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ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ & ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΟΛΟΓΙΜΟ  



ΣΓΥΝΙΚΗ ΓΚΘΓΗ  

Η πανμφζα μειέηε γηα ηεκ «Πνμμήζεηα απμννημμαημθυνςκ μπεμάηςκ Δήμμο Σνηθθαίςκ», αθμνά ηεκ 

πνμμήζεηα ηνηχκ (3) απμννημμαημθυνςκ μπεμάηςκ με ζομπηεζηή απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, 

πςνεηηθυηεηαξ 16 θοβηθχκ μΪηνςκ με ζφζηεμα ακφρςζεξ θάδςκ , εκυξ (1) απμννημμαημθυνμο 

μπήμαημξ με ζομπηεζηή απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 12 θοβηθχκ μΪηνςκ με ζφζηεμα 

ακφρςζεξ θάδςκ θαη εκυξ (1) απμννημμαημθυνμο μπήμαημξ με ζομπηεζηή απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, 

πςνεηηθυηεηαξ 8 θοβηθχκ μΪηνςκ με ζφζηεμα ακφρςζεξ θάδςκ. Η πνμμήζεηα απμζθμπεί ζημκ 

εθζογπνμκηζμυ θαη ηεκ εκίζποζε ημο οθηζηάμεκμο ζηυιμο ηεξ Τπενεζίαξ Καζανηυηεηαξ  πνμθεημέκμο κα 

εκηζποζμφκ θαη κα βειηηςζμφκ μοζηαζηηθά μη πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ πνμξ ημοξ δεμυηεξ θαη κα 

επηηεοπζεί ε απμδμηηθυηενε ιεηημονγία ημο ένγμο ημο ημήμαημξ Δηαπείνηζεξ Απμβιήηςκ θαη 

Πενηβάιιμκημξ ημο Δήμμο Σνηθθαίςκ.  

Η παιαηυηεηα ηςκ μπεμάηςκ ημο Δήμμο μαξ επηθένεη: 

 Γπηπιέμκ μηθμκμμηθή επηβάνοκζε ζοκηήνεζεξ. 

 Δοζθμιία ελεφνεζεξ ακηαιιαθηηθχκ. 

 Αφλεζε ημο πνυκμο παναμμκήξ ζηα ζοκενγεία. 

 Πενηζζυηενε εκαζπυιεζε πνμζςπηθμφ ζοκηήνεζεξ. 

 Αφλεζε θαηακάιςζεξ θαοζίμςκ. 

 Αφλεζε εθπμμπχκ θαοζαενίςκ. 

 Αφλεζε εθπμμπήξ ζμνφβμο. 

 Έιιεηρε ζοζηεμάηςκ αζθαιείαξ. 

 Υαμειή πμηυηεηα ενγαζίαξ. 

Όπςξ πνμθφπηεη απυ ηα ακςηένς, ε ζογθεθνημέκε πνμμήζεηα είκαη ακαγθαία θαη επηβεβιεμέκε γηα ηε 

εφνοζμε θαη απμδμηηθυηενε ιεηημονγία   ημο ημήμαημξ Δηαπείνηζεξ Απμβιήηςκ θαη Πενηβάιιμκημξ ημο 

Δήμμο Σνηθθαίςκ.  

Η πνμμήζεηα ζα πναγμαημπμηεζεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων μέζς ημο ΓΗΔΗ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 (ΦΓΚ 147 Α/08-08-2016) υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη 

ηζπφεη. 

Ο ζοκμιηθυξ εκδεηθηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ δαπάκεξ ηεξ εκ ιυγς πνμμήζεηαξ ακένπεηαη ζημ πμζυ 

ηςκ μπηαθμζίςκ ηνηάκηα επηά πηιηάδςκ εονχ (837.000,00 €) ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Π.Α. 24% 

υπςξ ακαιοηηθά πενηγνάθεηαη ακά ημήμα παναθάης. 

Η πνεμαημδυηεζε ζα γίκεη απυ ημ πνυγναμμα επηπμνήγεζεξ Δήμςκ (ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ) ημο ΤΠΓ με 

ηίηιμ « Πνμμήζεηα απμννημμαημθυνςκ θαη ιμηπχκ μπεμάηςκ απμθμμηδήξ θαη μεηαθμνάξ απμννημμάηςκ 

θαη ακαθοθιχζημςκ οιηθχκ» ε μπμία ζα θαιφρεη ηεκ δαπάκε ηςκ 825.000,00 € θαη μ Δήμμξ 

Σνηθθαίςκ ζα θαιφρεη ηεκ οπενβάιιμοζα δηαθμνά (12.000,00€) με ηδίμοξ πυνμοξ υπςξ πνμβιέπεηαη 

θαη απυ ηεκ ακςηένς ζπεηηθή απυθαζε επηπμνήγεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ». Η 

δαπάκε ζα βανφκεη ημκ ΚΑ:64-7131.0003 ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθμκμμηθμφ έημοξ 2021. 

 

Α/Α ΠενηγναθΫ είδμοξ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

(ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α) 

 

Φ.Π.Α 

(24%) 

ΤΝΟΛΟ 

(ΜΓ 

Φ.Π.Α) 

1. 

Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

16 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

ΣΓΜ. 3 145.000,00 435.000,00 104.400,00 539.400,00 



 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τησ προμήθειασ. 
Προςφορζσ  για μζροσ τησ προμήθειασ θα απορρίπτονται.  

Κνηηήνημ θαηαθφνςζεξ είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη βέιηηζηεξ ζπέζεξ  

πμηυηεηαξ-ηημήξ. 

Σα μπήμαηα ζα θένμοκ ηεκ θαηάιιειε έγθνηζε ηφπμο γηα ημ μιμθιενςμέκμ υπεμα θαη ζα πιενμφκ υιεξ 

ηηξ οπάνπμοζεξ δηαηάλεηξ χζηε κα είκαη δοκαηή ε θοθιμθμνία ημοξ ζηεκ Γιιάδα με κυμημε άδεηα 

θοθιμθμνίαξ.  

Έθαζημξ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θνμκηίζεη, γηα ηεκ έθδμζε ηςκ ζπεηηθχκ αδεηχκ θαη πηκαθίδςκ 

θοθιμθμνίαξ. Σα πνμξ πνμμήζεηα μπήμαηα ζα παναδμζμφκ ζημ Δήμμ έημημα πνμξ θοθιμθμνία – πνήζε. 

ηεκ πνμζθμνά ηςκ ακαδυπςκ ζα ζομπενηιαμβάκμκηαη υια ηα έλμδα ηαληκυμεζεξ, πηκαθίδςκ, ηειχκ 

θοθιμθμνίαξ, ηειχκ πνήζεξ, αζθάιηζεξ θιπ. Η πανάδμζε ηςκ μπεμάηςκ ζα ιάβεη πχνα ζηηξ 

εγθαηαζηάζεηξ ημο Δεμμηηθμφ Αμαλμζηαζίμο, ζφμθςκα με υζα πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα μειέηε. 

 

Σνίθαια 02/02/2021 

 

οκηΩπζεθε 

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ ΑπμβιΫηςκ & 

ΠενηβΩιιμκημξ 

 

 

Κυνδαξ Βαζίιεημξ  

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΣΓ 

 

 

ΘεςνΫζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ  

Δ/κζεξ Καζανηυηεηαξ ΠενηβΩιιμκημξ &  

ΑγνμηηθΫξ ΑκΩπηολεξ 

α.α.  

 

Υειηδχκεξ ςηΫνημξ 

Σεπκμιυγμξ Γεςπυκμξ ΣΓ 

 

ΓιΪγπζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ & οκηΫνεζεξ 

ΟπεμΩηςκ 

 

 

ςηΫνημξ ΓεςνγμμΩκμξ 

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΠΓ 

 

 

 

2 Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

12 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

 

 

 

ΣΓΜ. 

 

 

 

1 125.000,00 125.000,00 30.000,00 155.000,00 

3. Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

8 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

 

 

 

ΣΓΜ. 

 

 

 

1 115.000,00 115.000,00 27.600,00 142.600,00 

 ΤΝΟΛΑ ΣΓΜ. 5  675.000,00 162.000,00 837.000,00 



 

 

1. ΣΓΥΝΙΚΓ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΓ ΤΜΠΙΓΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΡΓΑ, ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 16θ.μ.  

ΜΓ ΤΣΗΜΑ ΑΝΤΦΩΗ ΚΑΔΩΝ. 

 
 

1.ΓΓΝΙΚΑ 

Η πνμμήζεηα αθμνά ηνία (3) θαηκμφνγηα απμννημμαημθυνα ηφπμο πνέζαξ πςνεηηθυηεηαξ 16θ.μ. 

Σμ θάζε απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα απμηειείηαη απυ πιαίζημ θαη οπενθαηαζθεοή θαη πνέπεη κα έπεη 

ζφζηεμα ζομπηέζεςξ ηςκ απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, κα είκαη θαηάιιειμ γηα ηε θυνηςζε 

απμννημμάηςκ με μεγάιε πενηεθηηθυηεηα ζε κενυ θαη κα πιενμί υιεξ ηηξ οπάνπμοζεξ δηαηάλεηξ χζηε κα 

είκαη δοκαηή ε θοθιμθμνία ημο ζηεκ Γιιάδα με κυμημε άδεηα θοθιμθμνίαξ. Πνέπεη κα είκαη πνυζθαηεξ 

θαηαζθεοήξ, θαηκμφνγημ θαη αμεηαπείνηζημ.    

Σμ αοημθίκεημ πνέπεη κα έπεη πιήνε ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε θςηηζμμφ θαη ζεμάηςκ γηα ηεκ 

θοθιμθμνία, ζφμθςκα με ημκ ηζπφμκηα Κ.Ο.Κ., κα είκαη εθμδηαζμέκμ με ημοξ απαναίηεημοξ πνμβμιείξ,  

πνμβιεπυμεκμοξ θαζνέπηεξ, θςηηζηηθά ζχμαηα, επεηηθά ζήμαηα θαη επεηηθυ ζφζηεμα επηθμηκςκίαξ 

ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ, δφμ πενηζηνεθυμεκμοξ θάνμοξ θαη ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε γηα κοπηενηκή 

απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη ζημ πίζς μένμξ ηεξ πυνηαξ ημο κα οπάνπμοκ ακηακαθιαζηηθά. 

