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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

  Αριθ. Μελζτησ : 30/2020 
 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Α/Φ ΟΧΘΜΑΣΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

ΔΘΜΟΤ ΗΙΣΑ» 

 

 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 

155.000,00 € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατιςεων) 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV):  

 

 

34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχιματα με ςυμπιεςτι απορριμμάτων) 



2 
 

ΜΕΡΟ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια οχιματοσ για τθ χωριςτι ςυλλογι και μεταφορά 
βιοαποβλιτων του Δ.Ηίτςασ. 

Ειδικότερα, για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ κα γίνει προμικειαενόσ 
απορριμματοφόρου (ενόσ Α/Φ τφπου πρζςασ με χωρθτικότθτα 6 κμ και ςφςτθμα πλφςθσ κάδων). 

Θα πραγματοποιθκεί μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, διενζργεια 
δοκιμϊν, εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ ςε 
κατάςταςθ άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και 
δαπάνθ τουπρομθκευτι. 

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα οδθγοφνται ςε προβλεπόμενθ μονάδα επεξεργαςίασ ΑΣΑ Θπείρου 
βάςει του ΡΕΣΔΑ Θπείρου,θ οποία λειτουργεί ςτο Ελευκεροχϊρι του Διμου Δωδϊνθσ. 

 

Τα υπό προμικεια τμιματα (είδθ) παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 
 

ΣΜΘΜΑ 1:Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 
 

 

 

Εξοπλιςμόσ Συλλογισ Βιοαποβλιτων Διμου Ηίτςασ: 
 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΛΛΟΓΘ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ ΗΙΣΑ 
ΣΕΜΑΧΙΑ 

Α/Φ τφπου πρζςασ 6κ.μ. 1 

 

 
 

ΜΕΡΟ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, 155.000,00 € με ΦΡΑ (χωρίσ ΦΡΑ:125.000,00 €) 

 
Αρ. 
ΕΙΔΟΤ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

 
 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

 

(€) 

 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

ΣΜΘΜΑ 
(ΕΙΔΟ) 1 

Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 
6 Κ.Μ. 

TEM. 1 125.000,00 125.000,00 155.000,00 

ΤΝΟΛΟ Π/Ϋ ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 1 125.000,00 155.000,00 

ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 125.000,00  

(ΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%) 30.000,000 €  

ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  155.000,00 
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ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ – ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

Οι Τεχνικζσ Απαιτιςεισ – Φφλλα Συμμόρφωςθσ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) αναλφονται ανά  ΤΜΘΜΑ 
(ΕΙΔΟΣ) ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ. Για κάκε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ, τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ αποτελοφνται από τα 
Φφλλα Συμμόρφωςθσ προσ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρίνακεσ Ρ1Α) και τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ 
προσ τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ (Ρίνακασ Ρ1Β). 

 

1. Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Α –1 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Ι. Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το κάκε απορριμματοφόρο αυτοκίνθτο κα 
αποτελείται από πλαίςιο και υπερκαταςκευι και 
πρζπει να ζχει ςφςτθμα ςυμπιζςεωσ των 
απορριμμάτων τφπου πρζςασ, και να πλθροί όλεσ τισ 
υπάρχουςεσ διατάξεισ ϊςτε να είναι δυνατι θ 
κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα με νόμιμθ άδεια 
κυκλοφορίασ. Ρρζπει να είναι τελείωσ καινοφριο 
αμεταχείριςτο, καταςκευισ όχι πζραν του εννιαμινου 
από τθν θμερομθνία παράδοςθσ ςτον φορζα. 

ΝΑΙ   

1.2 Το όχθμα κα πρζπει να φζρει τα χαρακτθριςτικά του 
Διμου και του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ.    

ΝΑΙ   

1.3 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα προσ προμικεια 
είδθ, και όπου χρθςιμοποιοφνται οι όροι 
«υποχρεωτικά», «με ποινι αποκλειςμοφ», 
«τουλάχιςτον», κεωροφνται ουςιϊδεισ και 
απαράβατοι όροι και οποιαδιποτε απόκλιςθ κακιςτά 
απορριπτζα τθν προςφορά. Ππου απαίτθςθ 
αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου», γίνεται αποδεκτι 
απόκλιςθ +/- 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ 
Ρρόκειται για απορριμματοφόρο τφπου πρζςασ, 
χωρθτικότθτασ 6 κ.μ με ςφςτθμα εςωτερικισ πλφςθσ 
κάδων. 

ΝΑΙ   

2.2 Τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία πλαιςίου  
Το πλαίςιο του αυτοκινιτου κα είναι καινοφριο, 
τφπου 4x2. 
Το πλαίςιο  πρζπει να είναι, μζγιςτου μικτοφ φορτίου 
και ωφζλιμου φορτίου επί πλαιςίου τουλάχιςτον 
12,0tn και 8,0 tn αντίςτοιχα. 
Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να 
προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των 
καταςκευαςτικϊν οίκων  ι των αντιπροςϊπων τουσ, 
όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου με τθν 
καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ 
με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων από όμοιο 
κατάλογο ι περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ. 
Ικανότθτα πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Α –1 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Ι. Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

βιοαποδομιςιμων απορριμμάτων: τουλάχιςτον 3tn. 
Ωσ ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το 
υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό  
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ 
βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα 
οδιγθςθσ, το προςωπικό (οδθγόσ και δφο εργάτεσ), 
το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ ελαίου, του 
νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, 
θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με τον 
μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ 
εξάρτθςθ του οχιματοσ.  
Να δοκεί το ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων. To 
ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν μεταφορά 
ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ 500kgr/m3.  
Για τον ςκοπό αυτό κα υποβλθκεί από τουσ 
διαγωνιηόμενουσ αναλυτικι μελζτθ κατανομισ 
φορτίων. 
Το πλαίςιο του αυτοκινιτου, τουλάχιςτον κατά το 
χρόνο εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ, ςε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει 
οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ ακόμα και για 
φορτία μεγαλφτερα του μζγιςτου επιτρεπόμενου 
κατά 20%. Διαφορετικά ο προμθκευτισ πρζπει να 
υποχρεωκεί να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ 
αυτοφ με άλλο περιςςότερο ενιςχυμζνθσ καταςκευισ.   
Το πλαίςιο κα φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ. 
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ κατά άξονα, θ κατανομι των 
φορτίων, οι πρόβολοι και τα λοιπά καταςκευαςτικά 
ςτοιχεία του οχιματοσ κα πρζπει οπωςδιποτε να 
πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. Ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, 
ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ 
ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ 
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον 
διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα  κατά 
τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για το πλαίςιο: 
• Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου του 
αυτοκινιτου, ο εργοςταςιακόσ τφποσ και το ζτοσ 
καταςκευισ αυτοφ. 
• Μεταξόνιο. 
• Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ 
(χωρίσ φορτίο). 
• Ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ πλαιςίου από 
οριηόντιο ζδαφοσ, φψοσ δαπζδου καμπίνασ. 
• Βάρθ πλαιςίου και αμαξϊματοσ. 
• Ανϊτατο επιτρεπόμενο μικτό βάροσ για το 
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Α –1 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Ι. Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

πλαίςιο (GROSSWEIGHT). 
• Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με καμπίνα 
οδιγθςθσ. 
• Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο. 
• Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του 
πίςω άξονα. 
• Υλικά καταςκευισ ςκελετοφ. 
 
