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                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : όπισθεν γηπέδoυ                                                   
Ταχ. Κώδικας : 572 00
Τηλέφωνο : 23940 25243
Τηλεομοιότυπο : 23940 25249                             

                      

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου οχήματος»

   Σας αποστέλλουμε τo υπ΄ αριθμό 4/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για 
την «προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου οχήματος» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% με C.P.V. 34144000-8 
(Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης), για τις ανάγκες του Τμήματος 
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 
Παρακαλούμε  όπως προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης της ανωτέρω 
υπηρεσίας.

   

                       Ο Συντάξας
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
 

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών: 4/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 22808/01-07-2020

«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 
οχήματος» 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ
«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου οχήματος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 175.000,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 
οχήματος»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
    Το παρών τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προϋπολογισμού 175.000,00 € με 
τον ΦΠΑ 24%, συντάσσεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Προμήθεια με ενός καινούργιου 
καδοπλυντηρίου οχήματος.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.

O κωδικός αριθμός CPV είναι ο 34144000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής 
χρήσης).

Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (Υπουργείο 

Εσωτερικών) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο 

«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό 

πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 κατά 

150.000,00 € και από ιδίους πόρους κατά 25.000,00 €.

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :
− Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,
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− Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
− 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,
− Ν.4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση 
ΠΝΠ».
− Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
− 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»,
− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
− Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων...»,
− 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»,
− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42Α'/23.2.2007), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
− Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
− Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»,
− π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
− π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,
− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,
− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
− την υπ'  αριθμό 83.448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
την επιχορήγηση των Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».                            
Ο Συντάξας                                                                                
                                                                     

             

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
          
          ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                               ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 

οχήματος»

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το παρών τεύχος αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 
οχήματος. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί έτοιμο προς κυκλοφορία με πινακίδες και με τις 
απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.
Στην προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα 
ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,  κλπ. (επί ποινή αποκλεισμού).
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, 
η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου 
αναφέρεται η λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της 
αναφερόμενης τιμής.

Α .  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  -  ΠΛΑΙΣΙΟ

Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή. 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι  4Χ2.

Το συνολικό του φορτίο θα είναι 16 tn.

Το όχημα θα έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εγγύηση και πέντε (5) χρόνια 
δωρεάν service.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο κατά την φόρτωση και θα 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς  που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό 
αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει εύλογη απαιτούμενη αντοχή για φορτίο 
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως 
εμπρός.
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Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα 
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:

1 Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό) . 
2 Σειρά εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του .
3 Ένα ( 1 ) πυροσβεστήρα , σύμφωνα με τον ΚΟΚ . 
4 Ένα ( 1 ) τρίγωνο βλαβών . 
5 Ένα ( 1 ) φαρμακείο αυτοκινήτου .
6 Ταχογράφο 
7 Βιβλία συντήρησης και επισκευής
8 Βιβλίο ανταλλακτικών

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά 
ηχητικά σήματα ως και το ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον 
οδηγό.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 
τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες όπως: εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και 
τύπος, μεταξόνιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), 
ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος (GROSS WEIGHT), ίδιο 
(νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού, το καθαρό ωφέλιμο 
φορτίο, η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξωτερικά το καδοπλυντήριο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή 
ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολύμανση, 
στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες 
τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα 
οχήματα.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που 
καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και 
οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής 
σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αποδεχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

 
ΚΑΜΠΙΝΑ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η καμπίνα οδήγησης του οχήματος να είναι υδραυλικά ανακλινόμενη ,τύπου 
καμπίνας ημέρας, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένη 
έναντι της θερμότητας και θορύβου και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω 
αντιδονητικού συστήματος. Να έχει εσωτερική επένδυση καμπίνας με κατάλληλο 
ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει 
πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον 
οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον 
οδηγό και δυο (2) συνοδηγούς. 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5efd9bcd5bda30344e90becc στις 02/07/20 11:33
7 

Θα διαθέτει θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες 
ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%.

