 

3. Δύο περιστρεφόμενοι φάροι στην οροφή 

4. Φώτα εργασίας λευκού χρώματος 

5. Κομβίον ασφαλείας με το οποίο θα διακόπτονται όλες οι λειτουργίες δεξιά και 

αριστερά της πόρτας 

6. Προστατευτικά καλύμματα στο πλάι 

7. Το απορριμματοφόρο θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξουδετέρωσης οσμών το 

οποίο θα αποτελείται από μια συσκευή η οποία θα είναι τοποθετημένη στο πλάι του 

οχήματος η οποία θα τροφοδοτεί υπό πίεση το χώρο φόρτωσης με υλικό 

εξουδετέρωσης οσμών. Το υλικό αυτό θα είναι σε μορφή τζελ και θα τοποθετείται 

εύκολα και απλά εντός της συσκευής και στη συνέχεια σε αέρια μορφή θα 

προωθείται στο χώρο φόρτωσης. Η συσκευή θα μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία  με 

την έναρξη των εργασιών αποκομιδής.  Με την προσφορά θα κατατεθούν 

υποχρεωτικά σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και 

βεβαίωση του κατασκευαστή, για την μη επικινδυνότητα του υλικού.  

   

Ε)  Ποιότητα και Καταλληλότητα 

Στην προσφορά να περιλαμβάνονται όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και 

καταλληλότητας χρήσης του οχήματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

νομοθεσία, δηλαδή :  

 έγκριση τύπου στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύνολο 

του απορριμματοφόρου.  

 δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

(ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) και κατά προτίμηση με τα πρότυπα 

της σειράς ΕΝ1501 της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ). Να κατατεθεί το 
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αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX της  οδηγίας 

2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς 

Κοινοποιημένο Φορέα για απορριμματοφόρα. 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου οχήματος θα εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008  και επίσης θα διαθέτει ISO 14001. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και κατασκευαστικά σχέδια από τα οποία θα 

προκύπτουν τα επιμέρους τεχνικά στοιχεία και ιδιαίτερα της πλάκας προώθησης με το 

φορείο έδρασης. 

 

ΣΤ) Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση    

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να 

καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες.   

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ 

εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 

έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί 

άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 
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2.4.     Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ1 

Τετράτροχοι Πλαστικοί Κάδοι 1.100λτ Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να 

είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του 

έτους, απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι 

και να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-

1/2/3/4/5/6 στην νεότερη έκδοση τους και να 

είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και 

βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και 

αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Οι διαστάσεις των 

κάδων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

Ευρωπαϊκά standards. 

ΝΑΙ   

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 

τουλάχιστον 1100 λίτρα. Η χωρητικότητα του 

κάδου θα αποδεικνύεται από την ογκομέτρηση 

που συμπεριλαμβάνεται στα τεστ κατά ΕΝ 840-

2 στη νεότερη έκδοση του. Βεβαίωση 

κατασκευής κατά ΕΝ 840 από διεθνώς 

αναγνωρισμένο ινστιτούτο πρέπει να 

κατατεθεί με την προσφορά.   

ΝΑΙ   

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που 

δέχεται κατά τη μεταφορά του και την 

εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου 

αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι 

ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η 

παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την 

χρήση του 

ΝΑΙ   

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και 

περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 

στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που 

χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από 

τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 

απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι 

δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 

σύστημα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες 

χειρολαβές διατομής με διάμετρο τουλάχιστον 

25 mm και ενίσχυσης για την εύκολη 

μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

Επιθυμητό είναι οι χειρολαβές να μην είναι 

ενσωματωμένες στα πλευρικά τοιχώματα έτσι 

ώστε να είναι εναλλάξιμες σε περίπτωση 

θραύσης. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο πιστοποιητικό 

ποιότητας, αναγνωρισμένου από το κράτος 

ινστιτούτου, για δοκιμές θερμοπλαστικών 

υλών και κάδων που θα γνωμοδοτεί για την 

ποιότητα της πρώτης ύλης και θα αναφέρεται 

στο είδος της. 

ΝΑΙ   

 Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων πρέπει 

να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα, καπάκι, 

κ.λ.π.) και να έχουν κατασκευαστεί με 

συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από 

πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού 

από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές 

υλικό. 

ΝΑΙ   

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις 

πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα 

απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και 

ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του 

κάδου. 

ΝΑΙ   

Προκειμένου η μεταφορά των κάδων να μην 

επιβαρύνει τους εργαζόμενους το βάρος τους 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και 

όχι μεγαλύτερο από 50 κιλά χωρίς το βάρος 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

του ποδομοχλού. Το ωφέλιμο φορτίο και το 

μέγιστο συνολικά επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 460 και 510 kg 

αντίστοιχα.  

Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει τέσσερις (4) 

αθόρυβους τροχούς, βαρέως τύπου (με αντοχή 

φορτίου, ο καθένας τουλάχιστον 200 Kg), από 

συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και 

ποιότητας, διαμέτρου Φ200 mm με 

δυνατότητα περιστροφής περί κατακόρυφο 

άξονα κατά 360°, ώστε ο κάδος να είναι 

ευέλικτος και να καθίσταται εύκολη η 

χρησιμοποίησή του, από το προσωπικό 

συλλογής, ακόμη κι αν χρειασθεί να 

μετακινηθεί σε στενούς δρόμους. Ο κάθε 

τροχός του κάδου να εδράζεται σε ατσάλινο 

διχαλωτό υποστήριγμα και η έδραση να είναι 

σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης. Να υπάρχει 

ποδόφρενο στους δυο μπροστινούς τροχούς 

για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου (με 

απλό πάτημα με το πόδι). 

ΝΑΙ   

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο 

σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με 

σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον 

καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να 

καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει 

απόλυτη στεγανότητα. 

ΝΑΙ   

Το καπάκι να είναι επίπεδο, εύχρηστο, 

πλαστικό, ελαφρώς κεκλιμένο και ελαφρύ, να  

ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 

τοποθέτηση των απορριμμάτων, να έχει ειδικά 

ενισχυμένη κατασκευή, καταλλήλου πάχους 

για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

ΝΑΙ   

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως 

σώμα σταθερά με ειδικούς “πείρους”, να 

ανοίγει και να κλείνει εύκολα για τη 

τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ κατά την 

ανύψωση του κάδου για εκκένωση να ανοίγει 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αυτόματα. Η σύνδεση του καπακιού με το 

κυρίως σώμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη 

μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές 

καταπονήσεις έστω και αν αυτό παραμένει 

τελείως ανοιχτό.  