Κινητήρασ 
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι πετρελαιοκίνθτοσ τφπου 
DIESEL τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, με υπερπλιρωςθ 
και ενδιάμεςθ ψφξθ, μζγιςτθσ ροπισ τουλάχιςτον 850 
Nm, θ ονομαςτικι ιςχφσ του οποίου πρζπει να 
υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του οχιματοσ 
και να είναι με ποινι αποκλειςμοφ τουλάχιςτον 17 HP 
ανά τόνο μικτοφ φορτίου και κυβιςμό τουλάχιςτον 
4.500cc. Ρρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ EURO 6. Ακόμα, 
πρζπει να ζχει ςφςτθμα απ' ευκείασ εκχφςεωσ, με 
δυνατότθτα εφκολθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ.  
Θ ζξοδοσ των καυςαερίων του κινθτιρα  πρζπει να 
είναι  προσ τα πάνω, με ςωλινα εξατμίςεωσ 
μονωμζνθ, τοποκετθμζνθ μεταξφ του καλάμου 
οδθγιςεωσ και τθσ κιβωτάμαξασ και  να προεξζχει 
από αυτι. 
Το επίπεδο κορφβου κα είναι ςφμφωνο με τθν οδθγία 
1992/97/ΕΟΚ ι και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Να 
προςκομιςτεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, 
ιτοι: 
• Τφποσ και καταςκευαςτισ. 
• Θ πραγματικι ιςχφσ ςτον αρικμό ςτροφϊν 
ονομαςτικισ λειτουργίασ. 
• Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του 
αρικμοφ ςτροφϊν του. 
• Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ 
ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των ςτροφϊν. 
• Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ). 
• Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο 
κυλινδριςμόσ. 
• Το ςφςτθμα ψφξεωσ και το ςφςτθμα 
εκκινιςεωσ. 
 
Σο ςφςτημα μεταδόςεωσ κινήςεωσ πρζπει να 
αποτελείται : 
Από  κιβϊτιο των ταχυτιτων που πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον ζξι ταχυτιτων εμπροςκοπορείασ και μιασ 
οπιςκοπορείασ, ςυγχρονιςμζνων. Από διαφορικό και 
θμιαξόνια γνιςια του εργοςταςίου καταςκευισ των 
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Α –1 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Ι. Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

πλαιςίων, αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποιιςεωσ 
απομιμιςεων, ϊςτε να εγγυϊνται τθν καλι και 
αςφαλι λειτουργία του οχιματοσ και κατάλλθλα ςε 
ςυνεργαςία με το κιβϊτιο ταχυτιτων για ανάβαςθ με 
πλιρεσ φορτίο ςε κλίςθ δρόμου 15% και για ταχφτθτα 
πορείασ 80 χιλ./ϊρα τουλάχιςτον. Το όχθμα να φζρει 
δεξαμενι καυςίμου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 150 
λίτρων. 
Να γίνει αναλυτικι περιγραφι του και να αναφερκεί 
θ ικανότθτα κίνθςθσ ςε κεκλιμζνο δρόμο. 
 
Σο ςφςτημα πεδήςεωσ: Υποχρεωτικά κα φζρει 
ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν (ABS), ςφςτθμα 
κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο 
ςτον πίςω άξονα, κακϊσ και ςφςτθμα για τθν 
βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο EBD 
(ElectronicBrakeforceDistribution) ι ςφςτθμα 
αντίςτοιχου τφπου. 
Το όχθμα κα διακζτει επίςθσ ςφςτθμα θλεκτρονικοφ 
ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (ElectronicStabilitySystem – 
ESP). 
Να γίνει αναλυτικι περιγραφι του ςυςτιματοσ 
πεδθςθσ (π.χ. τφποσ φρζνων, υλικά καταςκευισ, 
διαςτάςεισ, πιζςεισ, επιφάνεια πζδθςθσ, μικοσ 
πζδθςθσ του οχιματοσ επί ξθροφ εδάφουσ με πλιρεσ 
φορτίο κλπ.) 
 
Σο ςφςτημα διεφθυνςησ: Το βολάν οδθγιςεωσ 
πρζπει να βρίςκεται ςτα αριςτερά του αυτοκινιτου 
και  να ζχει απαραίτθτα ςφςτθμα οδθγιςεωσ 
υδραυλικό  (με υποβοικθςθ)ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
92/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. Το 
μεταξόνιο του πλαιςίου για λόγουσ επίτευξθσ 
βζλτιςτου κφκλου ςτροφισ δεν κα υπερβαίνει τα 
3.600mm. Το πλαίςιο κα είναι μικρϊν διαςτάςεων 
μζγιςτου πλάτουσ καμπίνασ 2,20μ για τθν καλφτερθ 
δυνατι ευελιξία του. 
Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ 
του οχιματοσ -πλαιςίου και υπερκαταςκευισ- (όπωσ 
ακτίνα κφκλου ςτροφισ ςτα εξωτερικά ίχνθ τροχϊν, 
ακτίνα κφκλου ςτροφισ ςτα πλζον εξζχοντα ςθμεία) 
κακϊσ και ςχετικό διάγραμμα και διαςτάςεισ, όπου 
κα εμφαίνεται το όχθμα  ςτθ ςτενότερθ δυνατι 
καμπφλθ. 
 
Καμπίνα Οδήγηςησ: Ο καλαμίςκοσ του οδθγοφ, 
πρζπει να είναι εντελϊσ προωκθμζνθσ  οδθγιςεωσ, 
πρζπει να φζρει κάκιςμα οδθγοφ ρυκμιηόμενου 
τφπου και κάκιςμα για δφο ςυνοδθγοφσ, ταμπλϊ με 
τα ςυνικθ όργανα ελζγχου και φωτεινά ςιματα, 
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ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT ι παρόμοιου τφπου 
αςφάλειασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από 
πλαςτικό δζρμα, δφο θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, 
δφο  αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο 
καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα 
κερμάνςεωσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο 
καλαμίςκο μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, 
ςφςτθμα ψφξθσ αζρα(air-condition), πλαφονιζρα 
φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ 
μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθμα ενόσ 
καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. Το πλαίςιο  
πρζπει να φζρει πλιρεισ τροχοφσ, με ελαςτικά 
επίςωτρα χωρίσ αεροκαλάμουσ (tubeless).  
 
