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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

290.000,00 χωρίς το ΦΠΑ 

69.600,00 ΦΠΑ (24%) 

359.600,00 με το  Φ. Π. Α 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα προμήθεια αφορά στον κινητό εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
μεταφόρτωσης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Τρικάλων.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 290.000,00€ + ΦΠΑ 24% ήτοι 
359.600,00€.  
Συγκεκριμένα: 

1. Προμήθεια δύο (2) ημι-ρυμουλκουμένων οχημάτων μετά των 
αυτοσυμπιεζόμενων εμπορευματοκιβωτίων (container) προϋπολογισμού 248.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
2. Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος μεταφόρτωσης ειδικών απορριμμάτων, 
προϋπολογισμού 111.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Το κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής, ανά είδος, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144511-3,  34142000-4, 44613000-0. 
 «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 
περισσότερα είδη ια το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή 
περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρης της ομάδας. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 
ανά είδος 
Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτής  ηλεκτρονικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Χρηματοδότηση σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και  
Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 
Η δαπάνη για την εν  λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμού του Κυρίου του Έργου 
«ΠΑ.ΔΥ.Θ. Α.Ε».  
Η προμήθεια είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες 
ευρώ (290.000,00€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες και εξακόσια 
ευρώ (359.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός 
περιγράφεται στη μελέτη στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης. 

 
Χρόνος Παράδοσης:  Η παράδοση θα γίνει εντός έξι μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Τόπος Παράδοσης:  Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.  
6.1.1. Ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης των ειδών  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ημι-ρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση 
Τεμ. 2 

2 Πολυμηχάνημα μεταφόρτωσης ειδικών 
απορριμμάτων 

Τεμ. 1 

 
 

 Τρίκαλα, 25/11/2019 Τρίκαλα, 25/11/2019 
 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
 Προϊστάμενος Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 
 & Αγροτικής Ανάπτυξης 
  

 
 
 

 Γεωργομάνος Σωτήριος Ντότα Μαρία 
 Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ Γεωπόνος ΠΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ μετά του 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ (CONTAINER)  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 Ημι-ρυμουλκούμενη επικαθήμενη πλατφόρμα καινούργια με 3 άξονες και πείρο  
έλξεως (KING-PIN), φέρουσα απορριμματοφόρο εμπορευματοκιβώτιο  καθαρής 
χωρητικότητας (σε απορρίμματα) 50-60 m3 περίπου, με αυτόνομη υδραυλική λειτουργία 
συμπίεσης-εκκένωσης, ανάλογα με τον τύπο όπως κατωτέρω αναλυτικά περιγράφεται. 
 Θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, στιβαρής και δοκιμασμένης κατασκευής. 
 Θα προτιμηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως και χρησιμοποιούνται ευδόκιμα σε 
μεγάλο αριθμό ΣΜΑ, κυρίως στην Ελλάδα (θεωρώντας δεδομένο και παραδεκτό ότι τα 
αστικά απορρίμματα της χώρας μας έχουν σημαντικές ιδιομορφίες, άρα και διαφορετική 
συμπεριφορά, σε σχέση με τα αντίστοιχα των περισσότερων Ευρωπαϊκών και άλλων 
χωρών), αλλά και στη διεθνή αγορά, έχοντας αποκτήσει καλή φήμη λειτουργίας, 
συντήρησης και κάλυψης σε ανταλλακτικά και σέρβις. 
 Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και 
αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε 
κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους ελληνικούς 
δρόμους. 
 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη, με δική του μέριμνα και δαπάνη, να προβεί 
σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση, τροποποίηση που θα απαιτηθεί κατά τον έλεγχο 
του ΚΤΕΟ και της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
 Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται το άρθρο 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφόρτωσης 
Στερεών Αποβλήτων», παρ. 1.1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 114218/17-11-97 (ΦΕΚ 1016 
Β). 
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 Θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, στιβαρής κατασκευής, δοκιμασμένου 
επιτυχώς και εκτεταμένα χρησιμοποιούμενου τύπου, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. 
Θα αποτελείται από: 
 