Το καπάκι θα πρέπει να κλείνει ερμητικά προς 

αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και 

για προστασία των χεριών, καθώς και για να 

μην εισέρχονται τα νερά της βροχής, έντομα ή 

τρωκτικά. Θα διαθέτει μια ενιαία χειρολαβή η 

οποία θα επεκτείνεται σε όλο το μήκος του 

καπακιού αλλά και κατά μέρος των πλαϊνών 

πλευρών   (για εύκολο άνοιγμα) και το άνοιγμα 

θα γίνεται χωρίς να χρειάζεται μεγάλη δύναμη.  

ΝΑΙ   

Θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 

ολοκληρωμένου μηχανισμού για το άνοιγμα 

του καπακιού, που θα γίνεται με την βοήθεια 

ποδομοχλού (ικανού μήκους και κατάλληλης 

απόστασης από το έδαφος) για το εύκολο 

άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την 

παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται 

πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Ο 

ποδομοχλός θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα 

είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή 

στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις 

των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για 

αποφυγή διάτρησης του σώματος. Το πάχος 

του ποδομοχλού θα είναι τουλάχιστον 2mm 

ΝΑΙ   

Στο σημείο επαφής των βραχιόνων με το 

πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει διάταξη 

προστασίας από διάτρηση που μπορεί να 

υποστεί λόγω της τριβής που αναπτύσσεται 

από τη συνεχή χρήση. 

ΝΑΙ   

Το καπάκι να ανοίγει κατά την ανατροπή του 

κάδου με την επενέργεια της βαρύτητας ώστε 

να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη 

εκκένωση του κάδου. 

ΝΑΙ   



 

[22] 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για 

ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών 

προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και 

χτένας. 

Οι προσφερόμενοι κάδοι θα φέρουν σήμανση 

ασφάλειας CE και ο κατασκευαστής των κάδων 

θα διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας της 

σειράς ΙSO 9001 και ISO 14001. 

ΝΑΙ   

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια 

ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 

τους και να πλένονται αυτομάτως από τα 

ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν 

στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και 

να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από 

το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

ΝΑΙ   

Θα μπορούν να φέρουν επίσης σύστημα 

εξουδετέρωσης οσμών το οποίο θα 

αποτελείται από μια θήκη από  πολυαιθυλένιο 

η οποία θα τοποθετείται εντός του κάδου σε 

θέση όπου δε θα ενοχλεί την εκκένωση. Στη 

θήκη αυτή θα μπορεί να τοποθετηθεί υλικό 

εξουδετέρωσης οσμών σε μορφή τζελ το οποίο 

θα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα.    

ΝΑΙ   

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές 

του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός τη νύχτα. 

β) επίσης πρέπει να φέρει και πιστοποιητικό 

κατά RAL 

γ)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν 

στοιχεία ιδιοκτησίας, εργοστασίου και 

χρόνου κατασκευής, πιστοποιητικό και 

συνεχής αρίθμηση με ευμεγέθη γράμματα 

με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση, 

στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. Θα 

πρέπει να αναφέρεται η ονομασία του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος ευδιάκριτα στα 

ΝΑΙ   
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Ελληνικά και Αγγλικά «Δήμος Πύλου – 

Νέστορος», “Municipality of Pylos – 

Nestor”.  

δ)  Θα φέρουν λογότυπο σχετικά με τα 

απόβλητα που θα πρέπει να απορρίπτονται 

και ενδεικτικές φωτογραφίες αυτών. (π.χ. 

«Δέχομαι οργανικά οικιακά απορρίμματα»), 

με ευμεγέθη γράμματα με ειδικό 

αυτοκόλλητο, στο εμπρόσθιο τμήμα του 

κάδου 

ε)  Οι κάδοι θα είναι 100 τεμάχια χρώματος 

μπλε και 175 τεμάχια χρώματος πράσινο 

στ) Ο χρωματισμός θα γίνεται κατά τη χύτευση 

του υλικού, επεξεργασμένο με βάση τις 

διεθνείς προδιαγραφές της RAL. 

ζ) Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ποδόφρενο 

στους δύο μπροστινούς τροχούς 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ2 

Απορριμματοφόρο Όχημα Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 8m3 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το απορριμματοφόρο όχημα, θα αποτελείται 

από φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει 

κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή και θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική (με κάδους) ή 

χειρωνακτική (με τα χέρια) αποκομιδή και 

μεταφορά απορριμμάτων. 

ΝΑΙ   

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής πριν 

από τη βαφή θα πρέπει να καθαριστούν και να 

υποστούν απολίπανση και να ακολουθήσει 

προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών. 

Η βαφή πρέπει να γίνει με ειδικά χρώματα, 

ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση. 

Το απορριμματοφόρο όχημα (φορτηγό πλαίσιο 

και υπερκατασκευή) θα βαφεί εξωτερικά με 

χρώμα της εκλογής του Δήμου και θα 

αναγραφούν τα χαρακτηριστικά του. 

ΝΑΙ   

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο 

και αμεταχείριστο, της πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας κατάλληλο για τη μεταφορά 

διαφόρων φορτίων, υλικών κι εξαρτημάτων.  

ΝΑΙ   

Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι 

τουλάχιστον 7.000kg. 
ΝΑΙ   

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι γνωστού 

κατασκευαστή, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα 

μας και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, 

πετρελαιοκίνητο, ημιπροωθημένης κατηγορίας 

οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από το 

τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς του 

κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

Δεδομένου ότι επί του οχήματος θα 

τοποθετηθεί υπερκατασκευή 
ΝΑΙ   
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απορριμματοφόρου και για την εξασφάλιση 

της μέγιστης δυνατής στιβαρότητας και 

ακαμψίας, είναι υποχρεωτικό όπως το σασί 

του οχήματος είναι βαριάς κατασκευής τύπου 

κλίμακας, δηλ. με εγκάρσιες δοκούς, τύπου 

σκάλας, με δύο μορφοδοκούς διατομής και όχι 

απλώς από στραντζαριστή λαμαρίνα (όρος 

απαράβατος). Δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα ή 

στρέβλωση, ακόμη και για φορτίο 20% 

μεγαλύτερο του ανωτάτου επιτρεπόμενου. 

Θα είναι κατά το δυνατόν μικρών διαστάσεων 

ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

ευελιξία. Έτσι το ολικό μήκος του οχήματος με 

την υπερκατασκευή θα είναι το μέγιστο 7,5m, 

ενώ το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα 2,35m 

στην καμπίνα οδηγήσεως. 

