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ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  669.600,00 € με Φ.Π.Α. 

          
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση. 

- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Προϋπολογισμός. 

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων απορριμματοφόρων 
οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου θέρμης  
και ειδικότερα την  αποκομιδή των απορριμμάτων από όλη την επικράτεια του Δήμου. 
     ΟΜΑΔΑ 1 

 Τέσσερα (4) καινούργια Απορριμματοφόρα οχήματα,  ενδεικτικού συνολικού κόστους 

669.600,00 € με το Φ.Π.Α. 

 Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της ομάδας 1 

αλλά όχι για μέρος αυτής.  

-Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ως εξής: 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής και για την Ομάδα 1 η οποία θα παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός) σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή ή έχουν την 

ίδια βαθμολογία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Η προμήθεια προϋπολογισμού 669.600,00 € με το Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 660.000,00 € και από ίδιους πόρους του 

Δήμου με το ποσό των 9.600,00 €  και θα βαρύνει αντίστοιχα τον Κ.Α. 62.7132.013 

και    του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020:   

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΑΙΝΟΥΡIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός. 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια 
τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων με υπερκατασκευές τύπου πρέσας χωρητικότητας  16 κυβικών 
μέτρων εξοπλισμένες με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες και  η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.  

Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή η απόκλιση + 5% της αναφερόμενης 
τιμής. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

1). Γενικές απαιτήσεις. 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως 
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το 
ανώτερο οριζόμενο φορτίο. 

Θα πρέπει να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική 
των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων όπου και θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

2). Πλαίσιο οχήματος. 
 

 Το κάθε απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από καινούριο και αμεταχείριστο αυτοκίνητο πλαίσιο 
κατάλληλο για την κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).  

 Ο τύπος πλαισίου του οχήματος θα είναι 4x2 με διπλά ελαστικά στον κινητήριο οπίσθιο άξονα και μονά 
ελαστικά στον εμπρόσθιο διευθυντήριο άξονα. 

 Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19 τόνων. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να 
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο 
νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό 



ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή από την περιγραφή του κατασκευαστή της. 

 Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και όσο το δυνατό άκαμπτο κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται 
από διαμήκεις δοκούς που θα συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει την 
απαιτούμενη  αντοχή  για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου.  

Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 
 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 7,2 τόνων.  
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το 
προσωπικό (οδηγός και δύο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός 
τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων 
και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κλπ, θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις 
για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Επιθυμητό το μεταξόνιο να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλύτερη ευελιξία του οχήματος. 
 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450 κιλών ανά κ.μ. και η συνολική 
σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1. 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής των 
φορτίων. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες επιγραφές και τυχόν άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει ο Δήμος Θέρμης. 
 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
 
1)Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
2)Σειρά συνήθων εργαλείων όπως υδραυλικός γρύλος, λοστός γρύλου, τροχόκλειδο κλπ. 
3)Δύο (2) Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
4)Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
5)Τρίγωνο βλαβών. 
6)Ψηφιακό ταχογράφο. 
7)Τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης, επισκευής και ανταλλακτικών. 
8)Ράδιο-CD 
9)Λασπωτήρες εμπρός και πίσω. 
 
Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς και με ηχητικό 
σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα 
απαιτούσε ο έλεγχος και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα 



κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες : 
 
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος . 
- Μεταξόνιο, κύκλος στροφής. 
- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) . 
- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος. 
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.  
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 
- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
3).Κινητήρας. 

 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel), τετράχρονος, υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, από τους πλέον  
γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστο EURO 6d, με 
στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler), ισχύος 206 kW ή 280 
ΗΡ και μέγιστης ροπής 1.200 Nm τουλάχιστον.  
Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500 κ.εκ.. 
Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα θα είναι χαμηλότερη των 200 g/kWh. 
Θα φέρει μηχανόφρενο προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης, ισχύος περίπου 300 kW.  
Θα πρέπει  να γίνει η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του. 
 
Θα αξιολογηθεί θετικά η όσο το δυνατόν υψηλότερη ροπή στρέψης στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα 
και η διατήρηση της σταθερότητας αυτής (γραμμικότητα) στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος των στροφών.  
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψης σε συνάρτηση με τις στροφές του 
κινητήρα καθώς και της ειδικής κατανάλωσης. 
 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης 
που θα εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής. 
 
Θα πρέπει να διαθέτει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 280 λίτρων και δοχείο AdBlue 
χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων. 
 