α. Ημι-ρυμουλκούμενο  όχημα - πλατφόρμα 3 αξόνων 
Κατασκευής,  κατάλληλης για μικτό φορτίο 25.000 kg τουλάχιστον. 
Η σύμπλεξη με το ρυμουλκό αυτοκίνητο (τράκτορα) θα γίνεται  με πείρο (KING PIN) ο 
οποίος θα είναι τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τμήμα και πλάκα επικαθήσεως, αντοχής 
έλξης τουλάχιστον 15.000 kg. 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι με αερόσουστα. 
Ο πρώτος από τους τρεις άξονες (τεμπέλης) θα είναι αναρτούμενος μέσω του πνευματικού 
συστήματος με την εντολή για την ανάρτησή του να γίνεται τόσο από τη καμπίνα του 
οδηγού, όσο και από το χειριστήριο του container.  
Θα φέρει ισχυρό σύστημα πέδησης, πνευματικής λειτουργίας (αερόφρενα) που θα 
ενεργοποιούνται από τον οδηγό σε συγχρονισμό με τα φρένα του ρυμουλκού. Θα διαθέτει 
κατ’ ελάχιστον σύστημα αντιπλοκαρίσματος ABS που να μπορεί να συνεργάζεται με το 
αντίστοιχο σύστημα του ρυμουλκού (τράκτορα). 
Θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. 
Στο εμπρόσθιο τμήμα του θα φέρει ζεύγος ποδαρικών στήριξής του κατά την απόζευξή του 
από τον ελκυστήρα. Η λειτουργία των ποδαρικών θα γίνεται κατ’ ελάχιστον υδραυλικά και 
χειροκίνητα. 
Το πλαίσιο, οι άξονες και οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι για υπερφορτώσεις μέχρι και 50% 
του επιτρεπόμενου μικτού φορτίου. 
Ακόμη θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα φωτεινά σήματα φωτισμού πέδησης 
αλλαγής κατεύθυνσης κ.λ.π. που προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΕΕ. 
Σε  κατάλληλη θέση, θα φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό, εύχρηστης χρήσης, φτερά με 
λασπωτήρες, μεταλλική εργαλειοθήκη, τρίγωνα στάθμευσης, πυροσβεστήρες και 
φαρμακείο. 
  
β. Αυτοσυμπιεζόμενο απορριμματοφόρο εμπορευματοκιβώτιο (container) κλειστό 
πανταχόθεν για την υποδοχή κοινών αστικών απορριμμάτων   
1. Θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, στιβαρής κατασκευής, με ενισχύσεις, μεταλλικό,  
κλειστό, στεγανό προς τα κάτω. Θα είναι χωρητικότητας 50-60 m3 και κατάλληλο για 
(σύμφωνα με την έγκριση τύπου) ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα 20.000 kg περίπου, 
υδραυλικής λειτουργίας με πλάκα προώθησης, συμπίεσης και απόρριψης των 
απορριμμάτων. 
 
2. Στην οροφή του, σε κατάλληλο σημείο προς την πλευρά του σημείου σύμπλεξής του με 
το ρυμουλκό, θα φέρει ειδικά διαμορφωμένη και ικανών διαστάσεων θύρα εισόδου των 
απορριμμάτων. Η θύρα αυτή θα έχει την δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει-ασφαλίζει 
υδραυλικά, με τηλεχειρισμό από τον οδηγό του ελκυστήρα. 
Τονίζεται ότι, για λόγους που έχουν να κάνουν με την απρόσκοπτη εκκένωση  των 
απορριμματοφόρων απευθείας εντός του Container χωρίς καθυστερήσεις που 
επιβραδύνουν την ροή του συστήματος ιδίως τις ώρες αιχμής που πολλά 
απορριμματοφόρα καταφθάνουν συγχρόνως προς εκκένωση, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
απορρίμματα θα πρέπει να μπορούν να εκκενώνονται άμεσα και συνεχώς από το 
απορριμματοφόρο, χωρίς ενδιάμεσες διακοπές ή παύσεις της διαδικασίας εκκένωσής του 
πριν αυτή ολοκληρωθεί.  
Δεν γίνεται δεκτή η παρεμβολή ενδιάμεσων μεταφορικών ταινιών που αδυνατούν να 
παραλάβουν με μιας ολόκληρο το περιεχόμενο φορτίο απορριμμάτων του 
απορριμματοφόρου, ή που αυξάνουν τον κίνδυνο διασκορπισμού των απορριμμάτων κατά 
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την εκφόρτωσή των στη κιβωτάμαξα (Container) ή που τέλος μεταφέρουν εκτεθειμένα στο 
περιβάλλον τα απορρίμματα μέχρι να τα απορρίψουν στο Container.  
Επίσης δεν γίνεται δεκτή η ύπαρξη προθαλάμου εκκένωσης των απορριμμάτων, εφ’ όσον 
αυτός αδυνατεί να παραλάβει με μιας το συνολικό περιεχόμενο φορτίο απορριμμάτων που 
εκκενώνει ένα ικανής χωρητικότητας απορριμματοφόρο 16 m3 (χωρίς ενδιάμεσες διακοπές 
ή παύσεις της διαδικασίας εκκένωσής του πριν αυτή ολοκληρωθεί). 
    