Πλα τα εξαρτιματα του αυτοκινιτου  πρζπει να είναι 
τα γνιςια του εργοςταςίου. 

2.3 Τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία υπερκαταςκευισ – 
Κιβωτάμαξασ 
Θ κιβωτάμαξα πρζπει να είναι μεταλλικι εξ' 
ολοκλιρου από χάλυβα και κλειςτι. Τα πλευρικά 
τοιχϊματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3 mm περίπου ενϊ το 
δάπεδο κα είναι καταςκευαςμζνο από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 5 mm περίπου. 
Επί ποινι αποκλειςμοφ προκειμζνου να 
ελαχιςτοποιείται ο αρικμόσ των ςυγκολλιςεων και 
των πικανϊν οξειδϊςεων, τα πλευρικά τοιχϊματα κα 
αποτελοφνται από κυρτό χαλυβδοζλαςμα ϊςτε να 
μεγιςτοποιοφνται οι μθχανικζσ αντοχζσ τουσ, 
αποκλειομζνων καταςκευϊν που εμπεριζχουν 
νευρϊςεισ και κοιλοδοκοφσ ακόμα και ςτισ ακμζσ του 
ςϊματοσ. Με τον τρόπο αυτό παράλλθλα κα είναι 
εφικτι θ επικόλλθςθ επιγραφϊν και μθνυμάτων 
επιλογισ του Διμου επί των πλευρικϊν επιφανειϊν 
του απορριμματοφόρου.   
Οι πλάκεσ προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ των 
απορριμμάτων πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 5 mm περίπου με ενιςχφςεισ 
ϊςτε να αντζχουν ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν 
εμβόλων.  
Θ υπερκαταςκευι κα εδράηεται επί του φορτθγοφ 
πλαιςίου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 
του και ο τρόποσ ζδραςθσ κα προςφζρει απόςβεςθ 
κραδαςμϊν, ευκολία ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 
αςφαλι τρόπο αφαίρεςθσ και επανατοποκζτθςθσ 
αυτισ. 
Θ χωρητικότητα του κυρίωσ ςϊματοσ, δθλαδι του 
όγκου που καταλαμβάνουν τα ςυμπιεςμζνα 
απορρίμματα, εντόσ του κυρίωσ ςϊματοσ, κα πρζπει 
να είναι 6 κ.μ  και θ χωρθτικότθτα τθσ λεκάνθσ 

ΝΑΙ   
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εναπόκεςθσ απορριμμάτων, δθλαδι του όγκου ςε 
νερό που κεωρθτικά μπορεί να δεχκεί θ λεκάνθ, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ του 1.2 κ.μ. 
Εντόσ του ςϊματοσ και ςε όλο το μικοσ του, κα 
κινείται θ μεταλλικι πλάκα εκφόρτωςθσ των 
απορριμμάτων, με ζναν υδροςτατικό κφλινδρο, 
τουλάχιςτον. 
Στο πίςω μζροσ τθσ υπερκαταςκευισ και αρκρωτά επί 
του κυρίωσ ςϊματοσ, πρζπει να βρίςκεται θ οπίςκια 
πόρτα που με υδραυλικι ανφψωςι τθσ, με ηεφγοσ 
υδροςτατικϊν κυλίνδρων, πρζπει να επιτρζπεται θ 
εκφόρτωςθ των απορριμμάτων. Θ οπίςκια πόρτα, κα 
περιλαμβάνει ωσ κφρια ςυςτατικά τμιματά τθσ τθ 
λεκάνθ εναπόκεςθσ απορριμμάτων και το μθχανιςμό 
ςυμπίεςισ. Θ λεκάνθ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων, 
πρζπει να βρίςκεται ςτο χαμθλότερο, εςωτερικά, 
χϊρο τθσ οπίςκιασ πόρτασ. Στο χϊρο αυτό, κα πρζπει 
να εκφορτϊνονται τα απορρίμματα των κάδων ι 
όςων ςυλλζγονται με τα χζρια. Σε κατάλλθλο μζροσ 
τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να υπάρχει λεκάνθ 
ςυλλογισ των υγρϊν ςτραγγιςμάτων και ςτόμιο με 
βαλβίδα εκκζνωςθσ. 
 
Ο μηχανιςμόσ ςυμπίεςησ πρζπει να φζρει 
υδροςτατικοφσ κυλίνδρουσ και να χρθςιμοποιοφνται 
για τθ ςάρωςθ και προϊκθςθ των απορριμμάτων, 
από τθ λεκάνθ εναπόκεςισ των προσ το εςωτερικό 
του κυρίωσ ςϊματοσ. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί 
οποιαδιποτε επαφι των απορριμμάτων με το 
ςφςτθμα ςυμπίεςθσ, με ποινι αποκλειςμοφ οι 
υδραυλικοί κφλινδροι κίνθςθσ του φορείου 
ςυμπίεςθσ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι 
εξωτερικά τθσ κιβωτάμαξασ. 
Θ αποδεκτι ςχζςθ ςυμπίεςθσ αξιολογείται ςε κιλά 
ανά κυβικό μζτρο χωρθτικότθτασ του κυρίωσ ςϊματοσ 
και δεν πρζπει να  υπερβαίνει το μζγιςτο ωφζλιμο 
φορτίο του οχιματοσ.  
Το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να τίκεται ςε 
λειτουργία μζςω χειριςτθρίου που κα βρίςκεται 
δίπλα ςτο ςτόμιο φόρτωςθσ. Επίςθσ υποχρεωτικά θ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ κα μπορεί να 
επιλεγεί αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κφκλο που 
διακόπτεται μόνο με εντολι (AUTO), αυτόματο, με 
απλό κφκλο που όταν ολοκλθρϊνεται, διακόπτεται 
αυτόματα (SINGLE) και επαναλαμβάνεται κατόπιν 
εντολισ, χειροκίνθτο, όπου ο κφκλοσ του μθχανιςμοφ 
ςυμπίεςθσ ελζγχεται με μεμονωμζνεσ κινιςεισ, από 
το χειριςτι με μοχλοφσ ι κομβία. 
Ρροκειμζνου να αποφεφγεται θ επαφι των 
απορριμμάτων με το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ και να 
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επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ εκμετάλλευςθ του 
διακζςιμου όγκου τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ,  θ ζναρξθ του κφκλου ςυμπίεςθσ 
πρζπει να ςυγχρονίηεται με τθν φάςθ κακόδου του 
κάδου και ςε καμία περίπτωςθ με τθν φάςθ ανόδου 
του. Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει μθχανιςμόσ ο 
οποίοσ κα ακινθτοποιεί όλο το ςφςτθμα λειτουργίασ 
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
Εξωτερικά τθσ οπίςκιασ πόρτασ, πρζπει να φζρει δφο 
(2) ανακλινόμενα - αντιολιςκθτικά, ιςχυρά 
ςκαλοπάτια και χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ. 
Στο επάνω εξωτερικό μζροσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και 
ςτο εμπρόςκιο μζροσ τθσ υπερκαταςκευισ, να είναι 
τοποκετθμζνοι, αντίςτοιχα, από ζνασ (1) 
περιςτρεφόμενοσ φάροσ χρϊματοσ πορτοκαλί ενϊ 
ςτο επάνω εξωτερικό μζροσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ, 
ζνασ (1) προβολζασ νυκτερινισ εργαςίασ. Επίςθσ, ςτο 
οπίςκιο μζροσ το όχθμα πρζπει να φζρει 
ανακλαςτικζσ λωρίδεσ. 
Το όχθμα κα προςφζρει τθν δυνατότθτα αςφαλοφσ 
χειριςμοφ, τόςο για χειρωνακτικι όςο και για 
μθχανικι αποκομιδι. 
 
