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Σελίδα 1 
 

Δήμος Πύργου 
Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου 
 

Αγορά τριών μεταχειρισμένων 
απορριμματοφόρων  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  

          Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων 

οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου.  

          Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα εκ των 

πλέον τεχνολογικά εξελιγμένων τύπων που διατίθενται στην αγορά, με ημερομηνία 

1ης κυκλοφορίας την 30/11/2009 ή νεότερη. Επίσης, θα έχουν σύστημα συμπιέσεως 

των απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 έως 22 κυβικών μέτρων, με 

σύστημα ανύψωσης κάδων. Το μικτό τους βάρος θα είναι τουλάχιστον 26 τόνοι. 

Τα απορριμματοφόρα απαιτούνται προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων καθώς η ενίσχυση του 

υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου του Τμήματος 

Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου μας. 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση συντήρησης, αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία, αυξημένη  

κατανάλωση καυσίμου, δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών και γενικά χαμηλή 

ποιότητα εργασίας. 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω τα συγκεκριμένα οχήματα είναι  

επιβεβλημένα και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

καθαριότητας  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας 

ανέρχεται  στο ποσό των 222.828,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022 και θα 

εντάσσεται στον ΚΑ 20.7135.07 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό. 

 
 

ΠΥΡΓΟΣ  25/08/2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
                                                             Γεώργιος Ράλλης 

ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός TE 
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Αγορά τριών μεταχειρισμένων 

απορριμματοφόρων 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Γενικές Απαιτήσεις 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες που οφείλουν 

να πληρούν τα προσφερόμενα απορριμματοφόρα οχήματα επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα εκ των πλέον εξελιγμένων 

πρόσφατα τεχνολογικά τύπων στην αγορά, με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας την 30/11/2009 ή νεότερη. Θα 

είναι πετρελαιοκίνητα νέας τεχνολογίας με κινητήρα EURO 5 ή νεότερης έκδοσης. Θα διαθέτουν 

πιστοποίηση CE και θα προέρχονται από κατασκευαστή γνωστών και αναγνωρισμένων τύπων με έδρα 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε χώρα της Ε.Ε. Θα συνοδεύονται από την απαραίτητη έγκριση τύπου, η 

οποία θα έχει εκδοθεί από της αρμόδιες ελληνικές αρχές ή στην Ε.Ε.  

Στην προμήθεια των οχημάτων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, έγκρισης τύπου, 

καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, 

έτσι ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Η ασφάλιση των 

οχημάτων και η έκδοση πινακίδων θα γίνει με ενέργειες και έξοδα του Δήμου. 

Η διαδικασία παραλαβής των οχημάτων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο, μηχανική εξέταση και 

πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ.2 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

(ΦΕΚ 147/Α΄) 

Κατά την παράδοση των οχημάτων στην Υπηρεσία, θα κατατεθούν και τα απαραίτητα συνοδευτικά 

έγγραφά τους. Η παραλαβή θα γίνει χωρίς παρακράτηση κυριότητας. 

Τα απορριμματοφόρα οχήματα (που θα αποτελούνται από πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα έχουν 

σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 έως 22 κυβικών μέτρων, με 

σύστημα ανύψωσης κάδων και θα είναι μικτού βάρους 26 tn τουλάχιστον. 

Η υπερκατασκευή τους θα είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Δήμου (ποιοτικά και ποσοτικά) και 

θα πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια ασφαλείας εργαζομένων. Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα 

πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία τους και ασφαλής λειτουργία τους στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις γενικά 

των οχημάτων, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα 

προηγούμενα, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 

Ειδικότερα οι προδιαγραφές του οχήματος θα είναι σύμφωνες: 

 Με την οδηγία 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Δεκεμβρίου 1999 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
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που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους 

κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των 

εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με 

φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση της 

οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

 Με την οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 

2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με την εκπομπή 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Δεκεμβρίου 2005, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

  Με την οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 για την προσαρμογή 

στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών κρατών μελών που αναφέρονται από αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη 

εξατμίσεων των οχημάτων με κινητήρα, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

 Με την οδηγία 92/23/ΕΟΚ σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των 

ρυμουλκούμενών τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά, όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2001/43/ΕΚ και την οδηγία 2005/11/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

 Θα εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσο αφορά την πρόληψη και 

την προστασία των εργαζομένων (Π.Δ. 18/96, 93/44/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ, σήμανση CE). 