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, 
ανεμοθώρακα από γυαλί  SECURIT κ.λπ ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική 
μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 
υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο 
καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, 
ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός 
θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου

Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και να 
είναι ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που 
κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα 
πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο 
,κόφτη, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου, όργανο ένδειξης πίεσης λαδιού 
του κινητήρα και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. 
Ακόμη κατ’ ελάχιστο θα φέρει:

1) Ηλεκτρικά παράθυρα 

2) Ρυθμιζόμενο, κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και οσφυϊκή υποστήριξη

3) Ψηφιακό ταχογράφο

4) Αυτόματος πιλότος ( Cruise control)

5) Ηλεκτρικούς, θερμαινόμενους, εξωτερικούς καθρέπτες

6) Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους προβολέων

7) Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε κλίση και ύψος

8) Αισθητήρα φθοράς φρένων

9) Immobilizer

10) Προβολείς ομίχλης εμπρός

11) Φωτισμός HomeSafe

12) Φώτα διασταυρώσεως 

13) Κλειδί με τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα

14) Ράδιο/CD/MP3 player

15) Aircondition

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο νε τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά 
ηχητικά σήματα.
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας του θα χρησιμοποιεί καύσιμο πετρέλαιο, θα είναι χαμηλής 
κατανάλωσης, με απ' ευθείας έγχυση, εν σειρά τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος από 
τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 
VI  και θα φέρει τουλάχιστον 4  κυλίνδρους ενώ θα αποδίδει ισχύ τουλάχιστον  
220 ίππων ( PS - DIN ) και ροπή 800 Nm.

Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη 
αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 
5.000 cc.

Θα δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής 
στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα 
κατασκευαστή) καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η 
ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές 
στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με 
μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της 
βροχής.

Θα διαθέτει δεξαμενή AdBlue με ενσωματωμένη αντλία.

Θα δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: τύπος και 
κατασκευαστής, πραγματική ισχύς στον αριθμό στροφών ονομαστικής 
λειτουργίας, μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του, 
κύκλος λειτουργίας, αριθμός και διάταξη κυλίνδρων και κυλινδρισμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) 
ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς 
να γίνεται διάμεσο του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα φέρει κατάλληλο δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) για την 
μετάδοση κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος .
Θα διαθέτει πλανητικό σύστημα στον κινητήριο άξονα, σύντομες αλλαγές 
ταχυτήτων, γρήγορο κλείδωμα και ξεκλείδωμα διαφορικού
Το διαφορικό και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής 
ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την καλή λειτουργία 
του αυτοκινήτου.
Το διαφορικό θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω 
άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. 
ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κ.λπ.) με αποτέλεσμα 
την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και την κυκλοφοριακή ασφάλεια κατά τις 
διαδρομές σε μη ασφαλτωμένους δρόμους.
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ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη τροποποίηση 
αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε 
κάθετη για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Η ακτίνα στροφής του οχήματος να είναι η ελάχιστη δυνατή. Θα δοθούν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα θα 
διαθέτει Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (A.B.S.), σύστημα κατανομής 
πίεσης πέδησης ανάλογο με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για 
την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο EDB (Electronic 
Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Το σύστημα πέδησης θα 
ολοκληρώνετε από το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 
(Electronic Stability Program ESP), Active Brake Assist και Υποβοήθησης 
Διατήρησης Λωρίδας.

Θα είναι εφοδιασμένο με δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών σε όλους 
του άξονες σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας ( Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής), και δυνατό μηχανόφρενο με 
τρείς (3) σκάλες ( High Performance Engine Brake). Σε περίπτωση βλάβης στο 
σύστημα φρένων θα πρέπει το σύστημα να ακινητοποιεί το όχημα αυτόματα. 

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί 
στους πίσω τροχούς του οχήματος. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 
ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο.