Θα φζρει τον ακόλουθο εξοπλιςμό : 
Διάταξθ άμεςθσ διακοπισ λειτουργίασ του 
μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ, με δφο κομβία, αριςτερά και 
δεξιά ςτο οπίςκιο πλαϊνό τμιμα τθσ υπερκαταςκευισ 
- Emergencystop τθσ οποίασ θ ενεργοποίθςθ, κα 
επιφζρει θχθτικό ςιμα εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ. 
Σφςτθμα επικοινωνίασ με θχθτικό ςιμα του οδθγοφ 
με τουσ εργάτεσ. 
Διάταξθ άμεςθσ επζμβαςθσ απεγκλωβιςμοφ 
αντικειμζνων από το μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, με 
κομβίο επί του πίνακα ελζγχου - Rescueswitch, θ 
ενεργοποίθςθ τθσ οποίασ κα είναι εφικτι ακόμα και 
όταν ζχει ενεργοποιθκεί θ διάταξθ άμεςθσ διακοπισ. 
Οι γραμμζσ ανφψωςθσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και του 
ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ, κα είναι εξοπλιςμζνεσ με 
βαλβίδα διακοπισ ροισ, που κα ενεργοποιοφνται ςε 
περίπτωςθ απϊλειασ τθσ υδραυλικισ πίεςθσ. 
Θ γραμμι καταβίβαςθσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ κα είναι 
εξοπλιςμζνθ με βαλβίδα ελζγχου ροισ, για τθν 
ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ καταβίβαςθσ, ςτθν επικυμθτι 
τιμι που ορίηεται από το πρότυπο τθσ ςειράσ ΕΝ 
1501. 
Πλεσ οι υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ πρζπει να φζρουν 
ςυντελεςτι αςφαλείασ i=4 ζναντι τθσ πίεςθσ 
λειτουργίασ και να είναι ορατζσ για να μποροφν να 
ελζγχονται. 
Εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ, κα υπάρχουν 
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χειριςτιρια και ενδεικτικζσ λυχνίεσ για το χειριςμό 
τθσ οπίςκιασ πόρτασ και του μθχανιςμοφ εκφόρτωςθσ 
και κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ για τθν 
παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν φόρτωςθσ του 
οχιματοσ. 
Επιπρόςκετα, κα υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ 
αποτροπισ πλιρουσ καταβίβαςθσ τθσ οπίςκιασ 
πόρτασ - εφόςον χειρίηεται από το κάλαμο οδιγθςθσ .  
Θ οπίςκια πόρτα κα ςταματά ςε απόςταςθ από τθ 
περιοχι επαφισ τθσ με το κυρίωσ ςϊμα και κα 
προβλζπεται κατάλλθλθ διάταξθ για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ κατάβαςθσ, με χειριςμό κοντά από το ςθμείο 
επαφισ του κυρίωσ ςϊματοσ και τθσ οπίςκιασ πόρτασ. 
Μθχανικι αςφαλι ςυγκράτθςθ τθσ οπίςκιασ πόρτασ 
ςε ανοικτι κζςθ, ϊςτε να επιτρζπεται με αςφάλεια θ 
είςοδοσ εντόσ του κυρίωσ ςϊματοσ ι αλλοφ ςθμείου, 
για ςυντιρθςθ ι επιςκευι. 
Διάταξθ αςφαλείασ για τθν αποτροπι κίνθςθσ του 
οχιματοσ, με ταχφτθτα ανϊτερθ τθσ οριηόμενθσ ςτο 
πρότυπο τθσ ςειράσ ΕΝ 1501, εφ’ όςον επί των 
ςκαλοπατιϊν τθσ οπίςκιασ πόρτασ, ςτζκεται 
άνκρωποσ και παράλλθλα δεν κα επιτρζπεται θ 
οπιςκοπορεία του.  
Το όχθμα πρζπει να φζρει ςτο οπίςκιο μζροσ του, 
ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου, πλιρωσ υδραυλικό 
ανυψωτικό μθχανιςμό. Πλοι οι προαναφερόμενοι 
τφποι κα είναι κατάλλθλοι για τθν υποδοχι των 
τυποποιθμζνων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων. 
Το υδραυλικό κφκλωμα κα παίρνει κίνθςθ από το 
δυναμολιπτθ ( ΤΟ ) του οχιματοσ μζςω ιςχυρισ ι 
ιςχυρϊν υδραυλικισ-ϊν αντλίασ-ϊν και κα φζρει 
αυτοματιςμό αποςφμπλεξθσ χωρίσ τθν ςυνεχι 
καταπόνθςθ του δυναμολιπτθ. Ρρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνο με βαλβίδα ανακοφφιςθσ για αποφυγι 
αλόγιςτων υπερφορτϊςεων. Πλεσ οι γραμμζσ του 
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ να είναι τοποκετθμζνεσ ςε 
ςτεγανοφσ αγωγοφσ και αν χρειαςκεί αντικατάςταςθ, 
αυτι να γίνεται χωρίσ να χρειαςκεί να ανοιχκοφν 
τρφπεσ με οξυγόνο. 
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει εγκατεςτθμζνο κατάλλθλο 
εξοπλιςμό (χειριςτιρια – ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ 
με κάμερα και οκόνθ) για τθν ςυνεχι επίβλεψθ τθσ 
λειτουργίασ ενϊ κα ζχει τθν δυνατότθτα να αυξάνει 
τισ ςτροφζσ του κινθτιρα, ςτισ απαιτοφμενεσ για τθν 
λειτουργία τθσ, ςτθν κζςθ «νεκρό» του κιβωτίου 
ταχυτιτων και να πζφτουν μετά το τζλοσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ. 
Για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ λειτουργικότθτασ και 
αποδοτικότθτασ  λαμβάνεται υπόψθ θ αναλογία 
ιςχφοσ ανά τόνο, θ ακτίνα ςτροφισ, θ αναλογία 
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ωφζλιμου φορτίου ανά κυβικό μζτρο χωρθτικότθτασ 
του κυρίωσ ςϊματοσ και κάκε πικανόσ επιπλζον 
εξοπλιςμόσ. Πςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αςφάλειασ κα  λθφκεί υπόψθ θ τιρθςθ προτφπων 
τθσ ςειράσ ΕΝ1501 και ο ςυντελεςτισ αςφαλείασ των 
υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων. 