 

 

 

 

 

2. Πλαίσιο οχήματος  
 

Τα απορριμματοφόρα οχήματα θα αποτελούνται από πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 

απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). Τα πλαίσια των οχημάτων τουλάχιστον 

κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσουν 

οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει 

το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής. Θα φέρουν δυναμολήπτη 

(P.T.O.) για την κίνηση του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής. 

Το πλαίσιο των αυτοκινήτων θα είναι ισχυρής κατασκευής, ώστε να μη δέχεται μηχανικές 

παραμορφώσεις. Οι διαστάσεις και η ικανότητα φόρτωσης θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και 

τον Κ.Ο.Κ. 

Το πλαίσιο (φορέας) των οχημάτων θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, που εισάγεται και 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα, ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα 

ανταλλακτικών. 
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Το μεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο των οχημάτων θα είναι απόλυτα προωθημένης οδήγησης με το τιμόνι στο 

αριστερό μέρος, πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα, μεγάλης 

αξιοπιστίας. 

Το πλαίσιο θα είναι τριαξονικό 6x2, με δύο διευθυντήριους άξονες και έναν κινητήριο άξονα που θα 

επιτρέπει στο όχημα να κινείται με άνεση, προσφέροντας αξιοπιστία στην οδήγηση. 

Το μήκος του μεταξονίου μεταξύ του πρώτου διευθυντήριου άξονα και του δεύτερου κινητήριου θα 

πρέπει να είναι 3900mm. Ο εμπρόσθιος πρόβολος θα είναι 1475mm και ο οπίσθιος πρόβολος θα είναι 

2925mm. Ο τρίτος άξονας θα είναι και αυτός διευθυντήριος, υδραυλικά υποβοηθούμενος έτσι ώστε να 

υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευελιξία των οχημάτων σε συνθήκες κίνησής τους σε δύσβατες περιοχές και σε 

στενούς δρόμους. 

Τα επιτρεπόμενα φορτία κατά άξονα θα είναι: 1ος άξονας 7000kg, 2ος άξονας (κινητήριος) 11.500kg,   

3ος άξονας 7500kg. Το συνολικό μικτό βάρος των οχημάτων θα είναι 26.000kg. Το απόβαρο των οχημάτων 

θα είναι 15.550kg, έτσι ώστε το ωφέλιμο φορτίο να είναι 10.450kg. 

Θα είναι εξοπλισμένα με ταχογράφο δύο οδηγών, θα φέρουν μεταλλικό ρεζερβουάρ χωρητικότητας 

τουλάχιστον 300lt για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα φέρει καπάκι με κλειδαριά. Το μικτό φορτίο του 

εκάστου πλαισίου θα είναι 26.000kg. 

Η κατανομή του φορτίου στους άξονες δε θα υπερβαίνει την αντοχή αυτών (μικτό βάρος οχήματος 

τουλάχιστον 26.000kg). 

3. Κινητήρας 
 

Ο κινητήρας των οχημάτων, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι εξακίλυνδρος σε σειρά τετράχρονος, 

υδρόψυκτος, με μέγιστη ιπποδύναμη ανάλογη του μικτού βάρους των οχημάτων, η οποία θα είναι από 235 

έως 265 kW στις 1900 rpm κατά DIN 70020, έτσι ώστε η σχέση ιπποδύναμης προς το επιτρεπόμενο μικτό 

φορτίο να είναι τουλάχιστον 12hp/tn. Ο δε κυβισμός τους θα είναι 10.518cm3. 

Το επίπεδο θορύβου θα είναι 89 db στις 1425 rpm (σύμφωνα με την οδηγία 96/20/EC). 

Το καύσιμο του κινητήρα των οχημάτων θα είναι πετρέλαιο (diesel). Οι εκπομπές ρύπων θα είναι 

μέσα στα όρια της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία της έκδοσης 

άδειας κυκλοφορίας (EURO V) ή και μεταγενέστερος - εκπομπές CO2 σε gr/km, σύμφωνα με την οδηγία 

1999/96/EG;B2;GKL;G1, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Ο κινητήρας των οχημάτων θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποίησης για περίπτωση κινδύνου βλάβης. 

Το σύστημα ψύξεως του κινητήρα θα χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό με βεβιασμένη κυκλοφορία, είναι 

υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος υπό συνθήκες 

εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και αιωρούμενων στερεών σωματιδίων. Θα διαθέτει, επίσης, θερμαινόμενο 

στεγνωτήρα πεπιεσμένου αέρα. 