4).Σύστημα μετάδοσης.  
 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 
οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 
 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται μέσω του 
κιβωτίου ταχυτήτων και του διαφορικού με πλανητικό μειωτήρα και σύστημα περιορισμού ολίσθησης των 
τροχών (ASR).  
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ούτως  ώστε να εγγυάται την 
καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος με ικανότητα αναρρίχησης τουλάχιστον 25%. 
 
5).Σύστημα πέδησης.  
 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές.  
Θα διαθέτει σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών (ABS), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το 
φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης (EBD) ή αντίστοιχο, 
σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης (ESP). 
 



Η κυρίως πέδηση του οχήματος θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς μέσω των δισκόφρενων.  
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης 
κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 
Θα υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα και 
μη λειτουργίας των φρένων. 
 
6).Σύστημα διεύθυνσης.  
 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα λειτουργεί με υδραυλική (ή παρόμοιου 
τύπου) υποβοήθηση, ενώ το ύψος και η κλίση του θα πρέπει να ρυθμίζεται.  
Ο κύκλος στροφής θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός έως 16,5 m.  
 
7).Άξονες, αναρτήσεις, ελαστικά.  
 
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες. 
 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, περιλαμβανομένων όλων των 
μηχανισμών της υπερκατασκευής, των εργατών, του καυσίμου, των εργαλείων κλπ, δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από το μέγιστο τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 
Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να είναι 13,0 τον και να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις 
φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης των τροχών. 
 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι χαλύβδινο, ειδικά στιβαρής κατασκευής.  
 
To όχημα θα φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά επίσωτρα καινούργια (μονά μπροστά - διπλά στον οπίσθιο 
κινητήριο άξονα) καταλλήλων διαστάσεων, πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό ακτινωτού τύπου (radial), 
χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του 
οχήματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43 ή και νεότερη τροποποίησή της και θα ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς ETRTO. 
 
8).Καμπίνα (θάλαμος) οδήγησης. 
 
Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος, ισχυρής κατασκευής, χαλύβδινος, 
μονωμένος έναντι της θερμότητας και του θορύβου, με μεγάλη γωνία ανοίγματος πόρτας, που θα επιτρέπει 
την άνετη πρόσβαση σε αυτόν.  
Η έδραση του θαλάμου οδήγησης επί του πλαισίου θα επιτυγχάνεται μέσω αντιδονητικού συστήματος. 
 
Η καμπίνα οδήγησης θα περιλαμβάνει ανατομικό κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενου τύπου με πνευματική 
ανάρτηση και κάθισμα για δύο (2) συνοδηγούς. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη 
άνεση και εργονομική απόδοση.  
Επίσης απαραίτητα μελετημένες θα πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως των συνοδηγών. Η καμπίνα 
οδήγησης θα διαθέτει επίσης τους απαραίτητους θερμαινόμενους και ηλεκτρικά χειριζόμενους καθρέπτες 
για τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο του οχήματος και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες όπως ισχύουν. 
 
Ο θάλαμος θα φέρει πλήρες ταμπλό με υπολογιστή ταξιδιού και τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά 
σήματα και θα διαθέτει ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, εσωτερική 
επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, ψηφιακό ταχογράφο, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο 
τουλάχιστον ταχυτήτων, εσωτερικά αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, 
σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο οδήγησης μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, 
σύστημα κλιματισμού (air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη, ζώνες ασφαλείας και γενικά κάθε 



εξάρτημα ενός θαλάμου οδήγησης ενός σύγχρονου οχήματος και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 
Θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των 
χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που θα 
διαθέτει ο θάλαμος οδήγησης. 
 
9).Βαφή.  
 
Εξωτερικά το κάθε όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 
προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 
πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα.  
Το χρώμα του οχήματος (εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου 
ανοξείδωτου μετάλλου) θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά την 
υπογραφή της σύμβασης (πάντα σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας) 
μαζί με τις απαραίτητες επιγραφές του φορέα. 
 
10). Υπερκατασκευή. 
 

10.1) Γενικά: 

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα 
απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16 m3.  
θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λ.π.. και θα είναι 
κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και την υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. 
 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από ένα (1) min. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Τόσο το ύψος της χειρωνακτικής αποκομιδής των 
απορριμμάτων όσο και το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής των απορριμμάτων (από οριζόντιο 
έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501, όπως αυτό ισχύει. 

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος- πλαισίου.  
Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής των 
βαρών.  
Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι επισκέψιμοι . 
 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται 
από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των 
κάδων.  

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα πρέπει να υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας (1) σκούπας, ενός (1)  
φαρασιού και ενός (1) φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.  