ΝΑΙ   

Τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, 

κυλινδρισμού τουλάχιστον 2,5lt ισχύος 

τουλάχιστον 140Hp και ανάλογης ροπής, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO VI), 

υδρόψυκτος, αμέσου εγχύσεως, με 

υπερπλήρωση (turbo) και ενδιάμεση ψύξη 

(intercooler). (Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα 

αξιολογηθεί αντίστοιχα η ύπαρξη σύγχρονων 

συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου όπως ή 

χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, 

τουρμπίνας μεταβλητής γεωμετρίας, κοινού 

αυλού (common rail) ή άλλων αντίστοιχων 

συστημάτων υπερυψηλής πιέσεως, κ.λπ.) 

Θα δοθούν απαραίτητα οι καμπύλες ισχύος και 

ροπής του κινητήρα και η ειδική κατανάλωσή 

του. 

ΝΑΙ   

Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου, κατά 

προτίμηση με υδραυλικό σύστημα ελέγχου και 

αυτόματο σύστημα ρυθμίσεως διακένου ώστε 

να μη χρειάζεται ρύθμιση (maintenance free). 

ΝΑΙ   



 

[26] 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό, με τουλάχιστον 

έξι (6) ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω, πλήρως 

συγχρονισμένο. 

Εμπρόσθιος άξονας : Με ανεξάρτητη ανάρτηση 

για κάθε τροχό, με αντιστρεπτικές ράβδους.  

Οπίσθιος άξονας: Πλήρους πλεύσεως, με 

ημιελλειπτικά ελατήρια διπλής δράσεως ή 

πνευματική ανάρτηση. 

Όλοι οι τροχοί θα φέρουν: 

 Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού 

τύπου, διπλής δράσεως 

 Ράβδους εξισορρόπησης 

ΝΑΙ   

Τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με 

ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού, μεγάλης 

διαμέτρου, ημιπροωθημένης κατηγορίας 

οδήγησης. Η διάμετρος του κύκλου στροφής 

θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή (να 

δηλώνεται στην προσφορά του προμηθευτή). 

ΝΑΙ   

Αυτορρυθμιζόμενα υδραυλικά φρένα σε όλους 

τους τροχούς, μεγάλης διαμέτρου, με ενίσχυση 

"σέρβο" και αντλία κενού. Θα προτιμηθούν 

οχήματα με δισκόφρενα σε όλους τους 

τροχούς. Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο 

στάθμευσης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 

και ως σύστημα πεδήσεως έκτακτης ανάγκης. 

ΝΑΙ   

Θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα ABS  και ASR 

(σύστημα αντιολίσθησης των τροχών) καθώς 

επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα ή βαλβίδα 

αυτόματης κατανομής της πίεσης ανάλογα με 

το φορτίο στον οπίσθιο άξονα. 

ΝΑΙ   

Επιπλέον θα φέρει σύστημα ηλεκτρονικού 

ελέγχου ευστάθειας (ESP) 

Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχει ενδεικτική 

λυχνία για τη φθορά των φρένων 

ΝΑΙ   

Διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον ΝΑΙ   
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εμπρόσθιο. Θα  συνοδεύεται από πλήρη 

εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη 

θέση επί του οχήματος. 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, 

ακτινωτού τύπου, κατάλληλων διαστάσεων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 

οδηγίες. 

ΝΑΙ   

Ο θάλαμος θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικός, 

αεροδυναμικής κατασκευής, κατάλληλος για τη 

μεταφορά τριών (3) ατόμων. Θα έχει δύο 

εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες με 

αντικραδασμική στήριξη. Ο ανεμοθώρακας θα 

είναι μονοκόμματος, πανοραμικού τύπου από 

πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας, με ειδική 

επεξεργασία για την απορρόφηση των 

αντανακλάσεων (Iaminated), με τους 

αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας 

δύο βαθμίδων. 

ΝΑΙ   

Το όλο συγκρότημα του θαλάμου θα πρέπει να 

στηρίζεται επί του πλαισίου μέσω 

αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων. 

ΝΑΙ   

Ο θάλαμος οδήγησης θα παρέχει επαρκή 

θερμική και ηχητική μόνωση. Θα έχει ένα 

κάθισμα για τον οδηγό και ένα διπλό για δύο 

συνοδηγούς. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι 

ρυθμιζόμενο κατά τον διαμήκη άξονα με 

ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης. Όλα τα 

καθίσματα θα φέρουν μαξιλαράκια κεφαλής 

και ζώνες ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

Οι θύρες όλες θα έχουν παράθυρα που θα 

είναι ανοιγόμενα, με κρύσταλλα ασφαλείας 

(τύπου securit). Τα  παράθυρα του οδηγού και 

του συνοδηγού, θα ανοίγουν με ηλεκτρικό 

σύστημα. 

Η προσπέλαση του οδηγού στο κάθισμά του θα 

πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα και από τις δύο 

πλευρές του οχήματος. 

ΝΑΙ   
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Επίσης, επιθυμητό είναι να υπάρχουν 

ενδεικτικές λυχνίες για τη θερμοκρασία νερού 

ψύξης, στάθμης υγρών φρένων, φόρτισης 

συσσωρευτή, πίεσης λαδιού, φώτων πορείας 

και προβολέων, φανών αλλαγής κατεύθυνσης 

(φλας) και συστήματος alarm, λειτουργίας 

χειρόφρενου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο 

πετρελαίου, λειτουργίας χειρόφρενου, κ.λπ. 

   

Θα φέρει απαραιτήτως σύστημα θερμάνσεως 

και αερισμού τριών (3) ταχυτήτων καθώς και 

σύστημα κλιματισμού (air conditioning). 

Επιπλέον θα φέρει ψηφιακό ράδιο-cd με 

κεραία και ηχεία καθώς και ζώνες ασφαλείας 

οδηγού - συνοδηγών. 

ΝΑΙ   

Επιθυμητό είναι να υπάρχει αντικλεπτικό 

σύστημα (immobilizer). 

Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών 

παρελκομένων (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, 

φαρμακείο κ.λπ.) κατά ΚΟΚ. 

Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης 

(γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά 

κ.λπ.) 

Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / 

συντήρησης στην Ελληνική και 

εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών). 

Πλήρης εφεδρικός τροχός (ζάντα και λάστιχο) 

τοποθετημένος σε κατάλληλη βάση επί του 

οχήματος. 

ΝΑΙ   

Το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα λευκό 

άριστης ποιότητας. 

Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία (καταφόρεση ή αντίστοιχη), για τη 

μεγαλύτερη δυνατή προστασία. 