Επί ποινή αποκλεισμού, ο μέγιστος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων κάθε οχήματος δε θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από 220.000 km. Αυτό θα δηλώνεται και με Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή. 

 

 

4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
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Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο και θα διαθέτει τουλάχιστον οκτώ ταχύτητες συνεχούς 

κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας και μία οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 8 

εμπροσθοπορείας. 

Ο συμπλέκτης θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ανταποκρινόμενος απόλυτα στις αντίξοες 

συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Το διαφορικό και τα ημιαξόνια θα πρέπει να είναι τα γνήσια του 

εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης απομιμήσεων, ισχυρής και 

δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και 

κατάλληλα, σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων, για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% 

και για μέγιστη ταχύτητα πορείας 80 km/hr τουλάχιστον. Τα οχήματα θα διαθέτουν ως επιπλέον σύστημα 

επιβράδυνσης ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ. 

 

5. Σύστημα πέδησης 
 

Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, με αέρα, δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων, 

σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 

οδηγία 98/12 της ΕΟΚ). Θα διαθέτει υποχρεωτικά σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). 

Επιθυμητό είναι τα οχήματα να διαθέτουν σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον 

πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για τη βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic 

Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 

Θα διαθέτουν στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα. Το σύστημα πέδησης θα 

πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. 

εξαρτήματα πρέπει να είναι αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυόνται τη μακροχρόνια καλή 

λειτουργία του. 

Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο ακόμα και σε κλίση 

10%, με σβηστό τον κινητήρα. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα 

επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα), 

το όχημα θα ακινητοποιείται. 

 

6. Συστήμα διεύθυνσης 
 

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης και 

σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 92/62 EC). Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος 

του οχήματος, να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός - πίσω σε σχέση με τον οδηγό, να διαθέτει 

μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και να μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και 

αποβίβαση. Το σύστημα διεύθυνσης θα επενεργεί στου διευθυντήριους τροχούς του εμπρόσθιου άξονα 

(πρώτου) και του τελευταίου άξονα (τρίτου). 

7. Αναρτήσεις - Τροχοί  

Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία κατά 

τον τύπο των οχημάτων και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος. Τα οχήματα θα φέρουν 
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μηχανική ανάρτηση εμπρός (ημιελλειπτικά ελατήρια) ή πνευματική (αερόφουσκες) και πνευματική πίσω 

(αερόφουσκες). Τα οχήματα θα φέρουν ελαστικά επίσωτρα [ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless)], κατάλληλα για την κίνησή του εντός και εκτός δρόμων. Οι διαστάσεις των ελαστικών θα πρέπει 

να είναι 315/80 R 22,5. 

 

 

 

 

8. Καμπίνα οδήγησης 
 

Οι καμπίνες οδήγησης των οχημάτων θα είναι μονές (ημέρας), έτσι ώστε να περιορίζεται το ολικό 

μήκος των οχημάτων και χωρίς υπερύψωση. Οι καμπίνες οδήγησης των οχημάτων θα είναι υδραυλικά 

ανακλινόμενες, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένο έναντι της θερμότητας, της 

σκόνης και του θορύβου. Θα έχει εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης 

ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα πληροί τις εργονομικές προδιαγραφές, θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενο 

και θα υπάρχουν θέσεις για δυο τουλάχιστον άτομα (πλήρωμα). Θα διαθέτουν ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού 

- συνοδηγού, ηλεκτρικούς καθρέφτες οδηγού – συνοδηγού, αυτόματο πιλότο, υπολογιστή ταξιδίου, 

ανοιγόμενη - ανακλινόμενη οροφή για επαρκή αερισμό της καμπίνας  κεντρικό κλείδωμα θυρών, 

immobilizer, διαφανές εξωτερικό αλεξήλιο. Θα διαθέτουν θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και 

υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%, τουλάχιστον δύο πτυσσόμενα αλεξήλια, ικανό αριθμό 

υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως 

ανάλογα σε αριθμό, εξωτερικό κάτοπτρο εμπρόσθιου προφυλακτήρα, το οποίο θα είναι στερεωμένο στην 

εμπρόσθια κολώνα της καμπίνας, καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου.  