ηηξ απαηηήζεηξ υπμο ακαθένεηαη μ υνμξ πενίπμο γίκεηαη απμδεθηή απυθιηζε ± 10% ζηεκ ακαθενυμεκε 

ηημή. 

 

 

2. ΠΛΑΙΙΟ 

Σμ πιαίζημ  πνέπεη κα είκαη απυιοηα θαηκμφνγημ,  πνυζθαηεξ (έημοξ 2021) εηδηθά ζηηβανήξ 

θαηαζθεοήξ, απυ ηα ηειεοηαία μμκηέια ηεξ ακηίζημηπεξ ζεηνάξ, ηειείςξ πνμςζεμέκεξ μδεγήζεςξ, 

μηθημφ θμνηίμο με πμηκή απμθιεηζμμφ ημοιάπηζημκ 19tn.   

Με ηηξ πνμζθμνέξ πμο ζα οπμβιεζμφκ θαηά ημκ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα δμζμφκ απαναίηεηα θαη μάιηζηα 

θαηά ηνυπμ ζαθή θαη οπεφζοκμ ηα παναθάης ηεπκηθά ζημηπεία θαη πιενμθμνίεξ: 

 Γνγμζηάζημ θαηαζθεοήξ ημο πιαηζίμο θαη ηφπμξ. 

 Eμπνυζζημξ πνυβμιμξ. 

 Βάνε πιαηζίμο. 

 Ακχηαημ επηηνεπυμεκμ, γηα ημ πιαίζημ, μηθηυ βάνμξ (GROSS WEIGHT.) 

 Ίδημ (κεθνυ) βάνμξ ημο πιαηζίμο με ημ ζαιαμίζθμ ημο μδεγμφ (απυβανμ). 

 Σμ θαζανυ ςθέιημμ θμνηίμ. 

 Η ηθακυηεηα θυνηηζεξ ημο μπνμζηηκμφ θαη ημο πίζς άλμκα. 

Ο θηκεηήναξ πνέπεη κα είκαη πεηνειαημθίκεημξ ηφπμο DIESEL ηεηνάπνμκμξ, οδνυροθημξ,  ε 

μκμμαζηηθή ηζπφξ ημο μπμίμο πνέπεη κα οπενθαιφπηεη ηηξ ακάγθεξ ιεηημονγίαξ ημο μπήμαημξ. Πνέπεη 

κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ  ΓURO 6. Η μκμμαζηηθή ηζπφξ 

θαηά DIN ζα είκαη ημοιάπηζημκ 280Hp θαη νμπήξ 1000Nm , εκχ μ θοβηζμυξ ημο πενίπμο 6.500 cc. 

Γπίζεξ,  πνέπεη κα έπεη ζφζηεμα απ' εοζείαξ εθπφζεςξ, με δοκαηυηεηα εφθμιεξ επηζθεοήξ θαη 

ζοκηήνεζεξ. Σμ πςκί δηαθμνηθμφ πνέπεη κα είκαη ελαηνεηηθήξ πμηυηεηαξ θαη θαηαζθεοήξ. Απαναίηεηε 

είκαη ε πνμζθυμηζε δηαγναμμάηςκ νμπχκ ημο θηκεηήνα.   

Η έλμδμξ ηςκ θαοζαενίςκ ημο θηκεηήνα  πνέπεη κα είκαη  πνμξ ηα άκς, με ζςιήκα ελαημίζεςξ 

μμκςμέκε. Πνέπεη κα είκαη ημπμζεηεμέκε μεηαλφ ημο ζαιάμμο μδεγήζεςξ θαη ηεξ θηβςηάμαλαξ θαη  κα 

πνμελέπεη απυ αοηή. 

Σμ βμιάκ μδεγήζεςξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηα ανηζηενά ημο αοημθηκήημο θαη  κα έπεη απαναίηεηα 

ζφζηεμα μδεγήζεςξ οδναοιηθυ  (με οπμβμήζεζε). 



Ο ζάιαμμξ μδήγεζεξ, πνέπεη κα είκαη ηειείςξ πνμςζεμέκεξ μδήγεζεξ, ακαθιηκυμεκμο ηφπμο, πνέπεη 

κα θένεη θάζηζμα μδεγμφ νοζμηδυμεκμο ηφπμο θαη θάζηζμα γηα δφμ ζοκμδεγμφξ, ηαμπιυ με ηα ζοκήζε 

υνγακα ειέγπμο θαη θςηεηκά ζήμαηα, ακεμμζχναθα απυ γοαιί SECURIT ή πανυμμημο ηφπμο αζθάιεηαξ, 

ζενμηθή μυκςζε με επέκδοζε απυ πιαζηηθυ δένμα, δφμ ειεθηνηθμφξ οαιμθαζανηζηήνεξ, δφμ  αιελήιηα 

νοζμηδυμεκεξ ζέζεξ, δάπεδμ θαιομμέκμ απυ πιαζηηθά ηαπέηα, ζφζηεμα ζενμάκζεςξ με δοκαηυηεηα 

εηζαγςγήξ μέζα ζημ ζαιαμίζθμ με ζενμαηκυμεκμο θνέζθμο αένα, πιαθμκηένα θςηηζμμφ, νεομαημδυηε 

γηα ηεκ ημπμζέηεζε μπαιακηέδαξ θαη γεκηθά θάζε ελάνηεμα εκυξ ζαιαμίζθμο ζογπνυκμο αοημθηκήημο. 

Σμ πιαίζημ ζα είκαη 2 αλυκςκ. Ο ηφπμξ ηεξ ακάνηεζεξ  ημο εμπνυζζημο θαη πίζς άλμκα ζα είκαη  

παιφβδηκεξ ή με αενυθμοζθεξ (air suspension) ή ζοκδοαζμυ αοηχκ. Να δμζεί μ ηφπμξ, μ 

θαηαζθεοαζηήξ θαη μη ηθακυηεηεξ αλυκςκ θαη ακανηήζεςκ .Σμ πιαίζημ πνέπεη κα θένεη πιήνεηξ 

ηνμπμφξ, με ειαζηηθά επίζςηνα,  θαηκμφνγηα ηφπμο radial, πςνίξ αενμζάιαμμ (tubeless),ζφμθςκα με 

ηηξ μδεγίεξ ERTRO. 

Σμ ζφζηεμα μεηαδυζεςξ θηκήζεςξ πνέπεη κα απμηειείηαη: 

Απυ θηβχηημ ηςκ ηαποηήηςκ πμο πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ εκκέα ηαποηήηςκ εμπνμζζμπμνείαξ θαη 

μηαξ μπηζζμπμνείαξ, ζογπνμκηζμέκςκ ημοιάπηζημκ ηςκ 8 εμπνμζζμπμνείαξ. Να θένεη δε θιείδςμα 

δηαθμνηθμφ. Θα θένεη ζομπιέθηε πμο πνέπεη κα είκαη ηζπονήξ θαηαζθεοήξ λενμφ ηφπμο, 

ακηαπμθνηκυμεκμξ απυιοηα πνμξ ηηξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ ημο αοημθηκήημο.  

Απυ δηαθμνηθυ θαη εμηαλυκηα γκήζηα ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ πιαηζίςκ, απμθιεηυμεκεξ ηεξ 

πνεζημμπμηήζεςξ απμμημήζεςκ, ηζπονήξ θαη δμθημαζμέκεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ θαιή θαη 

αζθαιή ιεηημονγία ηςκ μπεμάηςκ, θαηάιιεια ζε ζοκενγαζία με ημ θηβχηημ ηαποηήηςκ γηα ακάβαζε με 

πιήνεξ θμνηίμ ζε θιίζε δνυμμο 15% θαη γηα μέγηζηε  ηαπφηεηα πμνείαξ 80 πηι./χνα ημοιάπηζημκ. 

Σμ ζφζηεμα πεδήζεςξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεη απυιοηα ημ αοημθίκεημ θαη ημοξ επηβαίκμκηεξ. Σμ 

αοημθίκεημ  κα είκαη εθμδηαζμέκμ με θνέκα δηπιμφ θοθιχμαημξ. Οη ζςιεκχζεηξ, ηα ναθυν θ.ι.π. 

ελανηήμαηα  πνέπεη κα είκαη ηθακήξ ακημπήξ θαη άνηζηεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ 

μαθνμπνυκηα θαιή ιεηημονγία ημο ζοζηήμαημξ πεδήζεςξ. Τπμπνεςηηθά ζα θένεη ζοζηήμαηα ABS, ESP 

θαη EBD ή πανυμμημ ζφζηεμα θαηακμμήξ πέδεζεξ. Θα θένεη μεπακυθνεκμ πνμεγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ θαη 

ορειήξ απυδμζεξ, ηζπφμξ ημοιάπηζημκ 160 kW. 

Όια ηα ελανηήμαηα ημο αοημθηκήημο  πνέπεη κα είκαη ηα γκήζηα ημο ενγμζηαζίμο. 

ημ υπεμα απαναηηΫηςξ ζα είκαη εγθαηεζηεμΪκμ ζφζηεμα ζενμΩκζεςξ θαη θιημαηηζμμφ 

(airconditioner) θαηΩιιειεξ ηζπφμξ. 