3. Το υδραυλικό σύστημα συμπίεσης θα είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο για  να είναι 
δυνατή η πλήρωση του απορριμματοφόρου εμπορευματοκιβωτίου  (Container) χωρίς την 
παρουσία του ρυμουλκού αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτό θα προβλέπεται επί του 
εμπρόσθιου τμήματος της κιβωτάμαξας και σε ειδική προς τούτο βάση η εγκατάσταση 
ευφήμως γνωστού κινητήρα Diesel, ισχύος κατ’ ελάχιστον 45 PS, 4χρονου, χαμηλού 
θορύβου, συνεζευγμένου με υδραυλική αντλία κατάλληλων επιδόσεων και ανάλογου 
υδραυλικού συστήματος. 
 
4. Η συμπίεση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με ενιαία ή σπαστή επιφάνεια 
συμπίεσης, έτσι ώστε να συμπιέζονται συνεχώς τα εντός του θαλάμου τα απορρίμματα και 
μάλιστα ανεξάρτητα από τον ρυθμό με τον οποίο το εξυπηρετούμενο εκείνη τη στιγμή 
απορριμματοφόρο εκφορτώνει το φορτίο του.  
Η συμπίεση θα πρέπει να μπορεί να εκτελείται συνεχώς, αδιάκοπα, κατά την εκφόρτωση 
των απορριμματοφόρων. Ήτοι, θα πρέπει να είναι δυνατή η συνεχής εκκένωση των 
απορριμματοφόρων χωρίς τυχόν ενδιάμεσες διακοπές ή παύσεις της διαδικασίας 
εκκένωσής των πριν αυτή ολοκληρωθεί,  ή αναμονή απορριμματοφόρων προς εκκένωση, 
λόγω της εκτέλεσης τυχόν ενδιάμεσων κινήσεων του μηχανισμού συμπίεσης της 
κιβωτάμαξας. 
 
5. Το αυτοσυμπιεζόμενο απορριμματοφόρο εμπορευματοκιβώτιο (Container) θα είναι 
κατασκευασμένο, από χαλυβδοελάσματα υψηλής ποιότητας, πάχους πλευρικά 4mm και 
στο δάπεδο 5 mm τουλάχιστον και θα φέρει επαρκείς διαδοκίδες από ισχυρά προφίλ, ώστε 
να αντέχει σε καταπονήσεις, ακόμα και με μέση πυκνότητα απορριμμάτων πάνω από 700 
Kg/m3. Όλες οι ραφές θα είναι συνεχείς προς αποφυγή οξείδωσης των ελασμάτων. 
Στο πίσω μέρος του σώματος, στο σημείο επαφής του με την θύρα, θα πρέπει να 
προβλέπεται ελαστικό παρέμβυσμα σε όλο το πλάτος του πυθμένα και τουλάχιστον 1 μέτρο 
ύψος εκατέρωθεν του πυθμένα, για την συγκράτηση των υγρών που παράγονται κατά την 
συμπίεση. Επιθυμητό είναι να υπάρχει κατασκευή που να εμποδίζει τη διαφυγή των υγρών 
και από τη μπροστινή πλευρά του εμπορευματοκιβωτίου. Επιπρόσθετα, στο κάτω μέρος της 
πίσω θύρας θα προβλέπεται η ύπαρξη καθ’ όλο το πλάτος, ειδικής δεξαμενής, η οποία θα 
συλλέγει υπολείμματα υγρών που τυχόν εκρέουν λόγω φυσιολογικής φθοράς του 
ελαστικού παρεμβύσματος, όταν αυτό δεν αντικαθίσταται έγκαιρα. Η κατασκευή θα είναι 
τέτοια που κατά την εκφόρτωση των απορριμμάτων από το Container, θα εκκενώνεται και 
η δεξαμενή αυτή. 
 