ΑΞΟΝΕΣ  -  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω 
άξονα θα είναι χαλύβδινες  με σουστόφυλλα.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4 Χ 2). Ο κινητήριος πίσω 
άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 
συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα 
ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στις πλήμνες των τροχών για 
καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις με 
συνέπεια την μειωμένη κατανάλωση του καυσίμου και την άμεση μετάδοση της 
μέγιστης ροπής στους τροχούς.
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Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, 
καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κ.λπ, δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το 
πλαίσιο.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωστρα καινούργια και όχι από στοκ αποθήκης, 
ακτινωτού τύπου (radial), αεροστεγή (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή 
ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση 
αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Θα έχει έξι (6) πλήρη τροχούς με ελαστικά και ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό 
καταλλήλων διαστάσεων.

Θα δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 
αναρτήσεων και ελαστικών ( σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής).

Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σχεδίαση, η διάταξη του εξοπλισμού και η λειτουργικότητα της υπερκατασκευής 
πρέπει να ικανοποιούν την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : πλύσης κάδων 
απορριμμάτων, χωρητικότητας από 120 - 1100 λίτρα, μεταλλικών ή πλαστικών, 
εσωτερικά και εξωτερικά με κρύο ή ζεστό νερό και  απολύμανση και απολίπανση 
ταυτόχρονα με το πλύσιμο αυτών, πλύση με πιστόλι υψηλής πίεσης, των 
κάδων επί του πεζοδρομίου αλλά και αυτοκινήτων, στηθαίων ασφαλείας, 
αγαλμάτων κ.λ.π., και πότισμα λουλουδιών και δένδρων.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Σε κατάλληλο και καλαίσθητο σημείο, κατά προτίμηση στο εμπρόσθιο, της 
υπερκατασκευής να υπάρχει ερμάριο που περιλαμβάνει όλο ή το κυριότερο 
εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης, υδραυλικής ενέργειας κλπ.
Το ερμάριο αυτό  ή τα ερμάρια αυτά, σε οποιοδήποτε σημείο της υπερκατασκευής 
και να βρίσκονται να φέρουν καλαίσθητες πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Θα αποτελείται από τρεις ( 3 ) θαλάμους, που εξωτερικά πρέπει να αποτελούν 
ένα ενιαίο σύνολο, όπως επίσης να αποτελεί ενιαίο σύνολο μαζί με το ερμάριο 
εξοπλισμού και να φέρει εσωτερικά  αντιπαφλαστικά διαφράγματα.
Το υλικό κατασκευής της, να είναι οπωσδήποτε ανοξείδωτος χάλυβας, σύμφωνα 
με προδιαγραφές AISI / DIN 17007, πάχους τουλάχιστον δύο ( 2 ) χιλιοστών .
Κάθε θάλαμος πρέπει να έχει ανθρωποθυρίδα, στο άνω μέρος του . 
Σε κατάλληλο σημείο της υπερκατασκευής ( στη δεξιά ή/και αριστερή πλευρά του 
οχήματος ) να υπάρχει στόμιο με χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσμο για την 
πλήρωση των θαλάμων καθαρού νερού της δεξαμενής, με νερό από τα στόμια  
υδροληψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Το καθαρό νερό αποθηκεύεται / συλλέγεται σε δύο ( 2 ) ισομερείς θαλάμους που 
επικοινωνούν μεταξύ τους και βρίσκονται ο ένας στο εμπρόσθιο μέρος και ο 
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άλλος στο οπίσθιο μέρος της δεξαμενής νερού, για λόγους επιμερισμού των 
βαρών πάνω στο πλαίσιο.
Στο κάτω μέρος του αγωγού σύνδεσης των δύο θαλάμων πρέπει να υπάρχει 
χειροκίνητη βάνα διαμέτρου τουλάχιστον μιας ( 1 ) ίντσας ( NW25 ) για την 
εκκένωση των.    
Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαμο πλύσης 
κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδρομή.
Η συνολική χωρητικότητα των δύο ( 2 ) θαλάμων της δεξαμενής, που περιέχουν 
το καθαρό νερό και η οποία πρέπει, να είναι 5.000 λτρ.
Μεταξύ των θαλάμων του καθαρού νερού να βρίσκεται ο θάλαμος συλλογής του 
ακαθάρτου νερού ίσης χωρητικότητας με το άθροισμα των αντίστοιχων του 
καθαρού νερού.
Πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης που να καταλήγει στο θάλαμο πλύσης 
κάδων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού κατά την διαδρομή.
Θα φέρει στόμιο εκκένωσης, με προσαρμοσμένη μια ( 1 ) χειροκίνητη βάνα , που 
πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του θαλάμου , εξωτερικά στη δεξιά 
πλευρά του οχήματος , διαμέτρου τουλάχιστον τριών ( 3 ) ιντσών ( NW75 ) , για 
την εκκένωση του ακαθάρτου νερού με φυσική ροή. Το στόμιο εκκένωσης θα 
διαθέτει ταχυσύνδεσμο για την προσαρμογή εύκαμπτου κανάβινου σωλήνα, 
μήκους  τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) m.
Η χωρητικότητα του θαλάμου του ακαθάρτου νερού της δεξαμενής πρέπει, να 
είναι 5.000 λτρ αντίστοιχη της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενών καθαρού 
νερού.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