Σμ πιαίζημ ημο αοημθηκήημο, ημοιάπηζημκ θαηά ημ πνυκμ εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζε θαμία 

πενίπηςζε δεκ επηηνέπεηαη κα πανμοζηάζεη μπμημδήπμηε νήγμα ή ζηνέβιςζε (αθυμα θαη γηα θμνηία 

μεγαιφηενα ημο μέγηζημο επηηνεπυμεκμο) θαηά 20%. Δηαθμνεηηθά μ πνμμεζεοηήξ πνέπεη κα 

οπμπνεςζεί κα ακηηθαηαζηήζεη ημ πιαίζημ ή μένμξ αοημφ με άιιμ πενηζζυηενμ εκηζπομέκεξ 

θαηαζθεοήξ.        

Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα θνμκηίζεη γηα ηεκ πανάδμζε ημο μπήμαημξ έημημμο πνμξ ζέζε ζηεκ 

θοθιμθμνία με θναηηθέξ πηκαθίδεξ ακαιαμβάκμκηαξ ημ ζφκμιμ ηςκ γναθεημθναηηθχκ δηαδηθαζηχκ 

(θυζημξ θαη εκένγεηεξ). Ο Δήμμξ ζα πανάζπεη υηη ζπεηηθυ έγγναθμ θαη ελμοζημδυηεζε απαηηεζεί. Ο 

ακάδμπμξ ζα πνέπεη επίζεξ κα θνμκηίζεη γηα ημκ ελμπιηζμυ ημο μπήμαημξ, με ηεκ πνμβιεπυμεκε απυ 

ημ κυμμ ζήμακζε (πενημεηνηθή θίηνηκε ιςνίδα, ιμγυηοπμ πνμγνάμμαημξ πνεμαημδυηεζεξ, βάνε θ.ι.π.) 

Ο πνμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ εοζφκε κα πνμβεί ζε μπμηαδήπμηε ζομπιήνςζε, εκίζποζε ή θαη 

ηνμπμπμίεζε πμο ζα απαηηεζεί απυ ημκ ηεπκηθυ έιεγπμ μπεμάηςκ απυ ανμυδηα οπενεζία ημο 

Τπμονγείμο Μεηαθμνχκ θαηά ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ. 

 

3.ΤΠΓΡΚΑΣΑΚΓΤΗ 

Η οπενθαηαζθεοή ζα απμηειείηαη απυ ημ θονίςξ ζχμα, ηεκ μπίζζηα πυνηα θαη ημκ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ θάδςκ απμννημμάηςκ. 

Γεκηθά, ηα ζεμεία ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζηα μπμία ακαπηφζζμκηαη αολεμέκεξ πηέζεηξ θαη ηνηβέξ ζα 

πνέπεη κα είκαη δηαμμνθςμέκα ή εκηζπομέκα απυ πάιοβα ηδηαίηενεξ ακζεθηηθυηεηαξ. Με πμηκή 



απμθιεηζμμφ πνμθεημέκμο κα ειαπηζημπμηείηαη μ ανηζμυξ ηςκ ζογθμιιήζεςκ θαη ηςκ πηζακχκ 

μλεηδχζεςκ, ηα πιεονηθά ημηπχμαηα ζα απμηειμφκηαη απυ θονηυ παιοβδμέιαζμα χζηε κα 

μεγηζημπμημφκηαη μη μεπακηθέξ ακημπέξ ημοξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πανάιιεια ζα είκαη εθηθηή ε 

επηθυιιεζε επηγναθχκ θαη μεκομάηςκ επηιμγήξ ημο Δήμμο επί ηςκ πιεονηθχκ επηθακεηχκ ημο 

απμννημμαημθυνμο.   

Σα πιεονηθά ημηπχμαηα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκα απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 3mm 

πενίπμο εκχ ημ δάπεδμ ζα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 5mm 

πενίπμο. 

Οη πιάθεξ πνμχζεζεξ θαη ζομπίεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ απυ 

παιοβδμέιαζμα πάπμοξ 5mm πενίπμο με εκηζπφζεηξ χζηε κα ακηέπμοκ ζηεκ πίεζε ηςκ οδναοιηθχκ 

εμβυιςκ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα εδνάδεηαη επί ημο θμνηεγμφ πιαηζίμο, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή 

ημο θαη μ ηνυπμξ έδναζεξ ζα πνέπεη κα πνμζθένεη απυζβεζε θναδαζμχκ, εοθμιία ζε ενγαζίεξ 

ζοκηήνεζεξ θαη αζθαιή ηνυπμ αθαίνεζεξ θαη επακαημπμζέηεζεξ αοηήξ. 

Η πςνεηηθυηεηα ημο θονίςξ ζχμαημξ, δειαδή ημο υγθμο πμο θαηαιαμβάκμοκ ηα ζομπηεζμέκα 

απμννίμμαηα, εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ, ζα είκαη 16m3θαη ε πςνεηηθυηεηα ηεξ ιεθάκεξ εκαπυζεζεξ 

απμννημμάηςκ, δειαδή ημο υγθμο ζε κενυ πμο ζεςνεηηθά μπμνεί κα δεπζεί ε ιεθάκε, ζα είκαη 

ημοιάπηζημκ 1,50m3. 

Σμ θονίςξ ζχμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη θιεηζηυ, ελ' μιμθιήνμο μεηαιιηθυ απυ παιοβδμέιαζμα 

ηθακμφ πάπμοξ, ορειήξ ακζεθηηθυηεηαξ ζηε θζμνά θαη ηε δηάβνςζε θαη θαηάιιεια εκηζπομέκμ θαη ζα 

θένεη, με άνζνςζε, πυνηα ζημ πίζς μένμξ, έηζη χζηε,  ηα απμννίμμαηα κα είκαη ηειείςξ αζέαηα εκχ ε 

εθνμή ηςκ ογνχκ πνέπεη κα είκαη απμιφηςξ ελαζθαιηζμέκε.  

Σμ μπνμζηηκυ ημήμα ημο δαπέδμο θυνηςζεξ πνέπεη κα είκαη ελμπιηζμέκμ με έκα ζφζηεμα 

ζογθέκηνςζεξ θαη ζογθνάηεζεξ  ηςκ ογνχκ ζε δελαμεκή ζηναγγηζμάηςκ πμο ζα θένεη βάκα απμννμήξ 

θαη ηάπα θαζανηζμμφ. Γκηυξ ημο ζχμαημξ θαη ζε υιμ ημ μήθμξ ημο, ζα θηκείηαη ε μεηαιιηθή πιάθα 

εθθέκςζεξ ηςκ απμννημμάηςκ, με ημοιάπηζημκ έκα ηζπονυ οδνμζηαηηθυ θφιηκδνμ. 

ημ πίζς μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ θαη ανζνςηά επί ημο θονίςξ ζχμαημξ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ε 

μπίζζηα πυνηα πμο ζα ακορχκεηαη οδναοιηθά, με δεφγμξ οδνμζηαηηθχκ θοιίκδνςκ, χζηε κα είκαη 

εθηθηή ε εθθέκςζε ηςκ απμννημμάηςκ. Η μπίζζηα πυνηα ζα πενηιαμβάκεη ςξ θφνηα ζοζηαηηθά ημήμαηά 

ηεξ, ηε ιεθάκε εκαπυζεζεξ απμννημμάηςκ θαη ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ.  

Η ιεθάκε εκαπυζεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ζημ παμειυηενμ πχνμ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ θαη κα θένεη βάκα απμννμήξ. ημ πχνμ αοηυ, ζα πνέπεη κα εθθμνηχκμκηαη ηα απμννίμμαηα 

ηςκ θάδςκ ή υζςκ ζοιιέγμκηαη με ηα πένηα. 

Ο μεπακηζμυξ ζομπίεζεξ πνέπεη κα θένεη οδνμζηαηηθμφξ θοιίκδνμοξ πμο ζα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηε 

ζάνςζε θαη πνμχζεζε ηςκ απμννημμάηςκ, απυ ηε ιεθάκε εκαπυζεζήξ ηςκ πνμξ ημ εζςηενηθυ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ. Πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί μπμηαδήπμηε επαθή ηςκ απμννημμάηςκ με ημ ζφζηεμα 

ζομπίεζεξ, με πμηκή απμθιεηζμμφ μη οδναοιηθμί θφιηκδνμη θίκεζεξ ημο θμνείμο ζομπίεζεξ ζα πνέπεη κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη ελςηενηθά ηεξ θηβςηάμαλαξ. 

Η απμδεθηή ζπέζε ζομπίεζεξ αλημιμγείηαη ζε θηιά ακά θοβηθυ μέηνμ πςνεηηθυηεηαξ ημο θονίςξ 

ζχμαημξ θαη δεκ πνέπεη κα  οπενβαίκεη ημ μέγηζημ ςθέιημμ θμνηίμ ημο μπήμαημξ. Η ζοκμιηθή ζομπίεζε 

ηςκ απμννημμάηςκ ςξ πνμξ ημκ ςθέιημμ υγθμ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη ζα είκαη ημοιάπηζημκ 450 

kg/m3 θαη ε ζοκμιηθή ζπέζε υγθμο ζομπηεζμέκςκ απμννημμάηςκ πνμξ αζομπίεζηα ζα είκαη ημοιάπηζημκ  

5:1.  

Θα δηαζέηεη, ημοιάπηζημκ, ηα αθυιμοζα ζοζηήμαηα : 

 αοηυμαημ, με επακαιαμβακυμεκμ θφθιμ πμο δηαθυπηεηαη μυκμ με εκημιή (AUTO), 

 αοηυμαημ, με απιυ θφθιμ πμο υηακ μιμθιενχκεηαη, δηαθυπηεηαη αοηυμαηα ( SINGLE ) θαη 

επακαιαμβάκεηαη θαηυπηκ εκημιήξ, 



 πεηνμθίκεημ, υπμο μ θφθιμξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ ειέγπεηαη με μεμμκςμέκεξ θηκήζεηξ, απυ 

ημ πεηνηζηή με μμπιμφξ ή θμμβία. 

Γλςηενηθά ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, πνέπεη κα θένεη, δφμ (2) ακαθιηκυμεκα - ακηημιηζζεηηθά, ηζπονά 

ζθαιμπάηηα θαη πεηνμιαβέξ ζογθνάηεζεξ. 