6. Η εκκένωση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται με το άνοιγμα της πίσω θύρας 
εκκένωσης. Η στήριξη της οπίσθιας θύρας εκκένωσης, θα γίνεται μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων αρθρώσεων ισχυρής κατασκευής. Η εν λόγω θύρα κλείνοντας θα ασφαλίζει 
με την βοήθεια ειδικών διπλών άγκιστρων. 
 
7. Η εκκένωση θα επιτυγχάνεται χωρίς ανατροπή, αλλά με υδραυλικό σύστημα και 
μετακίνηση της πλάκας συμπίεσης προς τα πίσω αφού πρώτα ανοίξει η πίσω πόρτα. Προς 
αποφυγήν λυγισμού του  εμβόλου από το βάρος του αλλά και από την ασκούμενη ώθηση, 
κατά την φάση της εκκένωσης θα προβλέπεται ειδικό σύστημα συγκράτησής του, το οποίο 
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καλόν είναι να μετακινείται κατά την ανάπτυξη του εμβόλου, περίπου στο μέσον του 
εκάστοτε μήκους του. 
 
8. Η ενεργοποίηση της συμπίεσης, της εκκένωσης αλλά και όλων των λειτουργιών του 
Container θα πραγματοποιείται μέσω δύο (2) τηλεχειριστηρίων. Ένα ενσύρματο και ένα 
ασύρματο με εξασφάλιση μοναδικής ασφαλούς λήψης εντολής από τον δέκτη της εντολής. 
 
9. Δεδομένου ότι οι χοάνες εκφόρτωσης αλλά και οι ελκυστήρες (τράκτορες) ήδη υπάρχουν 
και λειτουργούν, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, το μέγιστο ύψος της 
κιβωτάμαξας (κενής φορτίου) όταν ο πίρος της θα «κουμπώνει» στη πλάκα επικαθήσεως (η 
πάνω επιφάνεια της οποίας είναι στη στάθμη +1,30μ.), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος 
των 4,10 μ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Με κάθε προσφορά απαραίτητα θα πρέπει να προσδιοριστούν τουλάχιστον τα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά στοιχεία: 
 
Ημι-ρυμουλκούμενο όχημα-πλατφόρμα 

 Εργοστάσιο κατασκευής -τύπος - προέλευση - έτος κατασκευής 

 Περιγραφή - κύρια στοιχεία συστήματος κυλίσεως, πεδήσεως, αναρτήσεως, 
απόσβεσης ταλαντώσεων. 

 Επιτρεπόμενο μικτό φορτίο, απόβαρο. 

 Αντοχή πίρου ρυμουλκήσεως (KING-PIN). 

 Διαστάσεις, απόσταση αξόνων από πείρο ρυμουλκήσεως οπίσθιος πρόβολος. 
   
Αυτοσυμπιεζόμενο απορριμματοφόρο εμπορευματοκιβώτιο (container)  

 Εσωτερικές διαστάσεις - ωφέλιμη χωρητικότητα. 

 Πάχος και ποιότητα χαλυβδοελασμάτων - στοιχεία διαδοκίδων, σχεδιάγραμμα 
κατασκευής. 

 Στοιχεία - περιγραφή συστήματος συμπίεσης - πλάκα. 

 Περιγραφή τρόπου συμπίεσης με εξασφάλιση συνεχούς εκκένωσης απορριμμάτων 
από τα απορριμματοφόρα. 

 Στοιχεία - λειτουργία πίσω πόρτας. 

 Απόβαρο ζεύγους πλατφόρμας+container με το υδραυλικό σύστημα και τον 
πετρελαιοκινητήρα. 

 Στοιχεία λειτουργίας και σφράγισης θυρίδας εισόδου απορριμμάτων εντός της 
κιβωτάμαξας. 

 
Παρελκόμενα Εφεδρικοί τροχοί  

 Κατάσταση εργαλείων συντήρησης - μικρών επισκευών  

 Κατάσταση αναλώσιμων υλικών κατά το χρόνο εγγύησης. 

 Φαρμακείο. 

 Τρίγωνο - φανό βλαβών. 

 Βιβλία συντήρησης και επισκευών. 

 Λοιπά κατά την κρίση του προμηθευτή. 
 