Ο θάλαμος πλύσης κάδων , να βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της υπερκατασκευής 
του οχήματος , να είναι κλειστού τύπου και κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να 
φέρει στόμιο φόρτωσης που να δέχεται όλους τους τυποποιημένους ( DIN 30700 / 
ΕΝ840:97 ) κάδους απορριμμάτων , μεταλλικών ή πλαστικών , χωρητικότητας 
από 80 έως 1300 λτρ.
Στον πυθμένα του να υπάρχει θυρίδα εκκένωσης του εσωτερικού του από τα 
στερεά κατάλοιπα. Η θυρίδα να φέρει στεγανή θύρα.
Το στόμιο φόρτωσης του θαλάμου να καλύπτεται από πόρτα/ες με μεταλλικό 
πλαίσιο και επένδυση αλουμινίου - κατά προτίμηση.
Περιμετρικά η/οι πόρτα/ες να έχουν ελαστικό παρέμβυσμα για την εξασφάλιση της 
απόλυτης στεγανότητας του θαλάμου.
Το υλικό κατασκευής του θαλάμου, να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, σύμφωνα με 
προδιαγραφές AISI / DIN 17007 και πάχους τουλάχιστον ενός ( 1 ) χιλιοστού.
Η χωρητικότητα του πυθμένα του θαλάμου πλύσης κάδων, που δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη των 500 λτρ.
Ως βασικό εξοπλισμό ο θάλαμος πλύσης θα φέρει μηχανισμό εσωτερικής και 
εξωτερικής πλύσης των κάδων, ανυψωτικό μηχανισμό των κάδων, σύστημα 
μεταφοράς του ακαθάρτου νερού και πίνακα ελέγχου της πλύσης των κάδων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 