Ολόκληρος ο θάλαμος θα έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι 

ανακλινόμενος για εύκολη πρόσβαση στο χώρο του κινητήρα. Θα φέρει πλήρες σύστημα θέρμανσης, 

αερισμού, εξαερισμού και θα διαθέτει και air condition. Θα φέρει ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) από γυαλί 

τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας. 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για 

τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση 

μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλάμου σύγχρονου αυτοκινήτου. Απαραίτητα πρέπει να φέρει 

ψηφιακό ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε., στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου, 

όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα και πίεσης αέρα πέδησης. 

 

9. Υπερκατασκευή 
 

Η υπερκατασκευή των οχημάτων συλλογής απορριμμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και 

Ελληνική νομοθεσία, θα φέρει σήμανση CE, περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας 

μηχανών και υγιεινής (ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ - 

σήμανση CE). 
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Οι υπερκατασκευές θα διαθέτεουν συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας και θα αποτελούνται από 

το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και τον ανυψωτκό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων. Θα εδράζονται 

επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και ο τρόπος έδρασης θα 

πρέπει να προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο 

αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτών. 

Γενικά, τα σημεία των υπερκατασκευών στα οποία αναπτύσσονται αυξημένες πιέσεις και τριβές θα 

πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας. Προκειμένου να 

ελαχιστοποιείται ο αριθμός των συγκολλήσεων και των πιθανών οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώματα θα 

αποτελούνται από χαλυβδοέλασμα και θα φέρουν κάθετες εξωτερικές χαλύβδινες κολώνες, ώστε να 

μεγιστοποιούνται οι μηχανικές αντοχές τους. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα είναι εφικτή η τοποθέτηση 

πινακίδων επιγραφών και μηνυμάτων επιλογής του Δήμου στις πλευρικές επιφάνειες των 

απορριμματοφόρων. 

Το κυρίως σώμα των υπερκατασκευών θα είναι κλειστό, εξολοκλήρου μεταλλικό από χαλυβδοέλασμα 

ικανού πάχους, υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη διάβρωση και κατάλληλα ενισχυμένο και θα 

φέρει, με άρθρωση, πόρτα στο πίσω μέρος, έτσι ώστε, τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα ενώ η 

εκροή των υγρών να είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα 

συγκέντρωσης και συγκράτησης των υγρών σε δεξαμενή στραγγισμάτων εξοπλισμένο με βάνα απορροής 

και τάπα καθαρισμού. 

Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα εκκένωσης των 

απορριμμάτων με τουλάχιστον ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο, διαμέτρου τουλάχιστον 125 mm. Η 

μεταλλική πλάκα θα εδράζεται στα πλευρικά τοιχώματα της υπερκατασκευής πάνω σε ισχυρές χαλύβδινες 

βάσεις. Στα σημεία έδρασης θα υπάρχουν ειδικά αντιτριβικά τεμάχια όπου θα κινείται η μεταλλική πλάκα 

εκκένωσης, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στο σώμα και στην πλάκα εκκένωσης. Η χωρητικότητα 

του κυρίως σώματος, δηλαδή του όγκου που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίματα, εντός του 

κυρίως σώματος, θα πρέπει να είναι 20 έως 22 κυβικά μέτρα και η χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης 

απορριμμάτων, δηλαδή του όγκου σε νερό που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη του 1,5 κυβικού μέτρου.  

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται η 

οπίσθια πόρτα που θα ανυψώνεται υδραυλικά, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων διαμέτρου 125 mm, 

ώστε να είναι εφικτή η εκκένωση των απορριμμάτων. Η κατασκευή της οπίσθιας πόρτας θα εξασφαλίζει ότι 

τα απορρίμματα θα παρακρατούνται εντός του κυρίου σώματος της υπερκατασκευής και θα υπάρχει 

πλήρης στεγανότητα, χωρίς την ελάχιστη διαρροή είτε σε υγρά είτε σε απορρίμματα, μέχρι την τελική 

εκκένωση του φορτίου στο χώρο διάθεσης. 

Η οπίσθια πόρτα θα περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της, τη λεκάνη εναπόθεσης 

απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσης. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να 

βρίσκεται στο χαμηλότερο χώρο της οπίσθιας πόρτας και να φέρει βάνα απορροής. Στο χώρο αυτό, θα 

πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. 

Οι μηχανισμοί συμπίεσης πρέπει να φέρουν υδροστατικούς κυλίνδρους που θα χρησιμοποιούνται για 

τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη λεκάνη εναπόθεσής τους προς το εσωτερικό του 
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κυρίως σώματος. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή των απορριμμάτων με το σύστημα 

συμπίεσης, με ποινή αποκλεισμού, οι υδραυλικοί κύλινδροι κίνησης του φορείου συμπίεσης θα 

πρέπει να είναι τοποθετημένοι εξωτερικά του κυρίως σώματος της κιβωτάμαξας.  