ΝΑΙ   

Η υπερκατασκευή θα είναι τύπου πρέσας και θα 

αποτελείται από το κυρίως σώμα, την χοάνη, τον 

ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων, 

ΝΑΙ   
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την πλάκα συμπίεσης και εκκένωσης του κάδου 

αλλά και πιθανό ειδικό εξοπλισμό – όπως αυτός 

προδιαγράφεται στις ειδικές απαιτήσεις. 

Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που 

αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές 

καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και 

τριβές, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή 

ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης 

ανθεκτικότητας. 

Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του 

φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης 

θα προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία 

σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο 

αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής. 

Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι 

εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από HARDOX 

πάχους τουλάχιστον 4 χιλ υψηλής 

ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση 

αποτελούμενο από ένα ενιαίο κομμάτι. Το 

πλάτος του σώματος δεν πρέπει να εξέχει από 

αυτό την καμπίνα του φορτηγού. Θα έχει 

χωρητικότητα 8κμ. 

ΝΑΙ   

Το βοηθητικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο 

από ιδιαίτερα ενισχυμένο χάλυβα και θα 

αποτελείται από δύο δοκούς κατά μήκος και 

εγκάρσιες τραβέρσες. Το πάχος του υλικού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλ. Η σύνδεση με 

το πλαίσιο του φορτηγού πρέπει να είναι τέτοια 

έτσι ώστε να επιτρέπει μεγάλες στρεβλώσεις 

κατά την εργασία. 

ΝΑΙ   

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής θα είναι 

τοποθετημένη η πόρτα η οποία θα 

περιλαμβάνει και το σύστημα συμπίεσης. Θα 

είναι κάθετης λειτουργίας με δύο κυλίνδρους 

διπλής λειτουργίας και θα διαθέτει σύστημα 

ασφαλείας για την ανύψωση της πόρτας. Η 

ΝΑΙ   
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οπίσθια πόρτα θα ανυψώνεται προκειμένου να 

είναι εφικτή η εκκένωση του κάδου και θα 

είναι ανεξάρτητη από την κιβωτάμαξα (κυρίως 

σώμα). 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από 

διπλή υδραυλική αντλία, δοχείο λαδιού 

χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων και 

υδραυλική χειριστήρια υψηλής ποιότητας. Το 

υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από διπλό 

κύκλωμα. Το ένα θα δίνει κίνηση στη μονάδα 

συμπίεσης και το δεύτερο στην πλάκα 

εκκένωσης, το σύστημα ανύψωσης της πίσω 

πόρτας και των κάδων.   

ΝΑΙ   

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος 

του πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι θα είναι 

κατάλληλοι για την υποδοχή των 

τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων 

απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, 

χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ. 

ΝΑΙ   

Η μονάδα συμπίεσης θα αποτελείται από έναν 

φορέα έδρασης ο οποίος θα στηρίζεται σε μονή 

πλάκα. Όλο το σύστημα θα είναι τοποθετημένο 

στην οπίσθια πόρτα.  Προκειμένου να επιτευχθεί 

το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα η πλάκα 

εκκένωσης θα δημιουργεί και αυτή μια πίεση 

επί των απορριμμάτων.  

Η συγχρονισμένη κίνηση του φορείου μαζί με 

την πλάκα θα επιτυγχάνεται μέσω της 

ολίσθησης του φορείου στα πλευρικά 

τοιχώματα 

Με αυτό τον τρόπο θα αυξάνεται στο μέγιστο 

δυνατό ο χώρος χρήσης στην οπίσθια πόρτα και 

δημιουργεί μέγιστη δυνατή συμπίεση. 

ΝΑΙ   

Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα 

συστήματα : 
ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

I. αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο 

που διακόπτεται μόνο με εντολή (AUTO), 

II. αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν 

ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα ( 

SINGLE ) και επαναλαμβάνεται κατόπιν 

εντολής, 

III. χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του 

μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με 

μεμονωμένες κινήσεις, από το χειριστή 

με μοχλούς ή κομβία. 

IV. Συγχρονισμένος – ανύψωση κάδου, 

ενεργοποίηση του κύκλου συμπίεσης, 

ολοκλήρωση του κύκλου και 

επανατοποθέτηση του κάδου στο 

έδαφος 

Η εκκένωση του κάδου θα πραγματοποιείται 

με την βοήθεια της πλάκας εκφόρτωσης η 

οποία θα κινείται σε όλο το μήκος του κάδου 

με ένα τηλεσκοπικό έμβολο. Η πλάκα 

εκφόρτωσης θα είναι κατασκευασμένη από 

χάλυβα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 

5mm. Η πλάκα εκκένωσης θα συμβάλει τόσο 

στην εκκένωση του κάδου όσο και στην 

συμπίεση των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

Η υπερκατασκευή θα διαθέτει τουλάχιστον τις 

παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: 

1. ηλεκτρικά μπουτόν τα οποία βρίσκονται σε 

κατάλληλη θέση ώστε να μην μπορούν να 

ενεργοποιηθούν κατά λάθος, 

2.  κομβία έκτακτης ανάγκης μεγάλων 

διαστάσεων και στις δύο πλευρές της πίσω 

πόρτα, 

3.  ηχητικό σήμα για επικοινωνία με τον οδηγό 

4.  κατάλληλα τοποθετημένους μοχλούς 

χειρισμού, 

5.  σκαλοπάτια με αντικραδασμική τοποθέτηση 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

για την προστασία των χειριστών όταν το 

όχημα βρίσκεται εν κινήσει. 

6.  αισθητήρες στα οπίσθια σκαλοπάτια 

7. αντικραδασμική προστασία για τη 

διαφύλαξη των φορέων στους πίνακες όταν 

το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. 

8. βαλβίδα ασφαλείας ενάντια σε κάθε πιθανή 

δυσλειτουργία του υδραυλικού κυκλώματος 

των κυλίνδρων ανύψωσης της πίσω πόρτας 

9.  βομβητή που δείχνει όταν το όχημα 

βρίσκεται σε οπισθοπορεία και οι χειριστές 

βρίσκονται στα σκαλοπάτια. 

10.  αυτόματη ρύθμιση των στροφών του 

κινητήρα κατά την λειτουργία. 

11.  αυτόματη αποσύμπλεξη του 

δυναμολήπτη όταν το όχημα βρίσκεται σε 

κίνηση.  

12.  αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας 

κίνησης σε 30 km/h όταν οι χειριστές 

βρίσκονται στα σκαλοπάτια.  