ημ επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ζημ εμπνυζζημ μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη, ακηίζημηπα, απυ έκαξ (1) πενηζηνεθυμεκμξ θάνμξ πνχμαημξ πμνημθαιί, εκχ ζημ 

επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, έκαξ (1) πνμβμιέαξ κοθηενηκήξ ενγαζίαξ. Γπίζεξ, ζημ 

μπίζζημ μένμξ ημ υπεμα πνέπεη κα θένεη ακαθιαζηηθέξ ιςνίδεξ. 

 

Σμ υπεμα ζα πνέπεη κα πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα αζθαιμφξ πεηνηζμμφ, ηυζμ γηα πεηνςκαθηηθή υζμ θαη 

γηα μεπακηθή απμθμμηδή. Γηα ημκ ζθμπυ αοηυ ζημ πίζς μένμξ ηεξ πμάκεξ θυνηςζεξ πνέπεη κα οπάνπεη 

μηθνή ακαθιηκυμεκε πυνηα, έηζη χζηε, κα νοζμίδεηαη ημ φρμξ θυνηςζεξ, παμειυηενμ γηα ηεκ 

πεηνμθίκεηε απμθμμηδή θαη  ορειυηενμ γηα ηεκ απμθμμηδή με θάδμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα, ζηε πενίπηςζε 

ηεξ πεηνςκαθηηθήξ απμθμμηδήξ, δεκ πνέπεη κα ιεηημονγεί ημ αοηυμαημ ζφζηεμα ζομπίεζεξ. 

 

Η οπενθαηαζθεοή ζα θένεη υια ηα απαναίηεηα μέζα θαη μέηνα αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ, ηα μπμία ζα 

πενηγναθμφκ ακαιοηηθά ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά θαη ζα ηθακμπμημφκ απυιοηα ηηξ βαζηθέξ απαηηήζεηξ 

ογείαξ θαη αζθάιεηαξ πμο έπεη ζέζεη ε Γονςπασθή Γπηηνμπή (ΠΔ 57/2010 εκζςμάηςζε μδεγίαξ 

2006/42/ΓΚ) ζπεηηθά με ηεκ αζθάιεηα ηςκ μεπακχκ - ζήμακζε CE θαη ηα πνυηοπα ηεξ ζεηνάξ 

ΓΝ1501. 

Θα θένεη δε ημκ αθυιμοζμ ελμπιηζμυ : 

 Δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ, με δφμ ημοιάπηζημκ θμμβία, 

ανηζηενά θαη δεληά ζημ μπίζζημ πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ- Emergency stop -ηεξ 

μπμίαξ ε εκενγμπμίεζε, ζα επηθένεη επεηηθυ ζήμα εκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ. 

 φζηεμα πνμεηδμπμηεηηθμφ ζήμαημξ (βμμβεηήξ) με δφμ θμμβία, ανηζηενά θαη δεληά ζημ μπίζζημ 

πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, γηα ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ. 

 Δηάηαλε άμεζεξ επέμβαζεξ απεγθιςβηζμμφ ακηηθεημέκςκ απυ ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ, με 

θμμβίμ ζηε δεληά πιεονά ημο πίζς μένμοξ, ε εκενγμπμίεζε ηεξ μπμίαξ, ζα ακμίγεη ηεκ πιάθα 

ζομπίεζεξ θαη ζα ακεβάδεη ημ θμνείμ ζημ πάκς μένμξ. Η ιεηημονγία αοηή γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ 

με πμηκή απμθιεηζμμφ πνέπεη κα είκαη εθηθηή αθυμα θαη υηακ έπεη εκενγμπμηεζεί ε δηάηαλε 

άμεζεξ δηαθμπήξ. 

 Οη γναμμέξ ακφρςζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο ακορςηηθμφ μεπακηζμμφ, ζα είκαη 

ελμπιηζμέκεξ με βαιβίδεξ δηαθμπήξ νμήξ, πμο ζα εκενγμπμημφκηαη ζε πενίπηςζε απχιεηαξ ηεξ 

οδναοιηθήξ πίεζεξ. 

 Η γναμμή θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζα είκαη ελμπιηζμέκε με βαιβίδα ειέγπμο νμήξ, γηα 

ηεκ νφζμηζε ηεξ ηαπφηεηαξ θαηαβίβαζεξ, ζηεκ επηζομεηή ηημή πμο μνίδεηαη απυ ημ πνυηοπμ 

ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 

 Όιεξ μη οδναοιηθέξ ζςιεκχζεηξ πνέπεη κα θένμοκ ζοκηειεζηή αζθαιείαξ i=4 έκακηη ηεξ πίεζεξ 

ιεηημονγίαξ θαη κα είκαη μναηέξ γηα κα μπμνμφκ κα ειέγπμκηαη. 

 Γκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ, ζα οπάνπεη ειεθηνηθυξ πίκαθαξ ειέγπμο  γηα ημ πεηνηζμυ ηεξ 

μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο μεπακηζμμφ εθθέκςζεξ, ζα δηαζέηεη δε δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ 

ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ (Emergency stop), ςνμμεηνεηή ηςκ ςνχκ ιεηημονγίαξ 

ημο δοκαμμιήπηε (ΡΣΟ) θαη δηαθυπηε θςηηδυμεκμ-εκδεηθηηθή ιοπκία, υηακ οπάνπεη άκζνςπμξ 

πάκς ζηα ζθαιμπάηηα. Γπίζεξ μέζα ζηε θαμπίκα ζα πνέπεη κα οπάνπεη θιεηζηυ θφθιςμα 

ηειευναζεξ γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ ενγαζηχκ θυνηςζεξ ημο μπήμαημξ. 

 Γπηπνυζζεηα, ζα οπάνπεη θαηάιιειε δηάηαλε απμηνμπήξ πιήνμοξ θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ - εθυζμκ πεηνίδεηαη απυ ημ ζάιαμμ μδήγεζεξ . Η μπίζζηα πυνηα ζα ζηαμαηά ζε 

απυζηαζε απυ ηε πενημπή επαθήξ ηεξ με ημ θονίςξ ζχμα θαη ζα πνμβιέπεηαη θαηάιιειε 



δηάηαλε γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ θαηάβαζεξ, με πεηνηζμυ θμκηά απυ ημ ζεμείμ επαθήξ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ θαη ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ . 

 Μεπακηθή αζθαιή ζογθνάηεζε ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζε ακμηθηή ζέζε, χζηε κα επηηνέπεηαη με 

αζθάιεηα ε είζμδμξ εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ ή άιιμο ζεμείμο, γηα ζοκηήνεζε ή επηζθεοή. 

 Δηάηαλε αζθαιείαξ γηα ηεκ απμηνμπή θίκεζεξ ημο μπήμαημξ, με ηαπφηεηα ακχηενε ηεξ 

μνηδυμεκεξ ζημ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501, εθ’ υζμκ επί ηςκ ζθαιμπαηηχκ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ, ζηέθεηαη άκζνςπμξ θαη πανάιιεια δεκ ζα επηηνέπεηαη ε μπηζζμπμνεία ημο.  

 Η ζηάζμε ημο εθπεμπυμεκμο ζμνφβμο ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, ζα είκαη ζφμθςκε με ηεκ ηζπφμοζα 

θάζε θμνά μδεγία (2000/14/ΓΚ) θαη ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 

Σμ υπεμα πνέπεη κα θένεη ζημ μπίζζημ μένμξ ημο, ακμηθημφ ή θιεηζημφ ηφπμο, οδναοιηθυ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ. Όιμη μη πνμακαθενυμεκμη ηφπμη ζα είκαη θαηάιιειμη γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ ηοπμπμηεμέκςκ 

θαηά ΓΝ 840 θάδςκ απμννημμάηςκ, πιαζηηθχκ ή μεηαιιηθχκ, πςνεηηθυηεηαξ απυ 80lt έςξ 1300lt.  

Σμ οδναοιηθυ θφθιςμα ζα παίνκεη θίκεζε απυ ημ δοκαμμιήπηε ( ΡΣΟ ) ημο μπήμαημξ μέζς ηζπονήξ ή 

ηζπονχκ οδναοιηθήξ-χκ ακηιίαξ-χκ θαη ζα θένεη αοημμαηηζμυ απμζφμπιελεξ πςνίξ ηεκ ζοκεπή 

θαηαπυκεζε ημο δοκαμμιήπηε. Πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με βαιβίδα ακαθμφθηζεξ γηα απμθογή 

αιυγηζηςκ οπενθμνηχζεςκ. Όιεξ μη γναμμέξ ημο ειεθηνηθμφ θοθιχμαημξ κα είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε 

ζηεγακμφξ αγςγμφξ θαη ακ πνεηαζζεί ακηηθαηάζηαζε, αοηή κα γίκεηαη πςνίξ κα πνεηαζζεί κα ακμηπζμφκ 

μπέξ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα έπεη εγθαηεζηεμέκμ θαηάιιειμ ελμπιηζμυ (πεηνηζηήνηα – ζφζηεμα 

παναθμιμφζεζεξ με θάμενα θαη μζυκε) γηα ηεκ ζοκεπή επίβιερε ηεξ ιεηημονγίαξ, εκχ ζα έπεη ηεκ 

δοκαηυηεηα κα αολάκεη ηηξ ζηνμθέξ ημο θηκεηήνα, ζηηξ απαηημφμεκεξ γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ, ζηεκ ζέζε 

«κεθνυ» ημο θηβςηίμο ηαποηήηςκ θαη κα πέθημοκ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ. 

Σμ απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα παναδμζεί   ηα αθυιμοζα πανειθυμεκα : 

 Πιήνεξ εθεδνηθυξ ηνμπυξ, υμμημξ με ημοξ βαζηθά πενηιαμβακυμεκμοξ, ημπμζεηεμέκμξ ζε 

εοπενή ζέζε. 

