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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»
Κωδικός ενάριθμου/ΣΑ ΕΠ: 2022ΕΠ00210007/ΣΑ ΕΠ 0021

Μ Ε Λ Ε Τ Η   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

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

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,5t»

CPV :34134200-7 : Φορτηγά με ανατρεπόμενη  καρότσα

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ : 64.500,00 €   
                                                                ΦΠΑ 24 % : 15.480,00 €   

                          ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  : 79.980,00 €   

ΘΡΑΨΑΝΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Περιεχόμενα
Τεχνική Έκθεση
Προϋπολογισμός  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06
Τηλ.κέντρο: 28913 40405 
Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός 
τηλ.: 28913 40404

ΠΡΑΞΗ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Κωδικός ενάριθμου/ΣΑ ΕΠ:

Α.Μ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
(κωδ. ΟΠΣ 5074596)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,5t 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 

2022ΕΠ00210007/ΣΑ ΕΠ 0021

40/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου οχήματος, ανοικτού τύπου, το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί για φόρτωση, μεταφορά και εκκένωση ογκωδών απορριμμάτων, χωμάτων, μπαζών, κλαδιών
κλπ.  Το ωφέλιμο φορτίο του  πλήρους  οχήματος  θα  πρέπει  υποχρεωτικά να είναι  αρκετό  για  την  μεταφορά
τουλάχιστον 3,4tn υλικών.
Το  όχημα  θα  είναι  (πλαίσιο  και  υπερκατασκευή)  καινούργιο,  αμεταχείριστο,  πρόσφατης  κατασκευής
αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι  διαστάσεις  και  τα  χαρακτηριστικά  του  οχήματος  καταγράφονται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των  τεχνικών
προδιαγραφών.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  64.500,00€  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 79.980,00).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της

διακήρυξης (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) . 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κρήτη  2014-2020»,
Άξονας  Προτεραιότητας  «Βιώσιμη  Ανάπτυξη  με  αναβάθμιση  του  περιβάλλοντος  και  αντιμετώπιση  των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», ΣΑΕΠ0021.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 64-7135.001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας .



Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  υποέργο  Νο  3  της  Πράξης:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» η οποία έχει  ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη
2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 428/31-01-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17/02/2022), ΑΔΑ:
ΩΑΦ77ΛΚ-ΛΧΠ  της  Περιφέρειας  Κρήτης  και  έχει  λάβει  κωδικό  ΟΠΣ  5074596.  Η  παρούσα  σύμβαση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω
του ΠΔΕ .

Θραψανό , Μάρτιος  2022 
Ο συντάξας

Στυλιανός Τρουλλινός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό , Μάρτιος  2022

Η προϊσταμένη

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Θραψανό, Τ.Κ. 700 06
Τηλ.κέντρο: 28913 40405 
Πληροφορίες: Στ. Τρουλλινός 
τηλ.: 28913 40404

ΠΡΑΞΗ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Κωδικός ενάριθμου/ΣΑ ΕΠ:

Α.Μ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (κωδ. ΟΠΣ 5074596)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,5t 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV : 34134200-7 :  Φορτηγά με ανατρεπόμενη  καρότσα

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
μέτρησης

Ποσό-
τητα

Τιμή 
μονάδας

(€)

Δαπάνη   
     (€)

1

Φορτηγό ανατρεπόμενο
ανοικτού τύπου
χωρητικότητας 3,5t

34134200-7 Τεμ 1 64.500,00 € 64.500,00

Άθροισμα χωρίς ΦΠΑ: 64.500,00€
ΦΠΑ 24%: 15.480,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:    79.980,00€

Θραψανό , Μάρτιος  2022 
Ο συντάξας

Στυλιανός Τρουλλινός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό , Μάρτιος  2022

Η προϊσταμένη

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
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Τηλ.κέντρο: 28913 40405 
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τηλ.: 28913 40404
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Κωδικός ενάριθμου/ΣΑ ΕΠ:

Α.Μ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) Γενικά
Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά ένα φορτηγό διαξονικό ανατρεπόμενο για τη μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων για τις ανάγκες του Δήμου. Το φορτηγό αυτοκίνητο πρέπει να είναι (πλαίσιο και υπερκατασκευή)
καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πρέπει να είναι κατάλληλο για φόρτωση, μεταφορά και εκκένωση ογκωδών απορριμμάτων, χωμάτων, μπαζών,
κλαδιών κλπ. Το ωφέλιμο φορτίο του πλήρους οχήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι  αρκετό για την
μεταφορά τουλάχιστον 3,4tn υλικών.