Ο εξοπλισμός φέρει το σήμα CE και θα  είναι 

σύμφωνος με τις προδιαγραφές ασφαλείας της 

οδηγίας 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το 

Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να 

κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό 

Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX της  

οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το 

προσφερόμενο είδος από διεθνώς 

Κοινοποιημένο Φορέα για απορριμματοφόρα 

ΝΑΙ   

Το απορριμματοφόρο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο 

τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1. Σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης κάδων 

χωρητικότητας από 120 λίτρα μέχρι 1300 

λίτρα 

2. Οπή εκκένωσης υγρών στο πάτωμα 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. Δύο περιστρεφόμενοι φάροι στην οροφή 

4. Φώτα εργασίας λευκού χρώματος 

5. Κομβίον ασφαλείας με το οποίο θα 

διακόπτονται όλες οι λειτουργίες δεξιά και 

αριστερά της πόρτας 

6. Προστατευτικά καλύμματα στο πλάι 

7. Το απορριμματοφόρο θα είναι εξοπλισμένο 

με σύστημα εξουδετέρωσης οσμών το οποίο 

θα αποτελείται από μια συσκευή η οποία θα 

είναι τοποθετημένη στο πλάι του οχήματος η 

οποία θα τροφοδοτεί υπό πίεση το χώρο 

φόρτωσης με υλικό εξουδετέρωσης οσμών. 

Το υλικό αυτό θα είναι σε μορφή τζελ και θα 

τοποθετείται εύκολα και απλά εντός της 

συσκευής και στη συνέχεια σε αέρια μορφή 

θα προωθείται στο χώρο φόρτωσης. Η 

συσκευή θα μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία  

με την έναρξη των εργασιών αποκομιδής.  

Με την προσφορά θα κατατεθούν 

υποχρεωτικά σχετικά ενημερωτικά 

φυλλάδια, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και 

βεβαίωση του κατασκευαστή, για τη μη 

επικινδυνότητα του υλικού. 

Στην προσφορά να περιλαμβάνονται όλες οι 

εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και 

καταλληλότητας χρήσης του οχήματος 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

νομοθεσία, δηλαδή :  

 έγκριση τύπου στην Ελλάδα ή σε άλλη 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

σύνολο του απορριμματοφόρου.  

 δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 

βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

(ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 

2006/42/ΕΚ) και κατά προτίμηση με τα 

πρότυπα της σειράς ΕΝ1501 της 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης (CEN).  

Να κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό 

Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX της  

οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το 

προσφερόμενο είδος από διεθνώς 

Κοινοποιημένο Φορέα για απορριμματοφόρα. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του 

προσφερόμενου οχήματος θα εφαρμόζει 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για το 

σχεδιασμό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008  και επίσης 

θα διαθέτει ISO 14001. 

ΝΑΙ   

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 

και κατασκευαστικά σχέδια από τα οποία θα 

προκύπτουν τα επιμέρους τεχνικά στοιχεία και 

ιδιαίτερα της πλάκας προώθησης με το φορείο 

έδρασης. 

ΝΑΙ   

 

 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε …/…/2015 

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. 

Θεωρήθηκε …/…/2015 

 Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ               ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Αρ. Μελέτης: Επικαιρ. 18/2013 

Προϋπολογισμός: 206.640,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το έργο αφορά στη προμήθεια 275 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων καθώς 

και στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων 

υλικών 8m3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α CPV Περιγραφή είδους Τεμάχια 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ € 
Σύνολο € 

1 
44613700-

7 

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΚΑΔΟΙ 1.100 ΛΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

275 245,00 67.375,00 

2 
34144512-

0 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

ΠΡΕΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8Μ3 

1 100.625,00 100.625,00 

 

Μερικό 

σύνολο 168.000,00 
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ΦΠΑ 23% 38.640,00 

Γενικό 

Σύνολο 
206.640,00 

 

 

   

Ο Συντάξας                                 Ελέγχθηκε …/…/2015                       Θεωρήθηκε …/…/2015 

                                                          Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.          Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Αρ. Μελέτης: Επικαιρ. 18/2013 

Προϋπολογισμός: 206.640,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο προμήθειας: 

H παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Ειδικότερα, αφορά τη προμήθεια 275 

πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100λτ και ενός απορριμματοφόρου 

8μ3.  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 206.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΦΠΑ 

23% ήτοι 38.640,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  Συμβατικά Στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 

β)  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς, 

γ)  Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 

δ)  Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε)  Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας. 
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Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου 

με κριτήριο τη Συμφερότερη Προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

της παρούσας μελέτης, με τους όρους που καθορίζονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και 

στο ΠΔ 60/07.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα διατίθεται μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Άρθρο 4ο : Τιμές Προσφορών 

4.1  Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ για παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού 

ελεύθερου και πλήρως λειτουργικού. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά 

είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς 

και κάθε άλλη επιβάρυνση (πλην του ΦΠΑ), για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Έτσι εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται στις τιμές αυτές, εκτός από την δαπάνη προμήθειας, και οι δαπάνες 

μεταφοράς του εξοπλισμού, προμήθειας μικροϋλικών, παρελκόμενων ή ανταλλακτικών 

και οργάνων που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και πρώτων αναλωσίμων κλπ, 

έκδοσης τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών, εγκρίσεων, ρυθμίσεων, δοκιμαστικής 

λειτουργίας και εκπαίδευσης. Τυχόν έξοδα ασφάλισης και εκτελωνισμού βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω 

κρατήσεις και επιβαρύνσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

4.2  Οι τιμές προσφορών δε θα υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, 

οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα στοιχεία του φακέλου οικονομικής προσφοράς 

(πίνακα οικονομικής προσφοράς ή τρόπο πληρωμής) ή να τα τροποποιήσουν. Προσφορά 

που θα θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτησης κυριότητας θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

4.3  Dumping – Εξαγωγικές επιδοτήσεις 

Η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 

απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή λόγω χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης στον προσφέροντα (άρθρο 52§3 Π.Δ. 60/2007). Οι προσφέροντες οφείλουν να 

είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή 

της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 

Άρθρο 5ο : Διαδικασία Παραλαβής Ειδών 

5.1  Προσωρινή παραλαβή 

Α1) Η προσωρινή παραλαβή του/των μηχανήματος/των θα γίνει από την προβλεπόμενη 

Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από το ΔΗΜΟ σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα από ό,τι 

απαιτείται από την παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την 

προσφορά. 