Θα φέρει, κατάλληλο ή κατάλληλους μηχανισμό για την εσωτερική και εξωτερική 
πλύση αλλά και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων.
Για την εσωτερική πλύση πρέπει να υπάρχουν δύο ( 2 ) κεφαλές πλύσης, που 
θα φέρουν τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ακροφύσια νερού, η κάθε μία και θα 
λειτουργούν υποχρεωτικά με μοτέρ λαδιού. Με την είσοδο του κάδου θα 
ανυψώνονται ώστε να πλησιάζουν τον πυθμένα του κάδου και θα κάνουν 
παλινδρομική και περιστροφική κίνηση με ελεγχόμενη ταχύτητα περιστροφής. 
Δεν είναι αποδεκτές κεφαλές που κινούνται μόνο με την πίεση του νερού.
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Για την εξωτερική πλύση πρέπει να υπάρχουν, δύο κεφαλές με τουλάχιστον, 
τέσσερα ( 4 ) ακροφύσια, τα οποία να είναι κατάλληλα διατεταγμένα εντός του 
θαλάμου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ο διαχωρισμός του ακαθάρτου νερού από τα στερεά κατάλοιπα να επιτυγχάνεται 
με ένα (1) μεταλλικό φίλτρο, τουλάχιστον.
Το ακάθαρτο νερό απαλλαγμένο από τα στερεά κατάλοιπα να διοχετεύεται μέσω 
φυγοκεντρικής αντλίας νερού και να συλλέγεται στο εσωτερικό του αντίστοιχου 
θαλάμου.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Θα φέρει εσωτερικά, υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, κατάλληλο για την 
ανάρτηση, ανύψωση και ανατροπή εντός του θαλάμου, των προαναφερόμενων 
κάδων απορριμμάτων.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Η υπερκατασκευή, πρέπει να φέρει δυο ( 2 ) αντλίες νερού, σύμφωνα με όσα 
προδιαγράφονται στη συνέχεια.

Η αντλία για την πλύση των κάδων, να είναι εμβολοφόρα με απόδοση 
τουλάχιστον 100 λτρ.α.λ παροχή σε πίεση 150 bar και να είναι τοποθετημένη σε 
ειδικό ερμάριο ή στο ερμάριο εξοπλισμού.
Θα προσκομιστεί, με ποινή αποκλεισμού, τεχνικό έντυπο που θα περιέχει 
τουλάχιστον διάγραμμα ή πίνακα των αποδόσεών της.
Η αντλία πρέπει να φέρει βαλβίδα ανακούφισης για την αποφυγή υπερπίεσης και 
μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης. 
Θα φέρει απαραίτητα, περισσότερα του ενός, φίλτρα νερού που θα βρίσκονται 
στη γραμμή άντλησης του καθαρού νερού , τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να 
ελεγχθούν ή να αντικατασταθούν.
Θα υπάρχει πίνακας ελέγχου μέσα στο θάλαμο οδήγησης απ΄ όπου θα γίνεται και 
η σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη της εμβολοφόρας αντλίας.
H εμβολοφόρα αντλία θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα.
Θα τροφοδοτεί με νερό, εκτός του μηχανισμού πλύσης, κατόπιν κατάλληλων 
χειρισμών, την εκτυλίκτρια με ελαστικό σωλήνα και πιστόλι υψηλής πίεσης για 
διάφορες άλλες εργασίες.
Η αντλία για την αναρρόφηση και μεταφορά του χρησιμοποιημένου νερού 
θα είναι φυγοκεντρική με απόδοση τουλάχιστον 500 λτρ.α.λ σε μανομετρικό ύψος 
10 μτρ., και θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα ανεξάρτητα απο τις άλλες αντλίες.
Θα προσκομιστεί, με ποινή αποκλεισμού, τεχνικό έντυπο που θα περιέχει 
τουλάχιστον διάγραμμα ή πίνακα των αποδόσεων της.
Η έναρξη και η παύση λειτουργίας της θα ελέγχεται - κατά προτίμηση με ιδιαίτερο 
αυτοματισμό, χωρίς την επέμβαση του χειριστή.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Η κίνηση όλων των αντλιών νερού και όλου του υδραυλικού συστήματος θα 
γίνεται μέσω αντλίας ή αντλιών λαδιου, που παίρνει-ουν κίνηση απ’ ευθείας από 
το ΡΤΟ του κινητήρα του αυτοκινήτου πλαισίου.
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Στη δεξιά εξωτερική πλευρά του θαλάμου πλύσης, θα υπάρχει ο πίνακας 
χειρισμού των λειτουργιών του θαλάμου πλύσης της υπερκατασκευής .
Απαραίτητα θα φέρει χρονοδιακόπτη που θα επιτρέπει την ρύθμιση της διάρκειας 
του χρόνου πλύσης σε σχέση με τον βαθμό ρύπανσης των κάδων.
Επίσης, θα υπάρχει πίνακας ελέγχου, μερικών λειτουργιών της υπερκατασκευής, 
μέσα στο θάλαμο οδήγησης .
Θα φέρει υδραυλικό χειριστήριο, με χειρομοχλό για τον έλεγχο του ανυψωτικού 
μηχανισμού.
Ο μηχανισμός ανύψωσης να είναι με βραχίονες και χτένα για τους κάδους των 80 
- 1300 λιτρών, μεταλλικών ή πλαστικών, σύμφωνα με την τυποποίηση DIN 30700 
και EN840:97.
Για το εξωτερικό πλύσιμο να υπάρχει η δυνατότητα να  γίνεται ταυτόχρονα και 
αυτόματα με το εσωτερικό πλύσιμο και στο ίδιο χρονικό διάστημα χωρίς να 
επηρεάζεται η πίεση και η παροχή του νερού από τα ακροφύσια του εσωτερικού 
πλυσίματος ή να διακόπτεται η λειτουργία του εξωτερικού πλυσίματος εφόσον το 
επιθυμεί ο χειριστής.
Η απολύμανση και η απορρύπανση των κάδων να επιτυγχάνεται με ειδικό υγρό 
που να βρίσκεται σε ανοξείδωτη  δεξαμενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 30  
λίτρων. 
Η ροή του υγρού να είναι ρυθμιζόμενη και να αναμιγνύεται κατά την διάρκεια 
πλύσης των κάδων με το καθαρό νερό.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΣ 