Β) Ειδικά χαρακτηριστικά
Β.1) Πλαίσιο οχήματος
Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία
μοντέλα  της  αντίστοιχης  σειράς  ,  με μεγάλη  κυκλοφορία  τόσο στην Ελλάδα,  όσο  και στο  εξωτερικό,
ημιπροωθημένης  κατηγορίας  οδήγησης,  πρόσφατης  κατασκευής,  μέγιστου  μικτού φορτίου και ωφέλιμου
φορτίου επί πλαισίου 7,5tn και 3,4tn αντίστοιχα.
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται  να παρουσιάσει  οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και  για φορτία μεγαλύτερα του
μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το
πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.
Το πλαίσιο θα είναι μικρών διαστάσεων μέγιστου πλάτους καμπίνας 2,0μ και συνολικού μήκους μαζί με την
καρότσα όχι μεγαλύτερο από 5,5μ.
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 περιγραφή του κατασκευαστή
της.
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις
για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα
απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και  μάλιστα κατά
τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:
 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος.
 Μεταξόνιο.
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο).
 Βάρη πλαισίου.
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.



 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Β.2) Κινητήρας
Ο  κινητήρας  θα  είναι  τετρακύλινδρος  πετρελαιοκινητήρας,  κυλινδρισμού  τουλάχιστον  2.900  cc ισχύος
τουλάχιστον 160Hp και ανάλογης ροπής, υδρόψυκτος, αμέσου εγχύσεως, με στροβιλο συμπιεστή καυσαερίων
(turbo), με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με
τις προδιαγραφές  EURO 6. Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης
επισκευής και συντήρησης.
Το όχημα να φέρει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 90 λίτρων.
Θα πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών.
 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

Β.3)     Σύστημα μετάδοσης  
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται :
α) Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε

ταχυτήτων       εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων.
β) από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις
αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο ώστε
να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
γ) Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης  της
χρησιμοποιήσεως  απομιμήσεων,  ισχυρής  και  δοκιμασμένης  κατασκευής  ώστε να  εγγυώνται  την  καλή  και
ασφαλή λειτουργία του οχήματος και κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Β.4) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο να
είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρκ.λ.π. εξαρτήματα πρέπει να είναι
ικανής  αντοχής  και  άριστης  κατασκευής  ώστε  να  εγγυώνται  την μακροχρόνια καλή λειτουργία του
συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα  αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Όλα τα
εξαρτήματα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου.
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή
συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω
τροχούς  του  οχήματος  ικανό  για  ακινητοποίηση  του φορτωμένου φορτηγού. Σε περίπτωση βλάβης στο
σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται.  Το υλικό τριβής  των φρένων δεν  θα
περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Β.5) Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματοςκαι να έχει απαραίτητα σύστημα
οδηγήσεως υδραυλικό (με υποβοήθηση), σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση
αυτής.  Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Β.6) Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινη ή με
αερόσουστες (airsuspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες
αξόνων και αναρτήσεων.
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4x2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι
κατά προτίμηση εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε
περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.



Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless),
πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής
και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου λίαν πρόσφατης σειράς παραγωγής και όχι από αναγόμωση ή στοκ
αποθήκης.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων των
μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται
να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Β.7) Καμπίνα οδήγησης
Ο  θαλαμίσκος  του  οδηγού,  πρέπει  να  είναι  εντελώς  προωθημένης οδηγήσεως,  πρέπει  να  φέρει κάθισμα
οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλό με τα συνήθη όργανα ελέγχου και
φωτεινά  σήματα,  ανεμοθώρακα  από  γυαλί  SECURIT ή παρόμοιου  τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με
επένδυση από συνθετικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες,  δύο  αλεξήλια  ρυθμιζόμενης  θέσης,
δάπεδο  καλυμμένο  από  πλαστικά  ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο
θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου  αέρα,  σύστημα ψύξης  αέρα(air-condition),  πλαφονιέρα φωτισμού,
ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως ηλεκτρικά θερμαινόμενα
και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει
πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη
ασφάλειας τριών σημείων.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει η
υπηρεσία.

Β.8) Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις  μετά από σωστό πλύσιμο,  απολίπανση,  στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών,
ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.
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.