2.4 φςτημα πλφςησ – απολφμανςησ κάδων 
Το όχθμα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα πλφςθσ και 
απολφμανςθσ των κάδων μετά τθν εκκζνωςθ τουσ 
ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά βοφλθςθ πλφςθ των 
κάδων και  θ εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν 
με το όχθμα όπωσ πλφςθ του ίδιου του οχιματοσ, 
πλφςθ  πεηοδρομίων, αποκόλλθςθ αφιςϊν κλπ.  
Σο ςφςτημα αυτό πρζπει να αποτελείται από: 
1) Δεξαμενζσ κακαροφ και ακακάρτου νεροφ, που δεν 
κα επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, και κα είναι ίςου 
όγκου και χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300 λίτρων 
ζκαςτθ. Δεν κα γίνουν δεκτά ςυςτιματα που δεν 
διακζτουν ανεξάρτθτθ δεξαμενι ακακάρτων. Οι 
δεξαμενζσ κακαροφ νεροφ και ακακάρτων για τθν 
ςωςτι κατανομι του βάρουσ πρζπει υποχρεωτικά να 
είναι τοποκετθμζνεσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με 
τρόπο ϊςτε να μθν παρατθρείται μετατόπιςθ βάρουσ 
κατά τθν μεταφορά νεροφ από τθν μία ςτθν άλλθ. Οι 
δεξαμενζσ πρζπει να διακζτουν ςτόμια γριγορου 
γεμίςματοσ και αδειάςματοσ τουσ. 
Επίςθσ πρζπει να υπάρχει ςφςτθμα μζτρθςθσ 
ςτάκμθσ κακαροφ νεροφ και προειδοποιθτικό ςιμα 
πολφ χαμθλισ ςτάκμθσ. Οι δεξαμενζσ κα είναι 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα πάχουσ 
τουλάχιςτον 3mm. 
2) Μία αντλία υψθλισ πίεςθσ για το ςφςτθμα πλφςθσ 
και μία αντλία απαγωγισ των ακακάρτων ςτθν 
δεξαμενι ακακάρτων. Θ αντλία υψθλισ πίεςθσ 
πρζπει να είναι εμβολοφόροσ πίεςθσ τουλάχιςτον 150 
bar  και παροχισ τουλάχιςτον 35 lit/min και να 
τροφοδοτεί το ςφςτθμα πλφςθσ και ζνα ςωλινα με 
πιςτόλι υψθλισ πίεςθσ. 
Θ αντλία απαγωγισ των ακακάρτων κα είναι 
φυγοκεντρικι μεγάλθσ παροχισ.   
3) Ρεριςτρεφόμενθ κεφαλι πλφςθσ πολλαπλϊν 
εκτοξευτιρων μζςα ςτον κάδο εκκζνωςθσ. Θ κεφαλι 
κα ενεργοποιείται μζςω ρομποτικοφ ςυςτιματοσ που 
κα τθν οδθγεί  αυτόματα ςτθ κζςθ πλφςθσ του κάδου 
και κα τθν επαναφζρει μετά τθν πλφςθ ςε ςθμείο που 
δεν κα υπάρχει κίνδυνοσ πρόςκρουςθσ τθσ κατά τθν 
ανφψωςθ των κάδων. Υποχρεωτικά, θ κεφαλι κα 
είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο μζταλλο και 
κα πρζπει να περιςτρζφεται μζςω υδραυλικοφ 
κινθτιρα ι μζςω τθσ πίεςθσ του νεροφ πλφςθσ, για 

ΝΑΙ   
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εκτόξευςθ του νεροφ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Θ 
προζλευςθ τθσ και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ κα 
υποβλθκοφν υποχρεωτικά ςτθν τεχνικι προςφορά. 
4) Σφςτθμα φιλτραρίςματοσ των ακακάρτων για 
ςυγκράτθςθ  ςτερεϊν (εςχάρα).  
5) Σφςτθμα απολφμανςθσ των κάδων με εκτόξευςθ 
ειδικοφ υγροφ μετά τθν πλφςθ. 
Το υγρό αυτό κα είναι αποκθκευμζνο ςε δοχείο 
υψθλισ πίεςθσ από κατάλλθλο υλικό και θ εκτόξευςθ 
του κα γίνεται ςε μορφι ςπρζι με πεπιεςμζνο αζρα. 
6) Σωλινα με εκτοξευτιρα νεροφ υπό πίεςθ με 
παροχι νεροφ από τθν αντλία υψθλισ πίεςθσ. Ο 
ςωλινασ κα βρίςκεται ςε ειδικό αυτόματο 
εκτυλικτιρα. Θα φζρει ειδικά ακροφφςια ϊςτε να 
επιτυγχάνονται θ πλφςθ του αυτοκινιτου, θ πλφςθ 
μθχανθμάτων, πεηοδρομίων, κοινόχρθςτων χωρϊν 
κλπ.  με υψθλι πίεςθ νεροφ. 
7) Ρίνακα χειριςμοφ ςτο πίςω μζροσ τθσ 
υπερκαταςκευισ από όπου κα ενεργοποιείται το 
ςφςτθμα πλφςθσ κατά βοφλθςθ του χειριςτι όταν 
αυτόσ κρίνει ότι πρζπει να πλυκεί ο κάδοσ. 

2.5 Χρωματιςμόσ  
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι 
χρωματιςμζνο με χρϊμα λευκό μεταλλικό ι ακρυλικό 
ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό 
πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των 
επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ 
τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα.  
Επίςθσ κα φζρει επιγραφι με τθν ονομαςία του 
Διμου Ηίτςασ και του Ρρογράμματοσ 
χρθματοδότθςθσ. 