Το όχημα θα παραδίδεται με τον εξής βασικό εξοπλισμό :

1 ένα (1) ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους (15) μ., που να καταλήγει σε 
ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης. Ο σωλήνας να τυλίγεται σε χειροκίνητη 
εκτυλίκτρια,

2 ένα (1) κανάβινο σωλήνα μήκους (5) μ., με ταχυσυνδέσμους για την πλήρωση 
των θαλάμων καθαρού νερού της υδατοδεξαμενής από τα στόμια της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

3 ένα (1) εύκαμπτο κανάβινο σωλήνα, μήκους (5) μ., για την εκκένωση του 
θάλαμου του χρησιμοποιημένου νερού,

4 δείκτης στάθμης καθαρού νερού, εύκολα ορατό στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής εντός του πίνακα ελέγχου,

5 σκάλες ανάβασης στην υπερκατασκευή,
6 στο επάνω και πίσω μέρος της υπερκατασκευής να είναι τοποθετημένοι δυο 

(2) περιστρεφόμενοι φάροι, δεξιά και αριστερά χρώματος πορτοκαλί,
7 ένας (1) ακόμη περιστρεφόμενος φάρος να είναι τοποθετημένος επάνω στο 

εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής , χρώματος πορτοκαλί,
8 στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει προβολέας λευκού φωτός 

για νυχτερινή εργασία και να υπάρχει εγκατάσταση φωτισμού ( στοπ, πορείας, 
φλας ) αριστερά και δεξιά, όπως επίσης τρίγωνο βραδυπορείας και 
ανακλαστικές ερυθροκίτρινες λωρίδες .

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ( λέβητα και καυστήρα ) θέρμανσης του νερού, 
με ικανή ισχύ και ηλεκτρικό σύστημα χαμηλής τάσης των 24 V, για την ομαλή 
λειτουργία της υπερκατασκευής.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

Για την αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αποδοτικότητας  
λαμβάνονται υπόψη η χωρητικότητα του καθαρού νερού και κάθε πιθανή 
επιπλέον υπερκάλυψη απαίτησης σε εξοπλισμό ενώ για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας θα  ληφθούν υπόψη η τήρηση διαφόρων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) 
και οι ασφαλιστικές διατάξεις του.