 εηνά ενγαιείςκ ζε θαηάιιειε ενγαιεημζήθε πμο κα πνμζδημνίδμκηαη ακαιοηηθχξ ζε 

θαηάζηαζε, γνφιμξ, ηάθμη θ.ά.  

 Δφμ (2) ημοιάπηζημκ πονμζβεζηήνεξ ζφμθςκα με ημκ Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ.) 

(υπςξ ζα ηζπφεη θαηά ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ). 

 Πιήνεξ θανμαθείμ ζφμθςκα με ημκ Κ.Ο.Κ.  

 Σνίγςκμ βιαβχκ. 

 Ακηημιηζζεηηθέξ αιοζίδεξ. 

 Σα απαναίηεηα έκηοπα / ηεπκηθά εγπεηνίδηα γηα ηε ζοκηήνεζε, επηζθεοή θαη θαιή ιεηημονγία ημο 

μπήμαημξ, ζε δφμ ζεηνέξ γηα ημκ θηκεηήνα, ημ πιαίζημ θαη ηεκ οπενθαηαζθεοή ζηεκ Γιιεκηθή 

γιχζζα (θαηά πνμηίμεζε) ή ζε επίζεμε μεηάθναζε αοηήξ ή ζηεκ Αγγιηθή γιχζζα,  

 Έκηοπμη θαηάιμγμη ηςκ ακηηζημίπςκ ακηαιιαθηηθχκ (εηθμκμγναθεμέκμη με θςδηθμπμίεζε θαηά ημ 

δοκαηυκ) ή ρεθηαθμί δίζθμη ακηαιιαθηηθχκ (οιηθυ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή)  

Όιμ ημ υπεμα ζα είκαη βαμμέκμ με πνχμαηα ανίζηεξ πμηυηεηαξ θαη ακημπήξ χζηε κα ελαζθαιηζηεί ε 

ακημπή ημο ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη ζα ένπεηαη ζε επαθή με οιηθά πμηθίιεξ θφζεςξ θαη ηδημηήηςκ. Να 

δμζμφκ ηα παναθηενηζηηθά βαθήξ ημο μπήμαημξ. Η απυπνςζε ημο πνςμαηηζμμφ ημο μπήμαημξ, εθηυξ 

απυ ηα ημήμαηα πμο θαιφπημκηαη απυ έιαζμα αιμομηκίμο ή άιιμο ακμλείδςημο μεηάιιμο, θαζχξ θαη μη 

απαηημφμεκεξ επηγναθέξ ζα θαζμνίδμκηαη   θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ  ηειηθήξ ζφμβαζεξ ζε εφιμγμ 

πνμκηθυ δηάζηεμα θαη ηηξ μπμίεξ μ Πνμμεζεοηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα απμδεπζεί ζε ακηίζεηε 

πενίπηςζε ζα είκαη ιεοθμφ πνχμαημξ. 

Σμ αοημθίκεημ ζα παναδμζεί με ηηξ απαναίηεηεξ επηγναθέξ θαη άιια δηαθνηηηθά ζεμεία πμο ζα 

θαζμνίζεη ε οπενεζία θαζχξ θαη ηηξ απαηημφμεκεξ πηκαθίδεξ ημο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ. 

  

 



ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΓΙΑ - ΓΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΓΤΡΩΠΑΧΚΗ ΓΝΩΗ. 

Σμ υπεμα πνέπεη οπμπνεςηηθά κα πιενμί ημοξ εονςπασθμφξ θακμκηζμμφξ πνμιήρεςξ αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

ογθεθνημέκα μ θηκεηήναξ ημο μπήμαημξ πνέπεη κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ  EURO 6 θαη ε οπενθαηαζθεοή κα πιενμί ημοξ θακυκεξ γηα πνυιερε αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ (Γονςπασθή μδεγία  ΓΝ1501) θαη κα θένεη ζήμα CE. 

Γπίζεξ ημ υπεμα πνέπεη κα δηαζέηεη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ μεπακηζμμφξ θαη ζεμάκζεηξ γηα πνυιερε 

αηοπεμάηςκ θαη βιαβχκ πμο ζα μπμνμφζακ κα πνμέιζμοκ απυ ιάζμξ πεηνηζμυ ημο ή απνυμπηε βιάβε 

θαζχξ επίζεξ πνέπεη κα είκαη ελειηγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ γηα κα δηαζθαιίδεη ηεκ άκεηε, αζθαιή θαη 

ογηεηκή πνήζε ημο απυ ημοξ ενγαδμμέκμοξ. 

 

 

2. ΣΓΥΝΙΚΓ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΓ ΤΜΠΙΓΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΡΓΑ, ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 12 θ.μ.              

ΜΓ ΤΣΗΜΑ ΑΝΤΦΩΗ ΚΑΔΩΝ. 

 

 

1.ΓΓΝΙΚΑ 

Η πνμμήζεηα αθμνά έκα (1) θαηκμφνγημ απμννημμαημθυνμ ηφπμο πνέζαξ πςνεηηθυηεηαξ 12 θ.μ. 

Σμ απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα απμηειείηαη απυ πιαίζημ θαη οπενθαηαζθεοή θαη πνέπεη κα έπεη 

ζφζηεμα ζομπηέζεςξ ηςκ απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, κα είκαη θαηάιιειμ γηα ηε θυνηςζε 

απμννημμάηςκ με μεγάιε πενηεθηηθυηεηα ζε κενυ θαη κα πιενμί υιεξ ηηξ οπάνπμοζεξ δηαηάλεηξ χζηε κα 

είκαη δοκαηή ε θοθιμθμνία ημο ζηεκ Γιιάδα με κυμημε άδεηα θοθιμθμνίαξ. Πνέπεη κα είκαη πνυζθαηεξ 

θαηαζθεοήξ, θαηκμφνγημ θαη αμεηαπείνηζημ.    

Σμ αοημθίκεημ πνέπεη κα έπεη πιήνε ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε θςηηζμμφ θαη ζεμάηςκ γηα ηεκ 

θοθιμθμνία, ζφμθςκα με ημκ ηζπφμκηα Κ.Ο.Κ., κα είκαη εθμδηαζμέκμ με ημοξ απαναίηεημοξ πνμβμιείξ,  

πνμβιεπυμεκμοξ θαζνέπηεξ, θςηηζηηθά ζχμαηα, επεηηθά ζήμαηα θαη επεηηθυ ζφζηεμα επηθμηκςκίαξ 

ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ, δφμ πενηζηνεθυμεκμοξ θάνμοξ θαη ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε γηα κοπηενηκή 

απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη ζημ πίζς μένμξ ηεξ πυνηαξ ημο κα οπάνπμοκ ακηακαθιαζηηθά. 

ηηξ απαηηήζεηξ υπμο ακαθένεηαη μ υνμξ πενίπμο γίκεηαη απμδεθηή απυθιηζε ± 10% ζηεκ ακαθενυμεκε 

ηημή. 

 

2. ΠΛΑΙΙΟ 

Σμ πιαίζημ  πνέπεη κα είκαη απυιοηα θαηκμφνγημ,  πνυζθαηεξ (έημοξ 2021) εηδηθά ζηηβανήξ 

θαηαζθεοήξ, απυ ηα ηειεοηαία μμκηέια ηεξ ακηίζημηπεξ ζεηνάξ, ηειείςξ πνμςζεμέκεξ μδεγήζεςξ, 

μηθημφ θμνηίμο με πμηκή απμθιεηζμμφ ημοιάπηζημκ 16tn.   

Με ηηξ πνμζθμνέξ πμο ζα οπμβιεζμφκ θαηά ημκ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα δμζμφκ απαναίηεηα θαη μάιηζηα 

θαηά ηνυπμ ζαθή θαη οπεφζοκμ ηα παναθάης ηεπκηθά ζημηπεία θαη πιενμθμνίεξ: 

 Γνγμζηάζημ θαηαζθεοήξ ημο πιαηζίμο θαη ηφπμξ. 

 Eμπνυζζημξ πνυβμιμξ. 

 Βάνε πιαηζίμο. 

 Ακχηαημ επηηνεπυμεκμ, γηα ημ πιαίζημ, μηθηυ βάνμξ (GROSS WEIGHT.) 

 Ίδημ (κεθνυ) βάνμξ ημο πιαηζίμο με ημ ζαιαμίζθμ ημο μδεγμφ (απυβανμ). 

 Σμ θαζανυ ςθέιημμ θμνηίμ. 

 Η ηθακυηεηα θυνηηζεξ ημο μπνμζηηκμφ θαη ημο πίζς άλμκα. 

Ο θηκεηήναξ πνέπεη κα είκαη πεηνειαημθίκεημξ ηφπμο DIESEL ηεηνάπνμκμξ, οδνυροθημξ,  ε 

μκμμαζηηθή ηζπφξ ημο μπμίμο πνέπεη κα οπενθαιφπηεη ηηξ ακάγθεξ ιεηημονγίαξ ημο μπήμαημξ. Πνέπεη 

κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ  ΓURO 6.  Η μκμμαζηηθή ηζπφξ 



θαηά DIN ζα είκαη ημοιάπηζημκ 230Hp θαη νμπήξ 850Nm, εκχ μ θοβηζμυξ ημο πενίπμο 6.500 cc. 

Γπίζεξ,  πνέπεη κα έπεη ζφζηεμα απ' εοζείαξ εθπφζεςξ, με δοκαηυηεηα εφθμιεξ επηζθεοήξ θαη 

ζοκηήνεζεξ. Σμ πςκί δηαθμνηθμφ πνέπεη κα είκαη ελαηνεηηθήξ πμηυηεηαξ θαη θαηαζθεοήξ. Απαναίηεηε 

είκαη ε πνμζθυμηζε δηαγναμμάηςκ νμπχκ ημο θηκεηήνα.   