Η συμπίεση θα επιτυγχάνεται μέσω ελεγχόμενης οπισθοχώρησης της πλάκας εκκένωσης προς το 

εμπρόσθιο τμήμα της υπερκατασκευής. Η πλάκα εκκένωσης για το σκοπό αυτό , κατά τη φάση της αρχικής 

φόρτωσης, θα βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα της υπερκατασκευής, πλησίον της χοάνης φόρτωσης και 

σταδιακά θα υποχωρεί στη θέση ηρεμίας της (τηλεσκοπικός κύλινδρος κλειστός) μέχρι πλήρους 

φορτώσεως της υπερκατασκευής. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται από το κιβώτιο του πλαισίου μέσω 

δυναμολήπτη (PTO). Το υδραυλικό κύκλωμα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (PTO) των οχημάτων 

μέσω ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικής-ών αντλίας-ών και θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς τη 

συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή 

αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς, όπου απαιτείται και αν χρειαστεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να 

ανοιχθούν οπές. 

Η αποδεκτή σχέση συμπίεσης αξιολογείται σε κιλά ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας του κυρίως 

σώματος και δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. 

Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, κλειστού τύπου, υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό 

και μπάρα ανοίγματος καπακιών τύπου ανεστραμμένης αιώρας ή άλλο. Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι θα 

είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή 

μεταλλικών, χωρητικότητας από 120 έως 1100 λίτρα. 

Τα χειριστήρια ελέγχου (άνοιγμα - κλείσιμο) της οπίσθιας πόρτας θα είναι τοποθετημένα σε σημείο 

από το οποίο ο χειριστής θα έχει καθαρή εικόνα και πλήρη έλεγχο του ανοίγματός της, του κλεισίματός της 

και της εκφόρτωσης των απορριμμάτων. 

Οι υπερκατασκευές θα φέρουν ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος 

του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων, με 

χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία. 

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος των υπερκατασκευών, να 

είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας (1) περιστρεφόμενος φάρος, ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος 

της οπίσθιας πόρτας, δύο (2) προβολείς νυχτερινής εργασίας. Επίσης, στο οπίσθιο μέρος τα οχήματα 

πρέπει να φέρουν ανακλαστικές λωρίδες. 

Στο εμπρός μέρος της δεξιάς πλευράς της υπερκατασκευής (κιβωτάμαξας) θα πρέπει να υπάρχει 

θυρίδα επίσκεψης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για συντήρηση ή καθαρισμό του εσωτερικού της 

κιβωτάμαξας πίσω από τη μεταλλική πλάκα εκκένωσης. 

 

10. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 

ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή απρόοπτη βλάβη. 

Επίσης, πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση 

του από τους εργαζομένους. 
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Οι υπερκατασκευές θα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 

περιγράφουν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας  

και ασφαλείας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ) 

σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών - σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ1501. 

Η υπερκατασκευή θα φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με τρία κομβία, ένα στην αριστερή 

πλευρά του εμπρόσθιου μέρους της υπερκατασκευής και δύο αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό 

τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop - της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό 

σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης. 

 Σύστημα προειδοποιητικού σήματος (βομβητής) με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο 

πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής, για την επικοινωνία των εργατών με τον οδηγό. 

 Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό συμπίεσης, με κομβίο 

στη δεξιά πλευρά του πίσω μέρους, η ενεργοποίηση της οποίας, θα ανοίγει την πλάκα συμπίεσης και 

θα ανεβάσει το φορείο στο πάνω μέρος. Η λειτουργία αυτή για λόγους ασφαλείας, με ποινή 

αποκλεισμού, πρέπει να είναι εφικτή ακόμα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής. 

 Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού, θα είναι εξοπλισμένες 

με βαλβίδες διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής 

πίεσης. 

 Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα ελέγχου ροής, για τη ρύθμιση 

της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή που ορίζεται από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. 

 Εντός του θαλάμου οδήγησης, θα υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου για το χειρισμό της οπίσθιας 

πόρτας και του μηχανισμού εκκένωσης, θα διαθέτει δε διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του 

μηχανισμού συμπίεσης (Emergency Stop), ωρομετρητή των ωρών λειτουργίας του δυναμολήπτη 

(PTO) και διακόπτη φωτιζόμενο-ενδεικτική λυχνία, όταν υπάρχει άνθρωπος πάνω στα σκαλοπάτια. 