Θα πρέπει να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 

10.2) Κυρίως σώμα της υπερκατασκευής, χοάνη φόρτωσης, πίσω πόρτα: 

Το σώμα της υπερκατασκευής θα πρέπει είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους 
και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις 
(όπως το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού 



αντιτριβικού τύπου τουλάχιστο HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος.  

Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο τεσσάρων (4) mm και το πάχος της 
οροφής και των πλευρικών τοιχωμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστο τριών (3) mm αντίστοιχα. 

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3. Θα πρέπει να υποβληθεί το σχέδιο 
της χοάνης φόρτωσης με τις διαστάσεις της καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητας της. 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και περιέχει 
τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά 
να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα . Η λεκάνη αυτή θα είναι 
συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα 
στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωση της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας 
κατά την φάση της εκφόρτωσης.  

Τα πλευρικά τοιχώματα θα πρέπει να είναι κυρτής μορφής και χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις. Όλες οι 
συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής θα πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος 
των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα πρέπει να υπάρχει 
μηχανισμός για την σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής . 

Η πίσω πόρτα εκφόρτωσης θα ανοιγοκλείνει με δύο (2) πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) 
και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμά της θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο θα 
γίνεται μόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματός της. Τα έμβολα θα πρέπει να 
βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα με την 
τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. 

10.3) Σύστημα συμπίεσης: 

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών και 
για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα 
υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης θα πρέπει να 
φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης θα πρέπει να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα 
για αυξημένη αντοχή. 

Η χοάνη φόρτωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης 
φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) mm ενώ 
το υλικό των ελασμάτων που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστο HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερο. 
 
Στο σύστημα συμπίεσης θα πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας:  

Συνεχής - αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος - διακοπτόμενος κύκλος 
συμπίεσης . Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής και 
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και θα πρέπει να είναι εύκολες στην πρόσβαση και την 
επισκευή.  

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος 
δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τόσο τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού 
συμπίεσης όσο και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα.  

Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακούφισης για την 



αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος ενώ το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα 
είναι κατάλληλου τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία 
του υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων. 

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και τη φύση των 
απορριμμάτων.  

Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να 
εντοπιστούν τυχόν διαρροές. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ηχητικό σήμα . 

10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων: 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα πρέπει να δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους 
χωρητικότητας από 80 έως και τουλάχιστον 1.300 λίτρων (κατά ΕΝ 840), μέσω του υδραυλικού 
συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η ανυψωτική ικανότητα 
μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 1.000 kg. 

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων ειδική διάταξη η οποία θα ενεργοποιείται 
αυτόματα και θα κλειδώνει - ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το 
σύστημα της χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται 
με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των 
απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά από το άδειασμα του.  

Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο ύψος 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές.  

Θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων. Ο χειρισμός του συστήματος θα 
γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και 
πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης 
ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή 
σπάνε. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 λίτρων ταυτόχρονα.  

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) : 

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο) και μέσω 
αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής. Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και 
η μέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα πρέπει να υπάρχει ωρόμετρο 
λειτουργίας δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) 

11) Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. 

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα 
κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων).  

Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών θα γίνεται μέσω PLC με δυνατότητα προγραμματισμού και τηλεπικοινωνίας 
(μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID ), παρέχοντας τη δυνατότητα 
διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση. 
 
Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά 
και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή 
(υπερκατασκευή) σύμφωνα με το ΠΔ57/2010 (ενσωμάτωση της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ)  και σε 
συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501 όπως αυτά ισχύουν.  



Η κάθε υπερκατασκευή θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του 
οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο (2) εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με 
χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται 
το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501 όπως αυτό ισχύει).  
 
Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος τα σκαλοπάτια θα πρέπει να συμπτύσσονται. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του 
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο 
απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο 
χειριστήριο. 

Θα πρέπει να υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα 
του οδηγού και ηχητική επικοινωνία του οδηγού και των εργατών. 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών 
μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του 
οχήματος πέραν των 30 km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. 

Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ1501 όπως αυτό ισχύει) το ηλεκτρονικό κύκλωμα 
παρακολούθησης θα πρέπει να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα σταματά. Η 
απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα 
πρέπει να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος θα απενεργοποιεί την ανωτέρω 
λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 
τουλάχιστο πέντε (5) λεπτά. 

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για την 
οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά φώτα του οχήματος.  

Θα πρέπει να έχει δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα (1) στο μπροστά και ένα (1) 
στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.  