Β.9) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Β.9.1) Γενικά
Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλη για μεταφορά κάθε είδους
υλικών, κατασκευασμένη από χάλυβα ST 37 με δυνατότητα μεταφοράς και εκκένωσης τουλάχιστον 3,4 τόνων
φορτίου. Πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού κατασκευαστή με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα.
Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλ. για το δάπεδο, 2  χιλ. για τα
πλαϊνά και 3 χιλ. για τις ενισχυτικές κολώνες.
Θα φέρεται πάνω σε βοηθητικό πλαίσιο.
Η υπερκατασκευή θα φέρει βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης - υπερφόρτωσης καθώς και βαλβίδες θραύσεως
επί  των  εμβόλων  ανύψωσης  για  την  προστασία  της  υπερκατασκευής  έναντι  θραύσεως οποιουδήποτε
ελαστικού σωλήνα υψηλής πιέσεως
Η ανυψωτική δύναμη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το ωφέλιμο φορτίο και επίσης θα πρέπει να
διαθέτει διάταξη ασφάλισης της ανατροπής στη θέση εκκένωσης.
Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με αντισκωριακό υλικό και χρώμα άριστης ποιότητας της επιλογής της
Υπηρεσίας.
Οι διαστάσεις και ο όγκος της καρότσας θα πρέπει να είναι οι μέγιστες δυνατές που επιτρέπουν οι ισχύοντες
κανονισμοί.
Η εκκένωση της καρότσας θα γίνεται με εύκολο χειρισμό από τον οδηγό και το άνοιγμα της πίσω πόρτας με
πνευματικό σύστημα.

Β.9.2) Οπίσθια θύρα



Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm με ενισχυτικές νευρώσεις. Θα συνδέεται με τον
πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει από
το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων.

Β.9.3) Υδραυλικό σύστημα
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από :
 Ανυψωτικό έμβολο
 Εμβολοφόρα αντλία λαδιού.
 Βαλβίδα ανατροπής
 Τερματική βαλβίδα
 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.
H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός ή δύο υδραυλικών εμβόλων και κατά προτίμηση
ψαλιδιού.  Η  υδραυλική  αντλία  του  συστήματος  θα  παίρνει  κίνηση  από  το  Ρ.Τ.Ο του  αυτοκινήτου.  Στο
υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα
ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας,  σε  περίπτωση  διαρροής  λαδιού.  Το
χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού.
Η θέση  των φλας  και  πινακίδες  κυκλοφορίας  θα  είναι  τέτοια  ώστε να μην  καταστρέφονται  από τη απλή
πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και
παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

Β.9.4) Βαφή
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια
αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να
είναι βαμμένα με χρώματα άριστης ποιότητας. Με δαπάνες και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφεί στα
δύο πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφή με υπόδειξη του Φορέα.

Γ) Λοιπά Στοιχεία
α) Το εν λόγω όχημα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα
τα παραπάνω.
β) Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό :

1. Εγχειρίδιο λειτουργίας και κατάλογο ανταλλακτικών σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.

2. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται 
αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.

3. Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος)

4. Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και γενικά όλο τον 
πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. τρίγωνο).

5. Πλήρης εφεδρικός τροχός, με ελαστικό επίσωτρο και ζάντα(σώτρο), συνοδευόμενος από τα 
απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση του, τοποθετημένος σε ευχερή θέση.

6. Φως νυχτερινής εργασίας

7. Φάρο οροφής

Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς(με ποινή αποκλεισμού)

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να
αντιμετωπίζει τις ανάγκες Service. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την
πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της
Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην
τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από
180 ημέρες. Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι
οικονομικές,  εμπορικές  και  κατασκευαστικές  δυνατότητες τους  (απασχολούμενο  προσωπικό,  εξοπλισμός,
χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα



για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν παραδώσει,  τέσσερα (4) τουλάχιστον καινούργια ανατρεπόμενα
οχήματα. Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης.

3) Πιστοποιητικό  κατά  ISO 9001  των  κατασκευαστών  των  πλαισίων  φορτηγών  όσο  και  των
κατασκευαστών των υπερκατασκευών.

Στην  τεχνική  προσφορά  θα  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  των πλαισίων  και
υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Θραψανό , Μάρτιος  2022 
Ο συντάξας

Στυλιανός Τρουλλινός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό , Μάρτιος  2022

Η προϊσταμένη

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη
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