Επίσης, μέσα στην καμπίνα θα πρέπει να υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την 

παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του οχήματος. 

 Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας 

πόρτας – εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο οδήγησης. Η οπίσθια πόρτα θα σταματά σε απόσταση 

από την περιοχή επαφής της με το κυρίως σώμα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την 

ολοκλήρωση της κατάβασης, με χειρισμό κοντά από το σημείο επαφής του κυρίως σώματος και της 

οπίσθιας πόρτας. 

 Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοιχτή θέση, ώστε να επιτρέπεται με 

ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή άλλου σημείου, για συντήρηση ή επισκευή. 

 Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με ταχύτητα ανώτερη της οριζόμενης 

στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501, εφόσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται 

άνθρωπος και παράλληλα δε θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία του. 

 Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου των υπερκατασκευών, θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. 
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11. Εξοπλισμός 
 

Τα απορριμματοφόρα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένα, έτοιμα να λειτουργήσουν σύμφωνα 

με όλα τα παραπάνω. Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν με τα παρακάτω παρελκόμενα, σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. και τα ισχύοντα πρότυπα. 

1. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, δηλαδή: Μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων 

εργαλείων (ένα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, 

ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιμαστικό και μία (1) πενσα), θα περιλαμβάνει, 

επιπλέον, ανυψωτήρα και σφήνες αναστολής κίνησης. 

2. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 

παράδοσης, τοποθετημένους σε ειδική βάση στο εξωτερικό μέρος του οχήματος. 

3. Φαρμακείο πλήρες και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από 

τον Κ.Ο.Κ. 

4. Γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος από τους συσσωρευτές προς το όχημα. 

5. Φώτα νυχτερινής εργασίας. 

6. Τουλάχιστον έναν περιστρεφόμενο φάρο πίσω και έναν μπροστά. 

7. Εγκατάσταση φωτισμού (φώτα stop, πορείας, φλας) στο πίσω μέρος των υπερκατασκευών. 

8. Τρίγωνο βλαβών. 

9. Ψηφιακό ταχογράφο και ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα. 

10. Τα απαραίτητα έντυπα για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων 

 

Τα οχήματα θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος κατά την ημερομηνία σύναψης σύμβασης. 

12. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια).  
 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπ’ όψη η ευχέρεια, η 

ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι 

καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις.  

Ειδικότερα και όχι περιοριστικά:  

 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου  

 Οικονομία στη συντήρηση  

 Μεγάλη ροπή στις χαμηλές στροφές  

 Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης  

 Η άνεση χειρισμού  

 Η ισχύς του συστήματος αερισμού και θέρμανσης  

 Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 

εργονομικά σχεδιασμένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις  



Σελίδα 10 από 10 

 

 Το κάθισμα του οδηγού προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης, απαραίτητα 

μελετημένες είναι οι συνθήκες ανέσεως  

 Η αποδοτικότητα της πέδησης  

 Η ασφαλής πέδηση στάθμευσης (Parking)  

 Η προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων  

 Η αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Θα προσκομισθούν σχετικές φωτογραφίες που θα 

υποβοηθούν τις προδιαγραφές  

 

13. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
 

Α) Εγγύηση  

Το προσφερόμενο όχημα καλύπτεται κατ΄ ελάχιστον με βασική εγγύηση καλής λειτουργίας έξι (6) 

μηνών ή 20.000 χλμ , όποιο συμπληρωθεί πρώτο.  
 

Β) Υποστήριξη συντήρησης - Παροχής ανταλλακτικών και αναλώσιμων  

Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του προσφερόμενου οχήματος και της όσο δυνατόν 

εκμετάλλευσης του στη διάρκεια του χρόνου ,είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα και αυτά να έχουν δυνατότητα παράδοσης σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά 

την παραγγελία .Για τον λόγο αυτό ο ελάχιστος χρόνος υποστήριξης του οχήματος με πλήρη γκάμα 

ανταλλακτικών από το εργοστάσιο κατασκευής δεν μπορεί να μικρότερος από 10 έτη , καθώς και ο 

μέγιστος χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών αυτών στην υπηρεσία μετά από παραγγελία, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος από 15 εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να 

δηλώνονται στην προσφορά.   
  