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις 

του ΔΗΜΟΥ και πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων 

ημερολογιακών ημερών από την προσκόμισή τους. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται 

σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, σε αντιπαραβολή και 

συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, 

συντάσσεται δε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής από την Ε.Π. Εφ' όσον ο 

προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του επόμενου εδαφίου Α2 του παρόντος 

άρθρου, η προσωρινή παραλαβή θα γίνει όταν η Ε.Π. είναι σε θέση να προβεί στη 

διαδικασία παραλαβής. 
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Με την προσωρινή παραλαβή το/τα είδος/η θα συνοδεύεται/ονται (για όποιο 

απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις) και από έγκριση τύπου σε ισχύ, της αρμόδιας 

κρατικής υπηρεσίας. 

 

Α2) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ για την ημερομηνία 

που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

 

Α3) Μετά την προσκόμιση των ειδών στις εγκαταστάσεις (αποθήκη) του ΔΗΜΟΥ, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης 

θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το είδος και η ποσότητα, και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 

οποίας προσκομίστηκε. 

 

Α4)  Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά των μηχανημάτων που 

προσφέρει, μέχρι την προσκόμιση τους στη θέση εγκατάστασης και την υποβολή στην 

Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο του ΔΗΜΟΥ 

κατά τα άνω. 

5.2 Παρελκόμενα  

Το κάθε είδος κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από οδηγίες 

ορθής χρήσης και λειτουργίας 

5.3   Οριστική παραλαβή  

Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν 

προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή με τη σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ. 

Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή 

παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο 

εφόσον παρέλθουν οι 30 ημέρες μετά από ειδική ενόχληση του προμηθευτή και δε 

διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτου. 



 

[41] 

 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και 

δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   

5.4  Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου μέχρι την οριστική παραλαβή είναι επίσης : 

- Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανή σημεία στις πλαϊνές επιφάνειες, επιγραφές 

που θα του υποδειχθούν από το ΔΗΜΟ και θα εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα της 

πράξης. 

-  Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του 

υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ. 

-  Να αποκομίσει από τους χώρους παράδοσης των ειδών, με δικές του δαπάνες και 

ευθύνη, όλα τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισμού. 

5.5 Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή ή διαφωνίας μέλους της επιτροπής ή σε 

περίπτωση που κάποιο μηχάνημα δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 

διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, 

ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

5.6 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας, αυτά δεν παραλαμβάνονται και είναι δυνατόν να εγκριθεί η αντικατάστασή 

τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση κατά 

την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση των υλικών με άλλα 

που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά 

τα λοιπά, στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

 

5.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 28 και 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Ο Συντάξας                                 Ελέγχθηκε …/…/2015                       Θεωρήθηκε …/…/2015 

                                                          Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.          Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ               ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Αρ. Μελέτης: Επικαιρ. 18/2013 

Προϋπολογισμός: 206.640,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο προμήθειας: 

H παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Ειδικότερα, αφορά την προμήθεια 275 

πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100λτ και ενός απορριμματοφόρου 8μ3.  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 206.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 

ήτοι 38.640,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: Ισχύουσες Διατάξεις: 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 
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1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρμογής 

των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων 

2. Του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

3. Του Π.Δ. 166/2003 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-

6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές. 

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

–Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Της Υπουργικής Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993, (στο εξής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

6. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

8. Της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 

12, 13 και 16) του Ν.2286/95» 

9. Του Ν.2513/97 (ΦΕΚ 139Α) «Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» 

10. Του άρθρου 25 ΤΟΥ Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

11. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − 

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

21ης Ιουνίου 1989 (L395) 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 Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

12. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

13. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
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14. Του άρθρου 8 του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

15. Του άρθρου 21 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με το οποίο προστέθηκε παρ.13 στο 

άρθρο 25 του Ν. 3614/07 

16. Του με αριθμ. Π1/1493/04-09-12 έγγραφου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με την κράτηση 

0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. 

17. Της απόφασης 16820/2-9-2010 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1515Β/7-9-

2010) όπως τροποποιήθηκε με την 1500/28-1-2011 απόφαση του Υφυπουργό Εσωτ. Αποκ. 

& Ηλ. Διακυβ. (ΦΕΚ 134Β/9-2-11). 

18. Της εγκυκλίους του Υπ. Ανάπτυξης Π1/1105/Αθήνα,2-3-2006 «Εφαρμογή της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 

19. Της εγκυκλίους με αριθμ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 

204/10 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

20. Της ΚΥΑ με αριθμ.20977/07 (ΦΕΚ1673 Β/23-08-07)» δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/05» 

21. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

22. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) 

& τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10). 

23. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 

24. Το Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/12, 4093/12 και 4127/13» 

25. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» & την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, 

παρ.4β. 

26. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες 

διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β 

27. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 



 

[45] 

 

28. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

29. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

 

Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις 

3.1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

1.  Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, εντός του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μαζί με την προσφορά,  να 

καταθέσουν  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2.  Η επιστολή αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να απευθύνεται προς 

το ΔΗΜΟ και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του π/υ, χωρίς ΦΠΑ 

3.  Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω 

αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 

4.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf και στην συνέχεια προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια 

υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της.  

5.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο 

εκδόθηκε, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται εντός 

τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της οριστικής απόφασης 

περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο.  

6.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ., οπότε 

η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. μετά την 

έκδοση σχετικής απόφασης του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.  

7.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η παρούσα 

διακήρυξη. 
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8.  Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα 

στο άρθρο 26§1 περιπτ. β), γ), στ), και ζ) και 26§4 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και το άρθρο 157 

του Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 

 

3.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

1.  Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η 

εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης 

(χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής, δοκιμαστική 

λειτουργία, εκπλήρωση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων κλπ). Με την παραπάνω 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος εγγυάται ότι :   

«Με την υπογραφή της Σύμβασης, τα είδη του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και 

θα τοποθετήσει, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, 

των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς 

του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης 

ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο 

ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην 

εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και 

αποτελέσματα τα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές 

όπως αυτές προδιαγράφονται στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο 

εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος». 

Τέλος εγγυάται ακόμα ότι : 

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθούν ότι αυτά δεν 

πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, 

σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση 

της Ε.Π. με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν 

βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών, να γίνουν απόλυτα κατάλληλα και 

έτοιμα για την χρήση που προορίζονται, θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα  τα 

ακατάλληλα μέρη ή υλικά αυτών μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Ε.Π. που 

αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει 

κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ΔΗΜΟΥ. Ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του 

ακατάλληλου μέρους ή υλικού και για την τοποθέτηση του νέου και για κάθε δαπάνη 

σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω 

υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον ΔΗΜΟ για 

κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες».  
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2.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

3.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή 

των ειδών κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, και ύστερα 

από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από 

το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που ο ΔΗΜΟΣ υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά συν δύο (2) μήνες επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 25§2 και 

26§3 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών, ο 

προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε 

περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα 

ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά 

ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

6.  Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα συμφωνεί με τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 26§2 και §4 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 

 

3.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας  

1.  Για την καλή λειτουργία του όλου προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της 

εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού το 

ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της 

προμήθειας.  

      Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει 

αδιευκρίνιστα σημεία, γενικότητες, ασάφειες ή θα δίδεται υπό όρους, θα καλύπτει δε 

όλες τις υποχρεώσεις που περιγράφει ο διαγωνιζόμενος με υπεύθυνη δήλωση χωρίς 

καμιά επιβάρυνση της Α.Α.  

2.  Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) 

μήνες.  

3.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του/των μηχανήματος/μηχανημάτων, ήτοι 

αμέσως μετά την οριστική παραλαβή και την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 
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4.  Κατά τα λοιπά, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα συμφωνεί με τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 26§5 και §4 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 

 

Άρθρο 4ο : Σύμβαση 

4.1   Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η εν λόγω 

απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr. 

Στον διαγωνιζόμενο που επελέγη ως Ανάδοχος, αποστέλλεται από την Α.Α.  εγγράφως 

και με αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης – πρόσκληση 

προς υπογραφή της Σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία :  

   Το προς προμήθεια είδος  

   Την ποσότητα 

   Την τιμή 

   Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

   Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.   

   Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα 

στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 

  Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 

σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή, Στην περίπτωση που η πληρωμή 

στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 

εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο 

ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο προσωρινός ανάδοχος.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 

της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

παρακάτω στοιχεία : 

(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία.  

(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν αντικείμενο, η οποία 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της αξίας της προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος 

παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από 

την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε 

εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα 

ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. και καταπίπτει υπέρ της Α.Α. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα 

Κατάταξης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος ανάδοχος  

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της 

αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.   

Αν κανένας από τους προμηθευτές, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

 

4.2   Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το ΔΗΜΟ η σχετική Σύμβαση, η οποία 

ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση 

υπογράφεται από το Δήμαρχο και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ. Εκ 

μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Επιπλέον η 

Σύμβαση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ όπου και λαμβάνει αριθμό ΑΔΑΜ. 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με 

βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην προσφορά 

του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η Σύμβαση δε μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων. Η Σύμβαση, που 

περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 

προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 

θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α)     Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης  

β)     Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ)     Τα προς προμήθεια είδη (μηχανήματα) και την ποσότητα 

δ)     Την τιμή 

ε)     Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών  

στ)   Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

ζ)     Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

η)     Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

θ)     Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι)      Τον τρόπο πληρωμής. 

ια)    Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δε ρυθμίζονται με τη Σύμβαση, ισχύουν οι 

γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων 

σύμβασης από τους προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4.3   Τροποποίηση Σύμβασης 

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο 

συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. 

Τυχόν τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν το φυσικό ή το οικονομικό αντικείμενο, 

το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται. 
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4.4   Ολοκλήρωση Σύμβασης  

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

α)   Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

β)   Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

γ)  Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν  

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 

Σύμβαση. 

 

Άρθρο 5ο : Πληρωμή 

5.1  Προκαταβολές 

Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ίση με το 50% της συνολικής 

προσφερόμενης τιμής των μηχανημάτων χωρίς ΦΠΑ, με την υπογραφή της σύμβασης 

και την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.   

5.2  Τρόπος πληρωμής – Νόμισμα 

Η πληρωμή της αξίας των μηχανημάτων στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την 

εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή) και με τον 

συνολικό ΦΠΑ, ή με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας αν ο Ανάδοχος είχε 

επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής και στην σύμβαση δεν προβλέπεται προκαταβολή, 

αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή αυτών. 

Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον 

ανάδοχο, απαιτούνται :   

(α)  τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου εις τριπλούν 

(β)  το Οριστικό Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  των ειδών από την 

αρμόδια Ε.Π.Π. του ΔΗΜΟΥ με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή αυτών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ή στην περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης τους στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου 

(γ)  βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου.  

(δ)  κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με το νόμο.  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των 

απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
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που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον Φορέα 

εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου. 

5.3  Κρατήσεις  

Από την αμοιβή του αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 

4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, ο οποίος θα αποδίδεται στην αρμόδια 

Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ. 

Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συμβατική αξία καταβάλλεται ακέραια από το ΔΗΜΟ στον 

Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν αυτός θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο 

στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες 

διατάξεις. 

Επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, επιβάλλεται κράτηση 0,10% 

σύμφωνα με το άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και 

αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Κατά τα λοιπά, η δαπάνη για την πληρωμή της πράξης, λόγω ένταξης της προμήθειας σε 

συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν υπόκειται σε άλλες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις. 

5.4  Υπερημερία  

Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις 

περάσει η προβλεπόμενη από την ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ΄ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α΄) 

προθεσμία. Το ύψος των νόμιμων τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να 

καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες 

(«περιθώριο»). Το ποσό αυτό δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση και 

καταβάλλεται από πόρους του ΔΗΜΟΥ.    

5.5 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται  στις οικονομικές 

προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας ή και άλλες πιθανές 

ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από το ΔΗΜΟ, δε θα ληφθεί υπόψη 

από τις επιτροπές του ΔΗΜΟΥ και δε δημιουργεί καμία υποχρέωση του ΔΗΜΟΥ προς 

τον προμηθευτή, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του 

ΔΗΜΟΥ. 

5.6   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο : Ιδιότητες & Τεχνικές Προδιαγραφές – Συνοδευτικά Έγγραφα 
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6.1  Όλα τα είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, στιβαρής 

κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. Θα είναι δοκιμασμένα σε συνθήκες λειτουργίας 

και θα φέρουν σήμανση CE κατά την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται. Στο 

αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, παρελκόμενο, 

εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη για την 

πλήρη παραλαβή της προμήθειας.  

6.2  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται 

αναλυτικά στα Φύλλα Συμμόρφωσης όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

Άρθρο 7ο : Συμβατική Προθεσμία 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.  