Θα πρέπει να διαθέτει προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για την 
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Θα πρέπει να διαθέτει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες 
ταινίες σε όλο το πίσω καθώς και το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες).Θα πρέπει να υπαρχουν 
σημάνσεις για την αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

Ο πίνακας των ενδείξεων και των μετρήσεων θα πρέπει να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια να είναι εργονομικά σχεδιασμένα. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες 
σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και η 
αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 

Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας που δεν θα επιτρέπει την υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε 
τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων και θα πρέπει να 
υπάρχει πρόληψη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 
διάταξης για την ασφάλεια του χειρισμού και της λειτουργίας. 



Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 
 
1) Πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιο με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένο σε ευχερή θέση. 
2) Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη, γρύλος, τάκοι κ.ά. 
3) Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) όπως θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
4) Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
5) Τρίγωνο βλαβών. 
6) Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, την επισκευή και την καλή λειτουργία του 
οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, 
καθώς και αντίστοιχα υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για τα ανταλλακτικά (με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

12) Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία. 

Το εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, θα πρέπει να φέρει επαρκή 
κατασκευαστική εμπειρία και στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται : 
 
α) Πίνακας παραδόσεων της τελευταίας τριετίας με τις παραδόσεις τουλάχιστο έξι (6) ομοίων 
υπερκατασκευών , με την προσκόμιση δήλωσης περί διαθέσιμου δείγματος προς επίδειξη, εφόσον αυτό 
ζητηθεί. 
 
β) Πίνακας εργασίας της τελευταίας τριετίας, με τουλάχιστον δέκα (10) εξειδικευμένους τεχνίτες κατά 
μέσο όρο. 
 
γ) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ – σήμανση CE για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 
μετάφραση σε αυτή) σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1501-1:2011+Α1:2015, που 
ειδικότερα αφορά τα απορριμματοφόρα. 
 

13) Χρόνος και τόπος παράδοσης, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη. 
 
Η παράδοση των τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θέρμης με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή, με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και τις πιστοποιήσεις για την έκδοση 
των πινακίδων κυκλοφορίας και με τις πινακίδες κυκλοφορίας.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τους έξι (6) μήνες και κατά την παράδοση θα 
προσκομισθεί η έγκριση τύπου ΕΚ βάσει των σε ισχύ διατάξεων της ΚΥΑ 29949/1841/2009, που θα 
εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών προκειμένου να είναι εφικτή n ταξινόμηση των 
οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή  

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ και να φροντίσει για την έκδοση 

των σχετικών αδειών και των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 



των πινακίδων, τα τέλη κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος. 

 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών θα ισχύει από την ημερομηνία της 
παραλαβής.  
 
Με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα (5~10) 
εργάσιμων ημερών ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα 
αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που θα 
ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει συνεργείο επισκευής (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 χλμ 
από τον Δήμο) και να παρέχει τεχνική υποστήριξη και να εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001, 14001 και ΕΛΟΤ 1801 ή άλλα ισοδύναμα.   

Είτε διαθέτει συνεργείο ο ίδιος ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής είτε  παρέχει 
τεχνική εξυπηρέτηση με συνεργαζόμενο συνεργείο, θα πρέπει να αποδυκνείεται η καταλληλότητα του 
συνεργείου στην επισκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων με την προσκόμιση τουλάχιστον μίας (1) 
σύμβασης με Δήμο για εργασίες επισκευής σε απορριμματοφόρα οχήματα. 

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά 
την κρίση του τεχνικά φυλλάδια κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό του Δήμου (τουλάχιστον δύο άτομα) 
στον χειρισμό και την συντήρηση. 

14) Κριτήρια ανάθεσης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία και θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια 
ανάθεσης : 

 

 

Α/Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%). 

  ΠΛΑΙΣΙΟ.     

1 Ωφέλιμο Φορτίο. 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων. 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης. 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων.  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης. 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός.  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.     

8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά  
και τρόπος κατασκευής. 

100-120 10,00 



9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα. 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων. 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο  
απορριμμάτων.  

100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός.   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ.      

13 Εκπαίδευση προσωπικού. 100-120 5,00 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία.  

100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική  
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης  
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος  
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος  
αποκατάστασης. 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης.  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 100,00 

 
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1). 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2). 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την  

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   U 

Η Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 
                      
                    Θ έ ρ μ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ντ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0 
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 

                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μελέτη προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων 
με προϋπολογισμό  540.000,00€ πλέον του 
Φ.Π.Α. 