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ 

3.1 Το όχθμα πρζπει να παραδοκεί με τα παρακάτω 
παρελκόμενα: 

α) Ρλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ  
β) Σιματα κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα 
Κ.Ο.Κ. 
γ) Τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για 
οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ, 
ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ. 
δ) Τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ 
ε) Φωτιςτικά ςϊματα 
ςτ) Θχθτικά ςιματα και θχθτικό ςφςτθμα 
επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό 
η) Δφο περιςτρεφόμενουσ φάρουσ πορτοκαλί 
χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω 
μζροσ του απορριμματοφόρου. 
θ)Θλεκτρικι εγκατάςταςθ για νυχτερινι αποκομιδι 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία 
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απορριμμάτων  
κ) Αντανακλαςτικά ςτο πίςω μζροσ τθσ πόρτασ του  
ι) Συςκευι εντοπιςμοφ κζςθσ και πλοθγό (GPS). 

3.2 Συςτιματα αςφαλείασ – εναρμόνιςθ μεπροδιαγραφζσ 
ΕυρωπαϊκισΖνωςθσ 
Θ υπερκαταςκευή κα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζςα 
και μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα 
περιγραφοφν αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά και 
κα ικανοποιοφν απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ: 
- Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα 
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ 
με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE για όλθ τθν 
καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  
Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο 
12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 
2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο 
είδοσ από διεκνϊσ διαπιςτευμζνο φορζα, με το οποίο 
να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου 
οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά 
απορριμματοφόρα, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο 
πρόςφατθ ζκδοςι του. 
Θ υπερκαταςκευι κα φζρει ανακλινόμενα, 
αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω 
μζροσ του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο 
εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ 
όρκιων (με χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα 
ςθμεία,  φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να 
μθν ενοχλείται το προςωπικό φόρτωςθσ) 
(ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501, 
όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ διευκόλυνςθ των ελιγμϊν 
του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.    
Το όχθμα κα φζρει θλεκτρονικό ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ των λειτουργιϊν - 
παραμζτρων του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. Το 
ςφςτθμα αυτό κα αποτελείται από μόνιτορ ςτθν 
καμπίνα οδθγοφ διαςτάςεων τουλάχιςτον 7 ιντςϊν με 
ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τφπου υγρϊν κρυςτάλλων, μζςω 
τθσ οποίασ κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ 
αλλά και των παραμζτρων του υδραυλικοφ 
κυκλϊματοσ τθσ υπερκαταςκευισ του 
απορριμματοφόρου. 
Θα υπάρχει θ δυνατότθτα, μζςω μοναδικοφ κωδικοφ 
πρόςβαςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
παραμζτρων όπωσ πιζςεων ςε όλα τα ςθμεία του 
υδραυλικοφ κυκλϊματοσ, κερμοκραςίασ υδραυλικοφ 
λαδιοφ αλλά και τισ τυχόν υπερφορτϊςεων πίεςθσ του 

Να δοκοφν 
ςτοιχεία 
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υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. 
Το ςφςτθμα κα ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα 
τθλεδιάγνωςθσ μζςω κφρασ Ethernet, GSM, 
BluetoothIOS και BluetoothADROID, ϊςτε να είναι 
δυνατι θ διάγνωςθ βλαβϊν τθσ υπερκαταςκευισ εξ’ 
αποςτάςεωσ. Με τον τρόπο αυτό κα είναι εφκολοσ ο 
εντοπιςμόσ ςφνκετων βλαβϊν και κα αποφεφγονται οι 
νεκροί χρόνοι του οχιματοσ για μεγάλα χρονικά 
διαςτιματα ςτα ςυνεργεία επιςκευισ. 
Το ανωτζρω θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ 
και επιτιρθςθσ λειτουργιϊν κα πρζπει να περιγραφεί 
αναλυτικά από τουσ διαγωνιηόμενουσ και να 
ςυνοδεφεται από ςχετικά τεχνικά φυλλάδια των 
καταςκευαςτϊν των επιμζρουσ ςυςτθμάτων που 
αποτελοφν το προςφερόμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα. 
Θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των 
ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν μεταφοράσ των 
εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν κα 
επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του οχιματοσ 
πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που 
ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία), 
ενϊ κα αποτρζπει και τθν οπιςκοπορεία του οχιματοσ 
όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε αυτό. Τότε με τα 
ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501-1) το 
θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ κα δίνει 
κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα κα 
ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω 
κυκλϊματοσ δεν κα πρζπει να είναι εφικτι. Σε 
περίπτωςθ ανάγκθσ κα υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ 
εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ κα απενεργοποιεί τθν 
ανωτζρω λειτουργία, κα υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ 
όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 
λεπτά βάςει του ΕΝ 1501-1. 
Θ ςτάκμθ του εκπεμπόμενου κορφβου τησ 
υπερκαταςκευήσ κατά τθ λειτουργία τθσ κα είναι 
μικρότερθ από 85db, ςφμφωνα με τθν οδθγία 
2000/14/EΚ όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 
2005/88/EΚ  (ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ) και 
το ςχετικό πρότυπο ΕΝ 1501-1 και αυτό κα 
αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό μζτρθςθσ κορφβου 
που κα ζχει εκδοκεί για το αντίςτοιχο όχθμα από 
εξειδικευμζνο φορζα. 
Να αναφερκοφν όλεσ οι ενδείξεισ και οι μετριςεισ που 
διακζτει ο πίνακασ ελζγχου.  
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ ςε 
ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, 
ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και 
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ 
οπϊν ςτο όχθμα. 
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Ρρζπει να υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ που δε κα 
επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ οφτε τθ 
δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ 
ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων. Να αναφερκεί. 
Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του 
καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα, 
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ αρικμό ςειράσ κλπ. 
Θα αναφερκεί κάκε τυχόν πρόςκετθ υφιςτάμενθ 
ειδικι διάταξθ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και 
λειτουργίασ, όπωσ και εφεδρικά ςυςτιματα 
λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ειδικϊν 
ςυνκθκϊν και ειδικά για τθν υπερκαταςκευι. 
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τα κατωτζρω 
παρελκόμενα: 

- Εφεδρικό τροχό πλιρθ, όμοιο με τουσ βαςικά 
περιλαμβανόμενουσ τοποκετθμζνο ςε ευχερι 
κζςθ. Να υπάρχει μθχανιςμόσ που να κακιςτά 
δυνατι τθν αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςι του 
από ζνα άτομο. 

- Σειρά εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ 
ςε κατάςταςθ, ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ. Γρφλο 
και τάκουσ. 

- Δφο πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα 
Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) που κα ιςχφει κατά 
τθν θμερομθνία εκδόςεωσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 
των οχθμάτων. 

- Μεταλλικό φαρμακείο πλιρεσ ςφμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. 

- Τρίγωνο βλαβϊν. 
- Αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ. 