Λοιπά υποχρεωτικά στοιχεία  

 Χρόνος εγγυήσεως : τρία ( 3 ) χρόνια τουλάχιστον. 

 Υποχρέωση επίδειξης σε εγκατεστημένη τέτοια μονάδα κυρίως στην  Ελλάδα και 
δευτερευόντως στο εξωτερικό. 
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 Χρόνος κάλυψης σε ανταλλακτικά : τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

 Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών με ετήσια αναπροσαρμογή. 

 Συγκρότηση, εξοπλισμός, προσωπικό, εμπειρία, εργοστασίου κατασκευής. 

 Κατάσταση των πελατών του προσφερόμενου τύπου και μεγέθους τα τελευταία 5 
έτη. 

 Προσκόμιση κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών έγκρισης τύπου. 

 Σχέδιο του οχήματος. 

 Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προμηθευτή - κατασκευή.  
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

  
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια Πολυμηχάνημα Μεταφόρτωσης Ειδικών Απορριμμάτων θα 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Τρικάλων. 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι 
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη 
«τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την 
ζητούμενη τιμή. 
 
1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1.2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 
κατασκευής το πολύ 12 μηνών προ της υπογραφής της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού. 
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένο 
μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό φορτώσεως στο οπίσθιο 
μέρος. Θα φέρει επιπλέον σταθεροποιητές υδραυλικής λειτουργίας, η λειτουργία τους θα 
είναι ανεξάρτητη για κάθε ένα σταθεροποιητή. 
Το μηχάνημα, θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε. 
Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την έκδοση των 
προβλεπόμενων αδειών κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
1.2.2 Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, µε υπερπληρωτή (turbo), ισχύος 
τουλάχιστον 100HP κατά ISO 14396 και μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400Nm. 
Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων και 
το θόρυβο. Με τις προσφορές να δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 
 
1.2.3 Υδραυλικό σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί απαραίτητα µέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής 
παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. 
Η υδραυλική παροχή της αντλίας θα είναι τουλάχιστον 150 lt/min. 
 
1.2.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως.  
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή αυτόματο πλήρως συγχρονισμένο. 
Θα διαθέτει διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) µε τελική κίνηση και στους τέσσερις τροχούς 
και επιλογή κίνησης 2x4 ή 4x4. 
Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας. 
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1.2.5 Σύστημα κύλισης, Ελαστικά 
Να αναφερθούν: 
Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 
Θα διαθέτει ελαστικά επίσωτρα βιομηχανικού τύπου (industrial), τρακτερωτά. 
Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων. 
 
1.2.6 Σύστημα διεύθυνσης 
Θα γίνεται µε την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υποβοηθούμενο και θα επενεργεί στους 
εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς 
εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων. 
 
1.2.7 Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό και θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους 
τέσσερεις τροχούς για αποτελεσματικότερη ακινητοποίηση του μηχανήματος. 
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. 
 
1.3 ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
Το μηχάνημα θα φέρει απαραίτητα υδραυλική εγκατάσταση διπλής ενεργείας για τη 
λειτουργία  των υδραυλικών εξαρτήσεων-εργαλείων. 
 
1.3.1 Εμπρόσθιος εξοπλισμός 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 
λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης 
τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας και μηχανικό ή υδραυλικό ταχυσύνδεσμο. 
Ο κάδος φορτώσεως θα είναι πολλαπλών χρήσεων σπαστός, χωρητικότητας τουλάχιστον 
1.0 m³.  
Ύψος φόρτωσης στον πείρο τουλάχιστον: 3,20µ. 
Να διατηρείται αυτόματα σε οριζόντια θέση, έως την μέγιστη ανύψωσή του. 
Επιθυμητό είναι ο χειρισμός του φορτωτή να γίνεται µε μοχλό (joystick) για όλες τις 
κινήσεις. 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται επιπρόσθετα από μηχανισμό περονών, ανεξάρτητων ή 
προσαρμοσμένων στον κάδο φόρτωσης για μεταφορά παλετών. 
 