 

Άρθρο 8ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο Συντάξας                                 Ελέγχθηκε …/…/2015                       Θεωρήθηκε …/…/2015 

                                                          Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.          Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ               ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Αρ. Μελέτης: Επικαιρ. 18/2013 

Προϋπολογισμός: 206.640,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

 

ΕΔΑΦΙΟ  Δ.1   ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η αξιολόγηση όσων προσφορών που θα γίνουν 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 ΠΔ 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 Διενέργειας 

Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ η οποία θα προβεί προς τούτο σε και κατόπιν σε Οικονομική 

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

 

ΕΔΑΦΙΟ  Δ.2   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 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 και τα λοιπά παραρτήματα της 
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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.Δ.Δ. 

Η αξιολόγηση γίνεται ξεχωριστά για το απορριμματοφόρο και τους κάδους. Για καθένα 

από αυτά τα δύο αντικείμενα, 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 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ με 

συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό). 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   Β   :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  με συντελεστή βαρύτητας 

Ομάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 

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

προσφερόμενα είδη 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 το συντελεστή βαρύτητας κάθε Ομάδας.  

Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος     

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθμολόγησης αυτών/ συντελεστές βαρύτητας ομάδων(η απόλυτη βαρύτητα αναφέρεται στο σύνολο της 

αξιολόγησης και των κάδων και του απορριμματοφόρου σε ποσοστό %)  

 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8Μ3 

 

ΟΜΑΔΑ Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα  του προσφερόμενου απορριμματοφόρου 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Η 
ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου :     

i =1 Κινητήρας 8,00 10,00 11,00  

i =2 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 4,80 6,00 6,60  

i =3 Σύστημα πέδησης – Αναρτήσεις 4,80 6,00 6,60  

  i =4 Ανέσεις καμπίνας οδήγησης 4,80 6,00 6,60  

  i =5 Μικτό - Ωφέλιμο φορτίο 4,00 5,00 5,50  
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  i =6 Σύστημα διεύθυνσης  2,40 3,00 3,30  

2. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής :     

i =7 Σύστημα  συμπίεσης  6,40 8,00 8,80  

i =8 Υλικά κατασκευής / Πάχος υλικών 8,00 10,00 11,00  

i =9 Ποιότητα αντισκωρικής προστασίας και βαφής 3,20 4,00 4,40  

i =10 Μηχανισμός  εκκένωσης 8,00 10,00 11,00  

i =11 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 4,80 6,00 6,60  

i =12   Υδραυλικό σύστημα 6,40 8,00 8,80  

i =13 Ωφέλιμο φορτίο (kgr) – Χωρητικότητα (m3) 8,00 10,00 11,00  

i =14 Συστήματα ασφαλείας - Αυτοματισμοί       6,40 8,00 8,80  

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων  (Βαθμολογία Ομάδας  Α),   ΒΑ 80 100 110  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70    
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ΟΜΑΔΑ Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή  

(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB : 30%) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Η 
ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

i =1 
Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και 

εγγύησης του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 
16 20 22 

 

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).  

40 50 55 

 

i =3 Πωλήσεις παρομοίων μηχανημάτων 8 10 11  

i =4 Χρόνος παράδοσης 16 20 22  
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Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων  (Βαθμολογία Ομάδας  Β),    ΒΒ 80  100  110  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ=  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β, δηλαδή:  

Σ1= ΒΑ  Χ  0.7 + ΒΒ  Χ  0.30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος     

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθμολόγησης αυτών/ συντελεστές βαρύτητας ομάδων  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 ΛΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των προσφερόμενων κάδων 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Η 
ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου :     

i =1 Κορμός (υλικό κατασκευής) 14,4 18 19,8  

i =2 Χειρολαβές 14,4 18 19,8  

i =3 Καπάκι 12,8 16 17,6  

  i =4 Τροχοί 12,8 16 17,6  

  i =5 Σύστημα ανάρτησης 12,8 16 17,6  

  i =6 Δυνατότητα πρόσθετου εξοπλισμού εξουδετέρωσης οσμών  12,8 16 17,6  
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Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων  (Βαθμολογία Ομάδας  Α),   ΒΑ 80 100 110  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή  

(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB : 30%) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ βi 

ΕΛΑΧΙΣΤ

Η 
ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

i =1 
Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και 

εγγύησης του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 
16 20 22 

 

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 

40 50 55 
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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).  

i =3 Πωλήσεις παρομοίων κάδων 8 10 11  

i =4 Χρόνος παράδοσης 16 20 22  

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων  (Βαθμολογία Ομάδας  Β),    ΒΒ 80  100  110  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΔΩΝ=  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β, δηλαδή: 

Σ2= ΒΑ  Χ  0.7 + ΒΒ  Χ  0.30 
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Για κάθε είδος βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια (στοιχεία) των Ομάδων.  

Στη συνέχεια υπολογίζεται η στάθμιση της κάθε ομάδας για την εκάστοτε κατηγορία 

αξιολόγησης όπως αναφέρεται παραπάνω π.χ. για τους κάδους ο τύπος Σ2= ΒΑ  Χ  

0.7 + ΒΒ  Χ  0.30 μας δίνει τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς των κάδων.  

 

ΕΔΑΦΙΟ Δ.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.Δ.Δ. 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 6 άνω  

 

Κq  η Τιμή Προσφοράς του q προσφέροντος, η οποία συμπίπτει με την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ χωρίς ΦΠΑ, (Κ)  (ολογράφως)»,  όπως 

αυτή έχει συμπληρωθεί από τον προσφέροντα στο αντίστοιχο πεδίο του 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΒq   η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος, όπως 

προκύπτει από τον Τύπο 5 του Εδαφίου Δ.2 παραπάνω.  

 

q  = 1, 2 …, ο αριθμός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει 
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μέχρι αυτό το σημείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του 

και την οικονομική αξιολόγηση  

 

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 τη 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 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. 

 

Ο Συντάξας                             Ελέγχθηκε …/…/2015               Θεωρήθηκε …/…/2015 

                                                  Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.   Η Διευθύντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ            ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Αρ. Μελέτης: Επικαιρ. 18/2013 

Προϋπολογισμός: 206.640,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :  ……./…….. 

ΟΜΑΔΑ Β’:  

  (1) (2) (3) = (1) Χ (2) 

Α/Α  

ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ  

 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ,  

χωρίς ΦΠΑ  

(αριθμητικ

ώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΙΔΟΥΣ, 

χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
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1 
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1.100 ΛΤ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
275   

2 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8Μ3 
1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, χωρίς ΦΠΑ, (Κ) 

(ολογράφως)                            

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των ειδών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη)   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.     …..% ΠΟΣΟ  ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ με ΦΠΑ  

(ολογράφως)                                                                        

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ με ΦΠΑ       

(αριθμητικώς)                                               
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Υπογραφή / Ημερομηνία)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει την τοποθέτηση και πλήρη 

συναρμολόγηση των ειδών στο Δήμο ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ  . 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