3.3 Τεκμθρίωςθ 
Πλοσ ο εξοπλιςμόσ όταν κα παραδοκεί κα 
ςυνοδεφεται από: 
α) Εγχειρίδια λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και 
αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι 
γλϊςςα. 
β) Βιβλία ανταλλακτικϊν εικονογραφθμζνα και με 
κωδικοφσ ονομαςτικά κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία 
επιςκευϊν. 
Πλα τα ανωτζρω κα παραδοκοφν ςε ζντυπθ μορφι 
και ςε μαγνθτικόμζςο. 

Να αναφερκεί   
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1. ΠΑΡΑΔΟΘ 

1.1 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εντόσ ζξι (6) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο τόποσ 
παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι οι εγκαταςτάςεισ 
του Εργοταξίου του Διμου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΤΘΘ 

2.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 
Το μθχάνθμα κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ δφο (2) ετϊν. Θ εγγφθςθ αυτι δεν κα 
καλφπτει βζβαια τα αναλϊςιμα μζρθ και υλικά. 
Θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε 
οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Φορζα, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 
φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. Ο 
κακόσ χειριςμόσ κα διαπιςτϊνεται με κοινι αποδοχι των 
δφο μερϊν (Αναδόχου- Φορζα). Σε περίπτωςθ διαφωνίασ 
κα γνωμοδοτεί ανεξάρτθτοσ εμπειρογνϊμονασ, κοινισ 
αποδοχισ, με ζξοδα του Αναδόχου.  
 

ΝΑΙ   

2.2 Εκπαίδευςθ 
Ο προμθκευτισ κα αναλάβει τθν εκπαίδευςθ των 
χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν του Διμου Ηίτςασ ςτον 
χειριςμό και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ. 
Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει: 
 Εξοικείωςθ με το όχθμα καιονοματολογία 
 Οδιγθςθ τουοχιματοσ 
 Χειριςμόσ τουοχιματοσ 
 Κακθμερινόζλεγχο 
 Ρεριοδικιςυντιρθςθ 
 Συνιςτϊμεναλιπαντικά 
 Ρροετοιμαςία για μακρόχρονθ 
αποκικευςθ 
Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι κατ' 
ελάχιςτο μία (1) ημζρα. 
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευόμενων πρζπει να είναι 1 
οδθγόσ και 2 υπάλλθλοι του τμιματοσ κακαριότθτασ του 
Διμου. 

ΝΑΙ   

3. ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ – ΤΝΣΘΡΘΘ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

3.1 Ροιότθτα 
 Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν 

παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο 
όχθμα βάςει των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ 
οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με 
τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 214/2014, που κα 
εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ 
ταξινόμθςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ 
μζχρι και τθν άδεια κυκλοφορίασ με ευκφνθ και 
δαπάνθ του προμθκευτι.  

 Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ τφπου ΕΚ (CE) τθσ 
οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το 
προςφερόμενο είδοσ από διεκνϊσ 

ΝΑΙ   
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Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να 
προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ πωσ κα αναλάβει με 
αποκλειςτικά δικι του ευκφνθ τθν ζκδοςθ 
άδειασ κυκλοφορίασ των προςφερόμενων 
οχθμάτων από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Υπουργείου Μεταφορϊν. 

 Απαιτείται Ριςτοποίθςθ του καταςκευαςτι του 
απορριματοφόρου κατά ISO 9001 (Διαχείριςθ 
τθσ Ροιότθτασ) ι ιςοδφναμο και ISO 14001 
(Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) ι ιςοδφναμο.  

3.2 Διακεςιμότθτα ςε ανταλλακτικά 
Θα υπάρχει δζςμευςθ από τον προμθκευτι και τουσ 
καταςκευαςτζσ για τθ διακεςιμότθτα και 
παροχι ανταλλακτικϊν/αναλϊςιμων για τουλάχιςτον 
δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ του εξοπλιςμοφ.  
Θα υπάρχει δζςμευςθ για το διάςτθμα παράδοςθσ των 
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν που δεν κα είναι 
μεγαλφτερο των τριών (3) ημερών από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ του φορζα ι εάν πρόκειται για 
ανταλλακτικά που απαιτείται θ ειςαγωγι τουσ από το 
εξωτερικό, το διάςτθμα παράδοςθσ δεν κα είναι 
μεγαλφτερο των δζκα (10) ημερών από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ του φορζα. 
Θα υπάρχει δζςμευςθ για εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο 
φορζασ επί των εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων 
τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά και εργαςίεσ. Το όχθμα 
να ςυνοδεφεται από τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν ςε 
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (κατά προτίμθςθ 
εικονογραφθμζνο) ο οποίοσ κα ανανεϊνεται ςε 
περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου. 
Θα υπάρχει δζςμευςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 
εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου 
ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα υλικά, 
(για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια 
υλικοφ κα καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ 
δζςμευςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ότι: 
α) αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ 
ςτον διαγωνιηόμενο. 
β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον 
επί 10ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό κρικεί ςκόπιμο. 
γ) κα καλφψει τον Διμο με τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ, 
ακόμθ και απευκείασ αν αυτό απαιτθκεί. 

ΝΑΙ   

3.3 Τεχνικι Υποςτιριξθ 
Θ περίοδοσ τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κα ανζρχεται ςε 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. 
Θ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ κα είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμα αυτοφ. 
Θ κάκε προςφορά κα πρζπει να αναφζρει με υπεφκυνθ 
διλωςθ του προμθκευτι για τθν περίοδο τθσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, τουλάχιςτον για δζκα (10) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. 
 

ΝΑΙ   
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3.4 Απόκριςθ ςε περίπτωςθ τεχνικισβλάβθσ 
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςησ για τθ μετάβαςθ ςτον 
τόπο λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ για τθν παροχι 
τεχνικισ ςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ τθσ τεχνικισ 
βλάβθσ είναι οι δζκα (10)μζρεσ. 
Θα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ των ςυνεργείων ότι 
αποδζχονται τθν επιςκευι του οχιματοσ ςτθν ανωτζρω 
προκεςμία, τόςο κατά τον χρόνο τθσ εγγφθςθσ όςο και 
μετά τθ λιξθ αυτοφ, και ότι αποδζχονται ότι θ 
διαδικαςία πλθρωμισ από τον Διμο Ηίτςασ κα γίνεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων 