Αριθμός μελέτης: 01/2020 CPV 34144512-0 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο της προμήθειας. 
 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, 
με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα 
εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθεμένη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων». 
  
Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν. 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
  
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)» 
2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

4. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

6. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Του ν. 4111/2013(Φ.Ε.Κ A 18/25-01-2013)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 



ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

11. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

13. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
14. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
17. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

19. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

20. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 3  - Συμβατικά τεύχη. 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων. 



γ) Η Τεχνική έκθεση. 
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές. 
ε) Προϋπολογισμός της μελέτης. 

ζ) Έντυπο προσφοράς. 
 
Άρθρο 4  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς το Φ.Π.Α.) για την ομάδα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους 
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 
i.Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύει τον εκάστοτε φορέα θα 
ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της μελέτης όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 
ii.Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των ειδών της προμήθειας στις εγκαταστάσεις 
του φορέα της προμήθειας. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
-Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης.  
-Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης τουλάχιστον κατά  δύο (2) μήνες.                                                                                                                                                     
 
Άρθρο 5  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, 
που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. 
Ο  Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον δήμο. 
 
Άρθρο 6 - Διάρκεια σύμβασης.  
Η χρονική  διάρκεια σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται ως χρόνος 
παράδοσης σε κάθε ομάδα ειδών της μελέτης (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ). Ακόμα 
η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την 
ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου , υπό τους αυτούς όρους 
και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού 
της δαπάνης.  
 

Άρθρο 7  – Τρόπος πληρωμής. 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα 
στοιχεία του φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη της Οικ. 
Υπηρεσίας του Δήμου (είδος, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του φορέα ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) 
του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 
 
 Άρθρο 8 - Παραλαβή.  
Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή 
στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο θέρμης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύμβαση. 
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές, οριζόμενες 
κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   
Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν 4412/2016. 
Τα είδη της προμήθειας θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό Επιτροπή 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της 
προμήθειας, ήτοι από τις 07.00 έως και τις 15.00. 
 
ΆΡΘΡΟ 9 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 
 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 10 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου - κυρώσεις. 



Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 
β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν.4412/2016,  
2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
 
Άρθρο 11 – Προκαταβολή. 
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μελέτη προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων 
με προϋπολογισμό  540.000,00€ πλέον του 
Φ.Π.Α. 

Αριθμός μελέτης: 01/2020 CPV 34144512-0 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 

 ΟΜΑΔΑ 1:     

1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. τεμάχιο 4 

 Cpv 34144512-0   

 
 
 
 
 

                      
                    Θ έ ρ μ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0 
            Η  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
         Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 

                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μελέτη προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων 
με προϋπολογισμό  540.000,00€ πλέον του 
Φ.Π.Α. 

Αριθμός μελέτης: 01/2020 CPV 34144512-0 

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
. 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:        

1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. Τεμάχιο 4 135.000,00  540.000,00 € 

 Κ.Α: 62.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ:   540.000,00 € 

 Cpv :34144512-0.  Φ.Π.Α. 24%   129.600,00 € 

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:   669.600,00 € 

 
 
 
 
 

                      
                    Θ έ ρ μ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ντ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0 
             Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
          Κ Α ΘΑ Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ 

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                    
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 

                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μελέτη προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων 
με προϋπολογισμό  540.000,00€ πλέον του 
Φ.Π.Α. 

Αριθμός μελέτης: 01/2020 CPV 34144512-0 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

A/Α. ΕΙΔΟΣ / CPV. 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
. 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ). 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ). 

 ΟΜΑΔΑ 1:        

1 Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα. Τεμάχιο      

 Κ.Α: 62.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  

 Cpv :34144512-0.  Φ.Π.Α. 24%  

       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:  

 
 
 
 
 

                      
                    Θ έ ρ μ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0  

                            Ο  Σ υ ν τ ά ξ α ς .  

               Ε Λ Ε Γ Θ Η Κ Ε  &  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                     Θ έ ρμ η ,  3 0 /0 9 /2 0 2 0 
             Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ /Ν Σ Η Σ  
          Κ Α ΘΑ Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ 

Ο  Π Ρ Ο Σ ΦΕ Ρ Ω Ν  Θ έ ρ μ η .  
… . / … . /… .  

 
 
 
 
 
                   Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ                   
              Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ .Ε .  

 

                 
                                 
 
 
                 Ν Α Σ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  
               Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Τ .Ε .  

 
 
 
 
 
 
 
Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Η /  Σ Φ Ρ Α Γ Ι ΔΑ  

Ακριβές αντίγραφο 
Ο υπάλληλος του Δήμου  

 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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