Γ) Εκπαίδευση προσωπικού - Επίδειξη λειτουργίας 

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει την εκπαίδευση του οδηγού - ών του οχήματος 

θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη στο όχημα.  

Ο ανάδοχος της προμήθειας , μαζί με τον εξοπλισμό υποχρεούται να παραδώσει σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή το εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα. 
 

    Δ) Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ένας  (1) μήνας  από την υπογραφή της σύμβασης, στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου.  

  

 

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Πύργος, 27-07-2022 

 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύργος, 27-07-2022 

 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Αγορά τριών μεταχειρισμένων 
απορριμματοφόρων 
 

 

 

 

ΤΙΜΟΜΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 
Άρθρο 1 

Για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων 

(τύπου πρέσας), χωρητικότητας 20-22 κ.μ., με σύστημα ανύψωσης κάδων, όπως 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της παρούσας. 

 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:   59.900,00 ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ) 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Πύργος, 25-08-2022 

 
 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύργος, 25-08-2022 

 
 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 

 

            

 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Αγορά τριών (3) μεταχειρι-
σμένων  απορριμματοφόρων 

 

 
 
 
 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Απορριμματοφόρο 
όχημα 20-22 κ.μ. 

3 59.900,00 179.700,00 

      Φ.Π.Α. 24% 43.128,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 222.828,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Πύργος, 25-08-2022 

 
 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύργος,  25-08-2022 

 
 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 

            
 
 
 
 

 
 
 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Αγορά τριών μεταχειρισμένων α-
πορριμματοφόρων 
 

  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με ανοικτό δημόσιο 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις  
•       του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

•       του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελ-
ληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2007 -2013», 

•       του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

•       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»,  

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

•       του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορι-
σμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

•       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”, 

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

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

•       του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

•       του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

•       του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

•       του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

•       του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 



•       της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθ-
μιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

•       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. 

Οι διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3731/08, του Ν.3852/10,  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.      Η Σύμβαση. 
2.      Η  Διακήρυξη. 
3.      Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4.      Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 
5.      Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
6.      Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
7.      Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 

AΡΘΡΟ 3ο  
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
3.1  Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 222.828,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3.2  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα 

τον ΚΑ 20.7135.07. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα 
με τον Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από προη-
γούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  
β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές   
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Εγγύηση συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016).  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λή-
ξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, αλλιώς η προσφορά απορρί-
πτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγ-
γύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμε-
να στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8 της Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιο-
λογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της επί της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δι-
καιώματα προαίρεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνη-
τικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελά-
χιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμ-
βασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύη-
ση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γί-
νεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τεχνική Προσφορά  
Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα εκ των πλέον τεχνολογικά εξε-
λιγμένων τύπων στην αγορά, με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας την 30/11/2009 ή νεότερη. Θα είναι πε-
τρελαιοκίνητα νέας τεχνολογίας με κινητήρα EURO 5 ή νεότερης έκδοσης. Θα διαθέτουν πιστοποίηση 
CE και θα προέρχονται από κατασκευαστή γνωστών και αναγνωρισμένων τύπων με έδρα στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό σε χώρα της Ε.Ε. Θα συνοδεύονται από την απαραίτητη έγκριση τύπου, η οποία θα 
έχει εκδοθεί από της αρμόδιες ελληνικές αρχές ή στην Ε.Ε.  
Στην προμήθεια των οχημάτων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, έγκρισης τύπου, 
καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας των οχη-
μάτων, έτσι ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Η α-
σφάλιση των οχημάτων και η έκδοση πινακίδων θα γίνει με ενέργειες και έξοδα του Δήμου. 

 
Με Υ.Δ. θα δηλώνεται – περιγράφεται:  

 Το πλαίσιο το οχήματος  

 Ο κινητήρας  

 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης 

 Το σύστημα πέδησης 

 Το σύστημα διεύθυνσης 

 Η καμπίνα  

 Οι αναρτήσεις και οι τροχοί 

 Η υπερκατασκευή 

 Τα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας 

 Ο εξοπλισμός του οχήματος 
 

 



ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Χρόνος εγγύησης  
Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται κατ΄ ελάχιστον με βασική εγγύηση καλής λειτουργίας έξι (6) 
μηνών ή 20.000 χλμ , όποιο συμπληρωθεί πρώτο.  
Τα παραπάνω θα δηλώνονται με Υ.Δ.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες:  
α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του 
Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο. 
Γενικά οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περι-
βαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ε.Ε. το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού κοινωνικού εργατι-
κού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Οικονομική προσφορά.  
Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των διαγωνιζόμενων προμηθευτών ισχύουν τα εξής:  
α. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας σε οποιοδήποτε ΕΙΔΟΣ του διαγωνισμού ''ΜΕ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ'' δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την αντίστοιχη τιμή μονάδας που έχει 
ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που η προσφερόμενη τιμή μο-
νάδας σε κάποιο ή κάποια από τα ΕΙΔΗ του διαγωνισμού υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή μονάδας που 
έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης, η προσφορά θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα απο-
κλείεται από τον διαγωνισμό. 
β. Η επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης της Οικονομικής Προσφοράς των διαγω-
νιζομένων όταν αυτή παρουσιάζει προφανή λογιστικά σφάλματα που οφείλονται στην τέλεση μαθημα-
τικών πράξεων (αθροίσματα, γινόμενα κτλ). 
γ. Η σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς μπορεί να γίνει σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της παρούσας 
μελέτης. 
Η προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Προθεσμίες παράδοσης- ποινικές ρήτρες.  
Η προμήθεια των απορριμματοφόρων θα γίνει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης και τη σχετική 
εντολή της Υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης από την εντολή παραγγελίας ορίζεται στον ένα (1) μήνα.  Η 
σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Μπορεί να δοθεί και τμηματική εντολή προμήθειας των απορριμματοφόρων. 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται 
κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν4412/2016. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στην σύμβαση και στα άρθρα 206-215 του Ν. 4412/2016. 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 207 και 33 του Ν. 4412/2016. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ο  
 Έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 191 του 
Ν.4412/2016. Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτι-
κά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει 
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρό-
νο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016. 
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. Στον οικονομικό φορέα που 
κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύ-



στερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο η ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
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 206 του Ν.4412/16, επιβάλ-
λεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλι-
κών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι-
κών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμο-
δίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρό-
νος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Ελαττώματα των υπό προμήθεια ειδών 
Αν το προμηθευόμενο  είδος δεν ανταποκρίνεται  από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στη μελέτη 
είτε στους ισχύοντες κανονισμούς & προδιαγραφές και δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. 
Αν κατά τον έλεγχο των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής προκύψουν παρατηρήσεις ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις– τροποποιήσεις ή σε οποιαδήποτε άλ-
λη ενέργεια χρειαστεί για να εκλείψουν οι παρατηρήσεις και να λειτουργήσει το προμηθευόμενο είδος. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και η αποστολή και εγκατάσταση 
στην υπηρεσία νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος 
με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Πληρωμές.  
1.Ο προμηθευτής θα αμείβεται επί των προσφερόμενων ειδών, τα οποία θα παραδίδονται στο Δήμο, 
μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής υπογεγραμμένο από τη αρμόδια οριζόμενη Επιτροπή πα-
ραλαβής.  
2.Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλ-
ματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή. Όταν, κατά την εξέταση, η Επιτροπή παραλαβής δε 
διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα του συμβατικού αντικειμένου, θα καταβάλλεται στον 
προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
Άρθρο 16ο  
Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου 
Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν απορροφήσει όλη την προϋπολογιζόμενη ποσότητα δεν θα του επιβλη-
θούν ρήτρες κατανάλωσης. 
 
Άρθρο 17ο   
 Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου 
Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 215 και 216 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
Άρθρο 18ο   
Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 



Άρθρο 19ο  
Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201616, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Άρθρο 20ο  
Ανωτέρω βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 

 εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,  

 πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο ε-
ντολέας είναι δεν είναι υπαίτιοι, 

 αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,  

 πόλεμος,  

 ατύχημα,  

 αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανω-
τέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα (προσαρμοζόμενος ανάλογα).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Πύργος, 25-08-2022 
Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

Πύργος,  25-08-2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 
 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 
Αγορά τριών (3) μεταχειρι-
σμένων  απορριμματοφόρων 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Απορριμματοφόρο 
όχημα 20-22 κ.μ. 

3 ……………………….. ……………………… 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

………………………. 

  
ΣΥΝΟΛΟ  

     

 

…………… ,      /     /2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

…………………………… 
 

 

 

 

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε 
Πύργος, 25-08-2022 

 
 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύργος,  25-08-2022 

 
 
 

Γαγιανή Συσκάκη  
Πολιτικός Μηχανικός 
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