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
 

Με ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά θα περιλαμβάνονται αποδεικτικά 
έγγραφα ποιότητας και καταλληλότητας, δηλαδή:

α) δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας ( ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ),

β) πίνακας πωλήσεων – παραδόσεων, της τελευταίας τριετίας, με πέντε (5) 
τουλάχιστον υπερκατασκευές πλύσης κάδων,

γ) πιστοποιητικά, εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατά ISO 
9001, 14001 και ΕΛΟΤ 1801 ή άλλα ισότιμα, του εργοστασίου κατασκευής της 
προσφερόμενης υπερκατασκευής,

δ) πίνακας εργασίας, του εργοστασίου κατασκευής της προσφερόμενης 
υπερκατασκευής, με τουλάχιστον δέκα πέντε (15) άτομα κατά μ.ο., κατάλληλο 
προσωπικό την τελευταία τριετία.  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ , ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(1) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε εκατόν πενήντα ( 150 ) ημέρες, από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μαζί με την έγκριση τύπου και τις 
πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος και ότι άλλο χρειάζεται για την νόμιμη 
κυκλοφορία του οχήματος βάσει το Κ.Ο.Κ.. Κατά την παράδοση, ο προμηθευτής 
οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του οχήματος στον Δήμο μας 
να καταθέσει λίστα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για το όχημα όπως και για 
την υπερκατασκευή, εκτός αν ο προμηθευτής έχει ο ίδιος συνεργείο με 
υπερκατασκευές οπότε πρέπει να καταθέσει μόνο για το όχημα (σασί). 

(2) Η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα ( 12 ) μηνών, για την 
υπερκατασκευή, και τρία (3) χρόνια εγγύηση και πέντε (5) χρόνια δωρεάν 
service για το όχημα (σασί),  να ισχύει από την ημερομηνία της παραλαβής .

(3) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και 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 ισχύει η 
εγγύηση καλής λειτουργίας.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να 
συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα 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 
2 άτομα ) στον χειρισμό και την συντήρηση. Επίσης πρέπει να κατατεθεί Τεχνική 
Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή 
ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο 
οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του 
μηχανήματος.

            

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         

          ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                               ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 

οχήματος»

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καδοπλυντήριο 1 Τεμάχιο 141.129,03 141.129,03
ΣΥΝΟΛΟ 141.129,03

Φ.Π.Α. 24% 33.870,97
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 175.000,00

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη 
χρήσης,  κλπ.

            

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         

          
        ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                  ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

«Προμήθεια ενός καινούργιου καδοπλυντηρίου 

οχήματος»

Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου 

καδοπλυντηρίου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 

εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις

Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
− Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,
− 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,
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− Ν.4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση 
ΠΝΠ».
− Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»,
− 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»,
− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
− Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων...»,
− 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»,
− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42Α'/23.2.2007), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
− Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
− Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»,
− π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
− π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,
− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
− την υπ'  αριθμό 83.448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
την επιχορήγηση των Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Άρθρο 3
Στοιχεία της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη

2. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

3. Η προσφορά του αναδόχου
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4. Το συμφωνητικό

Άρθρο 4ο 
 Εγγυήσεις
α) Εγγυητική συμμετοχής

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για 

ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η ανάθεση της 

προμήθειας υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Άρθρο 5
Προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.

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

επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.     

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της 

ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Άρθρο 6
Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, μαζί με την έγκριση τύπου και τις πινακίδες 

κυκλοφορίας του οχήματος και ότι άλλο χρειάζεται για την νόμιμη κυκλοφορία του 

οχήματος βάσει το Κ.Ο.Κ., στο αμαξοστάσιο του Δήμου Λαγκαδά. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7
Παραλαβή
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Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 

και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α) να παραλάβει το 

υλικό β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των υλικών και 

213 σχετικά με την απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας του μηχανήματος θα γίνει με την εξόφληση της συμβατικής 

αξίας που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή του.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ελάχιστον είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.

Άρθρο 9ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 

ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Άρθρο 10ο

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
1. 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 

αρμοδίου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016, β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε 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 αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 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.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Άρθρο 11ο

Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
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να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 12ο

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

ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 13ο

Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 14ο

Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα 

επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια 

Θεσσαλονίκης.

            

             

              Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         
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