ΝΑΙ   

3.5 Λοιπά ςτοιχεία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ: Ρρόγραμμα 
ςυντιρθςθσ – service (παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ, 
περιοδικζσ ςυντθριςεισ: τακτικζσ / προλθπτικζσ κατά 
περίπτωςθ του εξοπλιςμοφ, διαδικαςία αντιμετϊπιςισ 
των τεχνικϊν βλαβϊν ωσ τα τεχνικά και άλλα μζςα για 
τθν αποκατάςταςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
εξοπλιςμοφ. 
Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των 
αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. Θ ανταπόκριςθ του 
ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το 
πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι 
ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ 
το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν.  
Θα υπάρχει άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ  ςτθν Ελλάδα (να κατατεκεί).  
Να αναφερκοφν οι πρϊτεσ δωρεάν προγραμματιςμζνεσ 
ςυντθριςεισ (service) για πλαίςιο και υπερκαταςκευι 
(εργαςία, αναλϊςιμα και ανταλλακτικά) κακϊσ και τα 
χιλιομετρικά ι χρονικά διαςτιματα που κα γίνονται 
αυτζσ και το ςυνολικό κόςτοσ ανά ςυντιρθςθ/service. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ 

ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ απαιτείται να προκφπτει 
ότι το φψοσ του («γενικοφ») ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ 
χριςεισ είναι μεγαλφτερο από το 25% του προχπολογιςμοφ πλζον Φ.Ρ.Α., τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ 
(του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των (3) 
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 25% του προχπολογιςμοφ πλζον Φ.Ρ.Α, τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ  
(του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

3.   Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 
πρότυπα, ωσ εξισ: 

- Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά 
απορριμματοφόρα. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 
ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα εξισ: 
α) Τα εργοςτάςια καταςκευισ του πλαιςίου και τθσ υπερκαταςκευισ διακζτουν πιςτοποιθτικά ISO 9001 ι 

ιςοδφναμα για τθν καταςκευι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των υπό προμικεια ειδϊν.  
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β) Τα οχιματα να ζχουν καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ περιοριςμοφσ που ζχει 

ορίςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε.) και αφοροφν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (ISO 14001 ι 

ιςοδφναμου) και τθσ υγείασ και αςφάλειασ του προςωπικοφ (ISO 45001 ι άλλο ιςοδφναμο) πιςτοποιθμζνα 

από επίςθμουσ φορείσ ελζγχου.  

γ) Θ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ κα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμα αυτοφ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.   
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

Είδοσ διαδικαςίασ –Κριτήρια ανάθεςησ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ ανά Τμιμα. 
 

 

ΜΕΡΟ Δ . ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθ διαχείριςθ βιοαποβλιτων του Διμου 

Ηίτςασ. 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια οχιματοσ για τθ χωριςτι ςυλλογι και μεταφορά 

βιοαποβλιτων. 

Ειδικότερα, για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ κα γίνει προμικεια ενόσ 
απορριμματοφόρου (ενόσ Α/Φ τφπου πρζςασ με χωρθτικότθτα 6 κμ και ςφςτθμα πλφςθσ κάδων). 

Θα πραγματοποιθκεί μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, διενζργεια 
δοκιμϊν, εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ ςε 
κατάςταςθ άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ 
του προμθκευτι. 

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα οδθγοφνται ςε προβλεπόμενθ μονάδα επεξεργαςίασ ΑΣΑ Θπείρου βάςει 
του ΡΕΣΔΑ Θπείρου,θ οποία λειτουργεί ςτο Ελευκεροχϊρι του Διμου Δωδϊνθσ. 

 

Τα υπό προμικεια τμιματα (είδθ) παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 

ΣΜΘΜΑ 1:Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 Κ.Μ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ των: 
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 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιωνςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 76928/13.07.2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Επικρατείασ με κζμα: “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 3075)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσμε κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσαρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  
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 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 
ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα», 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 Τθν αρ. πρωτ.: 30/2020 μελζτθ “ Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Α/Φ Οχιματοσ Βιοαποβλιτων Διμου 
Ηίτςασ Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: 125.000,00 €, ΦΡΑ 24%: 30.000,00 € , Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 
155.000,00 € 

 Τθν αρ. 71/2022 (ΑΔΑ:6ΙΒΩΩΓ-Θ7) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ “Ζγκριςθ 
επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ : “Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Α/Φ Οχιματοσ Βιοαποβλιτων Διμου Ηίτςασ ” 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,   είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόποσ εκτελζςεωσ τησ προμήθειασ – Κριτήριο Κατακφρωςησ 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 155.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 125.000,00 € ΦΡΑ: 30.000,00 €). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςειτιμισ ανά Τμιμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: φμβαςη 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 



23 
 

για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 

κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

ςτοιχεία που ακολουκοφν και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό 

τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον 

αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 

διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 

τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .Θ περ. 

αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 

τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 

φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 

υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 

αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά 

είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 

εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ 

των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από 

τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
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ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 

ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 

Το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν κατ' ελάχιςτον από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 

εξοπλιςμοφ καλείται «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ». Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

καλισλειτουργίασ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

το ΦΡΑ. 

Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώςεισ - ζκπτωςη του αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 

οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 

ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 

δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 

203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 

ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 

τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
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Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 

Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ. 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο  πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελήσ ποιότητα καταςκευήσ 

Εφ' όςον θ ποιότθτα των ειδϊν δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα βελτιϊςει ι και να αντικαταςτιςει αν θ υπθρεςία 
το κεωρεί απαραίτθτο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τζλη - κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν πλθρωμι του, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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ΑΡΘΡΟ 11: Σρόποσ πληρωμήσ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
εκάςτοτε οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Συγκεκριμζνα, για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι 
ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν. 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Σιμή - Νόμιςμα 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ αλλά και τθσ τιμολόγθςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι ςε ΕΥΩ. 
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροςφορζσ που δίνουν τιμζσ ςε ςυνάλλαγμα ι ριτρα ςυναλλάγματοσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμίαανακεϊρθςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: Σόποσ παράδοςησ 
Τόποσ παράδοςθσ: Εργοτάξιο Δ. Ηίτςασ 

ΑΡΘΡΟ 14: Διάρκεια ςφμβαςησ - Χρόνοσ παράδοςησ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Λόγω τθσ φφςεωσ τθσ προμικειασ είναι δυνατι και θ τμθματικι παράδοςθ του εξοπλιςμοφ εντόσ του 
παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Ελεοφςα    01/03/2022 
ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

Ελεοφςα  01/03/2022 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο ΑΝ/ΣΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ  

ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ  

Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών  

Σμήμα Προμηθειών 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΥΡΟΕΓΟ 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ Α/Φ 

ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ 

                 CPV: 34144512-0  

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Α/Φ ΟΧΘΜΑΣΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ ΗΙΣΑ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: …… 

ΕΤΟΣ: 2022 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Α/Φ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ 6 
Κ.Μ. 

1 
    

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (αριθμητικώσ)  € 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (ολογράφωσ)  

ΦΠΑ 24% (αριθμητικώσ)  € 

ΦΠΑ 24% (ολογράφωσ)  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώσ)  € 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφωσ)  

 

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

Θμερομθνία 

*Σφραγίδα-Υπογραφι+ 
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