Η έλμδμξ ηςκ θαοζαενίςκ ημο θηκεηήνα  πνέπεη κα είκαη  πνμξ ηα άκς, με ζςιήκα ελαημίζεςξ 

μμκςμέκε. Πνέπεη κα είκαη ημπμζεηεμέκε μεηαλφ ημο ζαιάμμο μδεγήζεςξ θαη ηεξ θηβςηάμαλαξ θαη  κα 

πνμελέπεη απυ αοηή. 

Σμ βμιάκ μδεγήζεςξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηα ανηζηενά ημο αοημθηκήημο θαη  κα έπεη απαναίηεηα 

ζφζηεμα μδεγήζεςξ οδναοιηθυ  (με οπμβμήζεζε). 

Ο ζαιαμίζθμξ ημο μδεγμφ, πνέπεη κα είκαη ηειείςξ πνμςζεμέκεξ μδήγεζεξ, ακαθιηκυμεκμο ηφπμο, 

πνέπεη κα θένεη θάζηζμα μδεγμφ νοζμηδυμεκμο ηφπμο θαη θάζηζμα γηα δφμ ζοκμδεγμφξ, ηαμπιχ με ηα 

ζοκήζε υνγακα ειέγπμο θαη θςηεηκά ζήμαηα, ακεμμζχναθα απυ γοαιί SECURIT ή πανυμμημο ηφπμο 

αζθάιεηαξ, ζενμηθή μυκςζε με επέκδοζε απυ πιαζηηθυ δένμα, δφμ ειεθηνηθμφξ οαιμθαζανηζηήνεξ, δφμ  

αιελήιηα νοζμηδυμεκεξ ζέζεξ, δάπεδμ θαιομμέκμ απυ πιαζηηθά ηαπέηα, ζφζηεμα ζενμάκζεςξ με 

δοκαηυηεηα εηζαγςγήξ μέζα ζημ ζαιαμίζθμ με ζενμαηκυμεκμο θνέζθμο αένα, πιαθμκηένα θςηηζμμφ, 

νεομαημδυηε γηα ηεκ ημπμζέηεζε μπαιακηέδαξ θαη γεκηθά θάζε ελάνηεμα εκυξ ζαιαμίζθμο ζογπνυκμο 

αοημθηκήημο. 

Σμ πιαίζημ ζα είκαη 2 αλυκςκ. Ο ηφπμξ ηεξ ακάνηεζεξ  ημο εμπνυζζημο θαη πίζς άλμκα ζα είκαη  

παιφβδηκεξ ή με αενυθμοζθεξ (air suspension) ή ζοκδοαζμυ αοηχκ. Να δμζεί μ ηφπμξ, μ 

θαηαζθεοαζηήξ θαη μη ηθακυηεηεξ αλυκςκ θαη ακανηήζεςκ . Σμ πιαίζημ πνέπεη κα θένεη πιήνεηξ 

ηνμπμφξ, με ειαζηηθά επίζςηνα,  θαηκμφνγηα ηφπμο radial, πςνίξ αενμζάιαμμ (tubeless),ζφμθςκα με 

ηηξ μδεγίεξ ERTRO. 

Σμ ζφζηεμα μεηαδυζεςξ θηκήζεςξ πνέπεη κα απμηειείηαη: 

Απυ θηβχηημ ηςκ ηαποηήηςκ πμο πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ εκκέα ηαποηήηςκ εμπνμζζμπμνείαξ θαη 

μηαξ μπηζζμπμνείαξ, ζογπνμκηζμέκςκ ημοιάπηζημκ ηςκ 8 εμπνμζζμπμνείαξ. Να θένεη δε θιείδςμα 

δηαθμνηθμφ. Θα θένεη ζομπιέθηε πμο πνέπεη κα είκαη ηζπονήξ θαηαζθεοήξ λενμφ ηφπμο, 

ακηαπμθνηκυμεκμξ απυιοηα πνμξ ηηξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ ημο αοημθηκήημο.  

Απυ δηαθμνηθυ θαη εμηαλυκηα γκήζηα ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ πιαηζίςκ, απμθιεηυμεκεξ ηεξ 

πνεζημμπμηήζεςξ απμμημήζεςκ, ηζπονήξ θαη δμθημαζμέκεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ θαιή θαη 

αζθαιή ιεηημονγία ηςκ μπεμάηςκ, θαηάιιεια ζε ζοκενγαζία με ημ θηβχηημ ηαποηήηςκ γηα ακάβαζε με 

πιήνεξ θμνηίμ ζε θιίζε δνυμμο 15% θαη γηα μέγηζηε  ηαπφηεηα πμνείαξ 80 πηι./χνα ημοιάπηζημκ. 

Σμ ζφζηεμα πεδήζεςξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεη απυιοηα ημ αοημθίκεημ θαη ημοξ επηβαίκμκηεξ. Σμ 

αοημθίκεημ  κα είκαη εθμδηαζμέκμ με θνέκα δηπιμφ θοθιχμαημξ. Οη ζςιεκχζεηξ, ηα ναθυν θ.ι.π. 

ελανηήμαηα  πνέπεη κα είκαη ηθακήξ ακημπήξ θαη άνηζηεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ 

μαθνμπνυκηα θαιή ιεηημονγία ημο ζοζηήμαημξ πεδήζεςξ. Τπμπνεςηηθά ζα θένεη ζφζηεμαηα ABS, ESP 

θαη EBD ή πανυμμημ ζφζηεμα θαηακμμήξ πέδεζεξ. Θα θένεη μεπακυθνεκμ πνμεγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ θαη 

ορειήξ απυδμζεξ, ηζπφμξ ημοιάπηζημκ 160 kW. 

Όια ηα ελανηήμαηα ημο αοημθηκήημο  πνέπεη κα είκαη ηα γκήζηα ημο ενγμζηαζίμο. 

ημ υπεμα απαναηηΫηςξ ζα είκαη εγθαηεζηεμΪκμ ζφζηεμα ζενμΩκζεςξ θαη θιημαηηζμμφ 

(airconditioner) θαηΩιιειεξ ηζπφμξ. 

Σμ πιαίζημ ημο αοημθηκήημο, ημοιάπηζημκ θαηά ημ πνυκμ εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζε θαμία 

πενίπηςζε δεκ επηηνέπεηαη κα πανμοζηάζεη μπμημδήπμηε νήγμα ή ζηνέβιςζε (αθυμα θαη γηα θμνηία 

μεγαιφηενα ημο μέγηζημο επηηνεπυμεκμο) θαηά 20%. Δηαθμνεηηθά μ πνμμεζεοηήξ πνέπεη κα 

οπμπνεςζεί κα ακηηθαηαζηήζεη ημ πιαίζημ ή μένμξ αοημφ με άιιμ πενηζζυηενμ εκηζπομέκεξ 

θαηαζθεοήξ.        

Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα θνμκηίζεη γηα ηεκ πανάδμζε ημο μπήμαημξ έημημμο πνμξ ζέζε ζηεκ 

θοθιμθμνία με θναηηθέξ πηκαθίδεξ ακαιαμβάκμκηαξ ημ ζφκμιμ ηςκ γναθεημθναηηθχκ δηαδηθαζηχκ 

(θυζημξ θαη εκένγεηεξ). Ο Δήμμξ ζα πανάζπεη υηη ζπεηηθυ έγγναθμ θαη ελμοζημδυηεζε απαηηεζεί. Ο 

ακάδμπμξ ζα πνέπεη επίζεξ κα θνμκηίζεη γηα ημκ ελμπιηζμυ ημο μπήμαημξ, με ηεκ πνμβιεπυμεκε απυ 



ημ κυμμ ζήμακζε (πενημεηνηθή θίηνηκε ιςνίδα, ιμγυηοπμ πνμγνάμμαημξ πνεμαημδυηεζεξ, βάνε θ.ι.π.) 

Ο πνμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ εοζφκε κα πνμβεί ζε μπμηαδήπμηε ζομπιήνςζε, εκίζποζε ή θαη 

ηνμπμπμίεζε πμο ζα απαηηεζεί απυ ημκ ηεπκηθυ έιεγπμ μπεμάηςκ απυ ανμυδηα οπενεζία ημο 

Τπμονγείμο Μεηαθμνχκ θαηά ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ. 

 

3.ΤΠΓΡΚΑΣΑΚΓΤΗ 

Η οπενθαηαζθεοή ζα απμηειείηαη απυ ημ θονίςξ ζχμα, ηεκ μπίζζηα πυνηα θαη ημκ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ θάδςκ απμννημμάηςκ. 

Γεκηθά, ηα ζεμεία ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζηα μπμία ακαπηφζζμκηαη αολεμέκεξ πηέζεηξ θαη ηνηβέξ ζα 

πνέπεη κα είκαη δηαμμνθςμέκα ή εκηζπομέκα απυ πάιοβα ηδηαίηενεξ ακζεθηηθυηεηαξ. Με πμηκή 

απμθιεηζμμφ πνμθεημέκμο κα ειαπηζημπμηείηαη μ ανηζμυξ ηςκ ζογθμιιήζεςκ θαη ηςκ πηζακχκ 

μλεηδχζεςκ, ηα πιεονηθά ημηπχμαηα ζα απμηειμφκηαη απυ θονηυ παιοβδμέιαζμα χζηε κα 

μεγηζημπμημφκηαη μη μεπακηθέξ ακημπέξ ημοξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πανάιιεια ζα είκαη εθηθηή ε 

επηθυιιεζε επηγναθχκ θαη μεκομάηςκ επηιμγήξ ημο Δήμμο επί ηςκ πιεονηθχκ επηθακεηχκ ημο 

απμννημμαημθυνμο.   

Σα πιεονηθά ημηπχμαηα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκα απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 3mm 

πενίπμο εκχ ημ δάπεδμ ζα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 5mm 

πενίπμο. 