1.3.2 Οπίσθιος εξοπλισμός 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση φόρτωσης (μπούµα - 
βραχίονας – σύστημα φόρτωσης). Το σύστημα φόρτωσης θα αποτελείται από πλήρες 
μηχανισμό αρπάγης ή εναλλακτικά από κάδο τύπου σιαγόνας για την αρπαγή και 
μεταφόρτωση αποβλήτων.    
Η βάση της μπούμας του μηχανήματος θα έχει την δυνατότητα υδραυλικής πλευρικής 
μετατόπισης. Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης. Ο βραχίονας θα είναι 
τηλεσκοπικός (επεκτεινόµενος) και θα διαθέτει υδραυλικό ταχυσύνδεσμο.  
Επιθυμητό είναι ο χειρισμός να γίνεται µε μοχλό (joystick) για όλες τις κινήσεις. 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται επιπρόσθετα από  κάδο εκσκαφής πλάτους 60 cm. 
Το σύστημα περιστροφής, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει 
την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 
Το μηχάνημα θα έχει την εξής δυνατότητα: 
Το άνοιγμα του πίσω βραχίονα, μετρούμενο από το σημείο περιστροφής έως την άκρη του 
κάδου φόρτωσης 60cm, θα είναι τουλάχιστον 6,00μ.  
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1.4 ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική κλειστού τύπου ασφαλείας Rollover Protection 
Structure (ROPS) και Falling Object Protection Structure (FOPS), µε δυο (2) πόρτες διέλευσης 
και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, µε σύστημα θέρμανσης, αερισμού και ψύξης (air 
condition). 
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα 
είναι ρυθμιζόμενο µε σύστημα αερανάρτησης για την απορρόφηση κραδασμών και θα 
περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών.  
Θα διαθέτει επίσης πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός - 
πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα µε τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς 
καθρέπτες δεξιά και αριστερά και βομβητή οπισθοπορείας. 
 
1.5 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
1.5.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Τουλάχιστον για 24 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο 
που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 2 
ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μεταφορά του μηχανήματος για επισκευή σε άλλο τόπο, οι 
δαπάνες θα καλυφθούν από τον προμηθευτή.  
 
1.5.2 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση 
των απαιτουμένων ανταλλακτικών, τουλάχιστον για µια δεκαετία. 
Δήλωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής 
υποστήριξης, ανταλλακτικών και  εγγύησης. 
 
1.5.3 Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
1.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 
ημερομηνία της παραλαβής του μηχανήματος και µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 
χορηγηθούν. Για δύο χειριστές εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για δύο τεχνικούς εκπαίδευση 
έξι ωρών. 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 
στην Ελληνική. Βιβλίο επισκευών και ανταλλακτικών. 
 
1.7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Το μηχάνημα θα παραδοθεί µε τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά 
και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, οι οποίες θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει. 
 
Τέλος απαιτείται , οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν για την ομάδα Β  θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή άλλου 
ισοδύναμου πιστοποιητικού κατασκευής, εμπορίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης.  Για 
την Ομάδα Α πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή 
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ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του κατασκευαστή και του 
προμηθευτή. 
 
 Τρίκαλα, 25/11/2019 Τρίκαλα, 25/11/2019 
 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
 Προϊστάμενος Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 
 & Αγροτικής Ανάπτυξης 
  
 
 
 Γεωργομάνος Σωτήριος Ντότα Μαρία 
 Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ Γεωπόνος ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

«Προμήθεια κινητού εξοπλισμού  
λειτουργίας της μεταφόρτωσης στο Σ.Μ.Α. 
Τρικάλων»                                                                                     
                                                                            

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 359.600,00 € με τον ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  
Αειφόρος Ανάπτυξη»  
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14  
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή Υλικού 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας (€) 

Σύνολο (€) 

1 

Ημι-ρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση 
(σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ημι-
ρυμουλκουμένου οχήματος μετά 
εμπορευματοκιβωτίου). 

Τεμάχιο 2 100.000 200.000,00 

2 

Πολυμηχάνημα μεταφόρτωσης ειδικών 
απορριμμάτων (σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές πολυμηχανήματος 
μεταφόρτωσης ειδικών απορριμμάτων). 

Τεμάχιο 1 90.000,00 90.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 290.000,00 
Φ.Π.Α. (24%) 69.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 359.600,00 
 

 
 Τρίκαλα, 25/11/2019 Τρίκαλα, 25/11/2019 
 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
 Προϊστάμενος Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας – Περιβάλλοντος 
 & Αγροτικής Ανάπτυξης 
  

 
 
 

 Γεωργομάνος Σωτήριος Ντότα Μαρία 
 Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ Γεωπόνος ΠΕ 
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