Οη πιάθεξ πνμχζεζεξ θαη ζομπίεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ απυ 

παιοβδμέιαζμα πάπμοξ 5mm πενίπμο με εκηζπφζεηξ χζηε κα ακηέπμοκ ζηεκ πίεζε ηςκ οδναοιηθχκ 

εμβυιςκ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα εδνάδεηαη επί ημο θμνηεγμφ πιαηζίμο, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή 

ημο θαη μ ηνυπμξ έδναζεξ ζα πνέπεη κα πνμζθένεη απυζβεζε θναδαζμχκ, εοθμιία ζε ενγαζίεξ 

ζοκηήνεζεξ θαη αζθαιή ηνυπμ αθαίνεζεξ θαη επακαημπμζέηεζεξ αοηήξ. 

Η πςνεηηθυηεηα ημο θονίςξ ζχμαημξ, δειαδή ημο υγθμο πμο θαηαιαμβάκμοκ ηα ζομπηεζμέκα 

απμννίμμαηα, εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ, ζα είκαη πενίπμο 12m3  θαη ε πςνεηηθυηεηα ηεξ ιεθάκεξ 

εκαπυζεζεξ απμννημμάηςκ, δειαδή ημο υγθμο ζε κενυ πμο ζεςνεηηθά μπμνεί κα δεπζεί ε ιεθάκε, ζα 

είκαη ημοιάπηζημκ 1,40m3. 

Σμ θονίςξ ζχμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη θιεηζηυ, ελ' μιμθιήνμο μεηαιιηθυ απυ παιοβδμέιαζμα 

ηθακμφ πάπμοξ, ορειήξ ακζεθηηθυηεηαξ ζηε θζμνά θαη ηε δηάβνςζε θαη θαηάιιεια εκηζπομέκμ θαη ζα 

θένεη, με άνζνςζε, πυνηα ζημ πίζς μένμξ, έηζη χζηε,  ηα απμννίμμαηα κα είκαη ηειείςξ αζέαηα εκχ ε 

εθνμή ηςκ ογνχκ πνέπεη κα είκαη απμιφηςξ ελαζθαιηζμέκε. Σμ μπνμζηηκυ ημήμα ημο δαπέδμο 

θυνηςζεξ πνέπεη κα είκαη ελμπιηζμέκμ με έκα ζφζηεμα ζογθέκηνςζεξ θαη ζογθνάηεζεξ  ηςκ ογνχκ ζε 

δελαμεκή ζηναγγηζμάηςκ πμο ζα θένεη βάκα απμννμήξ θαη ηάπα θαζανηζμμφ. 

Γκηυξ ημο ζχμαημξ θαη ζε υιμ ημ μήθμξ ημο, ζα θηκείηαη ε μεηαιιηθή πιάθα εθθέκςζεξ ηςκ 

απμννημμάηςκ, με ημοιάπηζημκ έκα ηζπονυ οδνμζηαηηθυ θφιηκδνμ. 

ημ πίζς μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ θαη ανζνςηά επί ημο θονίςξ ζχμαημξ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ε 

μπίζζηα πυνηα πμο ζα ακορχκεηαη οδναοιηθά, με δεφγμξ οδνμζηαηηθχκ θοιίκδνςκ, χζηε κα είκαη 

εθηθηή ε εθθέκςζε ηςκ απμννημμάηςκ. Η μπίζζηα πυνηα ζα πενηιαμβάκεη ςξ θφνηα ζοζηαηηθά ημήμαηά 

ηεξ, ηε ιεθάκε εκαπυζεζεξ απμννημμάηςκ θαη ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ.  

Η ιεθάκε εκαπυζεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ζημ παμειυηενμ πχνμ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ θαη κα θένεη βάκα απμννμήξ. ημ πχνμ αοηυ, ζα πνέπεη κα εθθμνηχκμκηαη ηα απμννίμμαηα 

ηςκ θάδςκ ή υζςκ ζοιιέγμκηαη με ηα πένηα. 

Ο μεπακηζμυξ ζομπίεζεξ πνέπεη κα θένεη οδνμζηαηηθμφξ θοιίκδνμοξ πμο ζα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηε 

ζάνςζε θαη πνμχζεζε ηςκ απμννημμάηςκ, απυ ηε ιεθάκε εκαπυζεζήξ ηςκ πνμξ ημ εζςηενηθυ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ. Πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί μπμηαδήπμηε επαθή ηςκ απμννημμάηςκ με ημ ζφζηεμα 

ζομπίεζεξ, με πμηκή απμθιεηζμμφ μη οδναοιηθμί θφιηκδνμη θίκεζεξ ημο θμνείμο ζομπίεζεξ ζα πνέπεη κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη ελςηενηθά ηεξ θηβςηάμαλαξ. 



Η απμδεθηή ζπέζε ζομπίεζεξ αλημιμγείηαη ζε θηιά ακά θοβηθυ μέηνμ πςνεηηθυηεηαξ ημο θονίςξ 

ζχμαημξ θαη δεκ πνέπεη κα  οπενβαίκεη ημ μέγηζημ ςθέιημμ θμνηίμ ημο μπήμαημξ. Η ζοκμιηθή ζομπίεζε 

ηςκ απμννημμάηςκ ςξ πνμξ ημκ ςθέιημμ υγθμ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη ημοιάπηζημκ 450 kg/m3 

θαη ε ζοκμιηθή ζπέζε υγθμο ζομπηεζμέκςκ απμννημμάηςκ πνμξ αζομπίεζηα ζα είκαη ημοιάπηζημκ  5:1.  

Θα δηαζέηεη, ημοιάπηζημκ, ηα αθυιμοζα ζοζηήμαηα : 

 αοηυμαημ, με επακαιαμβακυμεκμ θφθιμ πμο δηαθυπηεηαη μυκμ με εκημιή (AUTO), 

 αοηυμαημ, με απιυ θφθιμ πμο υηακ μιμθιενχκεηαη, δηαθυπηεηαη αοηυμαηα ( SINGLE ) θαη 

επακαιαμβάκεηαη θαηυπηκ εκημιήξ, 

 πεηνμθίκεημ, υπμο μ θφθιμξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ ειέγπεηαη με μεμμκςμέκεξ θηκήζεηξ, απυ 

ημ πεηνηζηή με μμπιμφξ ή θμμβία. 

Γλςηενηθά ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, πνέπεη κα θένεη, δφμ (2) ακαθιηκυμεκα - ακηημιηζζεηηθά, ηζπονά 

ζθαιμπάηηα θαη πεηνμιαβέξ ζογθνάηεζεξ. 

ημ επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ζημ εμπνυζζημ μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη, ακηίζημηπα, απυ έκαξ (1) πενηζηνεθυμεκμξ θάνμξ πνχμαημξ πμνημθαιί, εκχ ζημ 

επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, έκαξ (1) πνμβμιέαξ κοθηενηκήξ ενγαζίαξ. Γπίζεξ, ζημ 

μπίζζημ μένμξ ημ υπεμα πνέπεη κα θένεη ακαθιαζηηθέξ ιςνίδεξ. 

Σμ υπεμα ζα πνέπεη κα πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα αζθαιμφξ πεηνηζμμφ, ηυζμ γηα πεηνςκαθηηθή υζμ θαη 

γηα μεπακηθή απμθμμηδή. Γηα ημκ ζθμπυ αοηυ ζημ πίζς μένμξ ηεξ πμάκεξ θυνηςζεξ πνέπεη κα οπάνπεη 

μηθνή ακαθιηκυμεκε πυνηα, έηζη χζηε, κα νοζμίδεηαη ημ φρμξ θυνηςζεξ, παμειυηενμ γηα ηεκ 

πεηνμθίκεηε απμθμμηδή θαη  ορειυηενμ γηα ηεκ απμθμμηδή με θάδμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα, ζηε πενίπηςζε 

ηεξ πεηνςκαθηηθήξ απμθμμηδήξ, δεκ πνέπεη κα ιεηημονγεί ημ αοηυμαημ ζφζηεμα ζομπίεζεξ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα θένεη υια ηα απαναίηεηα μέζα θαη μέηνα αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ, ηα μπμία ζα 

πενηγναθμφκ ακαιοηηθά ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά θαη ζα ηθακμπμημφκ απυιοηα ηηξ βαζηθέξ απαηηήζεηξ 

ογείαξ θαη αζθάιεηαξ πμο έπεη ζέζεη ε Γονςπασθή Γπηηνμπή (ΠΔ 57/2010 εκζςμάηςζε μδεγίαξ 

2006/42/ΓΚ) ζπεηηθά με ηεκ αζθάιεηα ηςκ μεπακχκ - ζήμακζε CE θαη ηα πνυηοπα ηεξ ζεηνάξ 

ΓΝ1501. 

Θα θένεη δε ημκ αθυιμοζμ ελμπιηζμυ : 

 Δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ, με δφμ θμμβία ανηζηενά θαη 

δεληά ζημ μπίζζημ πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ - Emergency stop -ηεξ μπμίαξ ε 

εκενγμπμίεζε, ζα επηθένεη επεηηθυ ζήμα εκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ. 

 φζηεμα πνμεηδμπμηεηηθμφ ζήμαημξ (βμμβεηήξ) με δφμ θμμβία, ανηζηενά θαη δεληά ζημ μπίζζημ 

πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, γηα ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ. 

 Δηάηαλε άμεζεξ επέμβαζεξ απεγθιςβηζμμφ ακηηθεημέκςκ απυ ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ, με 

θμμβίμ ζηε δεληά πιεονά ημο πίζς μένμοξ, ε εκενγμπμίεζε ηεξ μπμίαξ, ζα ακμίγεη ηεκ πιάθα 

ζομπίεζεξ θαη ζα ακεβάδεη ημ θμνείμ ζημ πάκς μένμξ. Η ιεηημονγία αοηή γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ 

με πμηκή απμθιεηζμμφ πνέπεη κα είκαη εθηθηή αθυμα θαη υηακ έπεη εκενγμπμηεζεί ε δηάηαλε 

άμεζεξ δηαθμπήξ. 

 Οη γναμμέξ ακφρςζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο ακορςηηθμφ μεπακηζμμφ, ζα είκαη 

ελμπιηζμέκεξ με βαιβίδεξ δηαθμπήξ νμήξ, πμο ζα εκενγμπμημφκηαη ζε πενίπηςζε απχιεηαξ ηεξ 

οδναοιηθήξ πίεζεξ. 

 Η γναμμή θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζα είκαη ελμπιηζμέκε με βαιβίδα ειέγπμο νμήξ, γηα 

ηεκ νφζμηζε ηεξ ηαπφηεηαξ θαηαβίβαζεξ, ζηεκ επηζομεηή ηημή πμο μνίδεηαη απυ ημ πνυηοπμ 

ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 

 Όιεξ μη οδναοιηθέξ ζςιεκχζεηξ πνέπεη κα θένμοκ ζοκηειεζηή αζθαιείαξ i=4 έκακηη ηεξ πίεζεξ 

ιεηημονγίαξ θαη κα είκαη μναηέξ γηα κα μπμνμφκ κα ειέγπμκηαη. 

 Γκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ, ζα οπάνπεη ειεθηνηθυξ πίκαθαξ ειέγπμο  γηα ημ πεηνηζμυ ηεξ 

μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο μεπακηζμμφ εθθέκςζεξ, ζα δηαζέηεη δε δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ 

ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ (Emergency stop), ςνμμεηνεηή ηςκ ςνχκ ιεηημονγίαξ 

ημο δοκαμμιήπηε (ΡΣΟ) θαη δηαθυπηε θςηηδυμεκμ-εκδεηθηηθή ιοπκία, υηακ οπάνπεη άκζνςπμξ 



πάκς ζηα ζθαιμπάηηα. Γπίζεξ μέζα ζηε θαμπίκα ζα πνέπεη κα οπάνπεη θιεηζηυ θφθιςμα 

ηειευναζεξ γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ ενγαζηχκ θυνηςζεξ ημο μπήμαημξ. 

 Γπηπνυζζεηα, ζα οπάνπεη θαηάιιειε δηάηαλε απμηνμπήξ πιήνμοξ θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ - εθυζμκ πεηνίδεηαη απυ ημ ζάιαμμ μδήγεζεξ . Η μπίζζηα πυνηα ζα ζηαμαηά ζε 

απυζηαζε απυ ηε πενημπή επαθήξ ηεξ με ημ θονίςξ ζχμα θαη ζα πνμβιέπεηαη θαηάιιειε 

δηάηαλε γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ θαηάβαζεξ, με πεηνηζμυ θμκηά απυ ημ ζεμείμ επαθήξ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ θαη ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ . 

 Μεπακηθή αζθαιή ζογθνάηεζε ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζε ακμηθηή ζέζε, χζηε κα επηηνέπεηαη με 

αζθάιεηα ε είζμδμξ εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ ή άιιμο ζεμείμο, γηα ζοκηήνεζε ή επηζθεοή. 

 Δηάηαλε αζθαιείαξ γηα ηεκ απμηνμπή θίκεζεξ ημο μπήμαημξ, με ηαπφηεηα ακχηενε ηεξ 

μνηδυμεκεξ ζημ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501, εθ’ υζμκ επί ηςκ ζθαιμπαηηχκ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ, ζηέθεηαη άκζνςπμξ θαη πανάιιεια δεκ ζα επηηνέπεηαη ε μπηζζμπμνεία ημο.  

 Η ζηάζμε ημο εθπεμπυμεκμο ζμνφβμο ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, ζα είκαη ζφμθςκε με ηεκ ηζπφμοζα 

θάζε θμνά μδεγία (2000/14/ΓΚ) θαη ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 

Σμ υπεμα πνέπεη κα θένεη ζημ μπίζζημ μένμξ ημο, ακμηθημφ ή θιεηζημφ ηφπμο, οδναοιηθυ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ. Όιμη μη πνμακαθενυμεκμη ηφπμη ζα είκαη θαηάιιειμη γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ ηοπμπμηεμέκςκ 

θαηά ΓΝ 840 θάδςκ απμννημμάηςκ, πιαζηηθχκ ή μεηαιιηθχκ, πςνεηηθυηεηαξ απυ 80lt έςξ 1300lt.  

Σμ οδναοιηθυ θφθιςμα ζα παίνκεη θίκεζε απυ ημ δοκαμμιήπηε ( ΡΣΟ ) ημο μπήμαημξ μέζς ηζπονήξ ή 

ηζπονχκ οδναοιηθήξ-χκ ακηιίαξ-χκ θαη ζα θένεη αοημμαηηζμυ απμζφμπιελεξ πςνίξ ηεκ ζοκεπή 

θαηαπυκεζε ημο δοκαμμιήπηε. Πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με βαιβίδα ακαθμφθηζεξ γηα απμθογή 

αιυγηζηςκ οπενθμνηχζεςκ. Όιεξ μη γναμμέξ ημο ειεθηνηθμφ θοθιχμαημξ κα είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε 

ζηεγακμφξ αγςγμφξ θαη ακ πνεηαζζεί ακηηθαηάζηαζε, αοηή κα γίκεηαη πςνίξ κα πνεηαζζεί κα ακμηπζμφκ 

μπέξ. 

H οπενθαηαζθεοή ζα έπεη εγθαηεζηεμέκμ θαηάιιειμ ελμπιηζμυ (πεηνηζηήνηα – ζφζηεμα 

παναθμιμφζεζεξ με θάμενα θαη μζυκε) γηα ηεκ ζοκεπή επίβιερε ηεξ ιεηημονγίαξ, εκχ ζα έπεη ηεκ 

δοκαηυηεηα κα αολάκεη ηηξ ζηνμθέξ ημο θηκεηήνα, ζηηξ απαηημφμεκεξ γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ, ζηεκ ζέζε 

«κεθνυ» ημο θηβςηίμο ηαποηήηςκ θαη κα πέθημοκ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ. 

Σμ απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα παναδμζεί   ηα αθυιμοζα πανειθυμεκα : 

 Πιήνεξ εθεδνηθυξ ηνμπυξ, υμμημξ με ημοξ βαζηθά πενηιαμβακυμεκμοξ, ημπμζεηεμέκμξ ζε 

εοπενή ζέζε. 

 εηνά ενγαιείςκ ζε θαηάιιειε ενγαιεημζήθε πμο κα πνμζδημνίδμκηαη ακαιοηηθχξ ζε 

θαηάζηαζε, γνφιμξ, ηάθμη θ.ά.  

 Δφμ (2) ημοιάπηζημκ πονμζβεζηήνεξ ζφμθςκα με ημκ Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ.) 

(υπςξ ζα ηζπφεη θαηά ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ). 

 Πιήνεξ θανμαθείμ ζφμθςκα με ημκ Κ.Ο.Κ.  

 Σνίγςκμ βιαβχκ. 

 Ακηημιηζζεηηθέξ αιοζίδεξ 

 Σα απαναίηεηα έκηοπα / ηεπκηθά εγπεηνίδηα γηα ηε ζοκηήνεζε, επηζθεοή θαη θαιή ιεηημονγία ημο 

μπήμαημξ, ζε δφμ ζεηνέξ γηα ημκ θηκεηήνα, ημ πιαίζημ θαη ηεκ οπενθαηαζθεοή ζηεκ Γιιεκηθή 

γιχζζα (θαηά πνμηίμεζε) ή ζε επίζεμε μεηάθναζε αοηήξ ή ζηεκ Αγγιηθή γιχζζα,  

 Έκηοπμη θαηάιμγμη ηςκ ακηηζημίπςκ ακηαιιαθηηθχκ (εηθμκμγναθεμέκμη με θςδηθμπμίεζε θαηά ημ 

δοκαηυκ) ή ρεθηαθμί δίζθμη ακηαιιαθηηθχκ (οιηθυ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή)  

Όιμ ημ υπεμα ζα είκαη βαμμέκμ με πνχμαηα ανίζηεξ πμηυηεηαξ θαη ακημπήξ χζηε κα ελαζθαιηζηεί ε 

ακημπή ημο ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη ζα ένπεηαη ζε επαθή με οιηθά πμηθίιεξ θφζεςξ θαη ηδημηήηςκ. Να 

δμζμφκ ηα παναθηενηζηηθά βαθήξ ημο μπήμαημξ. Η απυπνςζε ημο πνςμαηηζμμφ ημο μπήμαημξ, εθηυξ 

απυ ηα ημήμαηα πμο θαιφπημκηαη απυ έιαζμα αιμομηκίμο ή άιιμο ακμλείδςημο μεηάιιμο, θαζχξ θαη μη 

απαηημφμεκεξ επηγναθέξ ζα θαζμνίδμκηαη   θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ  ηειηθήξ ζφμβαζεξ ζε εφιμγμ 

πνμκηθυ δηάζηεμα θαη ηηξ μπμίεξ μ Πνμμεζεοηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα απμδεπζεί ζε ακηίζεηε 

πενίπηςζε ζα είκαη ιεοθμφ πνχμαημξ. 



Σμ αοημθίκεημ ζα παναδμζεί με ηηξ απαναίηεηεξ επηγναθέξ θαη άιια δηαθνηηηθά ζεμεία πμο ζα 

θαζμνίζεη ε οπενεζία θαζχξ θαη ηηξ απαηημφμεκεξ πηκαθίδεξ ημο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ. 

  

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΓΙΑ - ΓΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΓΤΡΩΠΑΧΚΗ ΓΝΩΗ. 

Σμ υπεμα πνέπεη οπμπνεςηηθά κα πιενμί ημοξ εονςπασθμφξ θακμκηζμμφξ πνμιήρεςξ αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

ογθεθνημέκα μ θηκεηήναξ ημο μπήμαημξ πνέπεη κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ  EURO 6 θαη ε οπενθαηαζθεοή κα πιενμί ημοξ θακυκεξ γηα πνυιερε αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ (Γονςπασθή μδεγία  ΓΝ1501) θαη κα θένεη ζήμα CE. 

Γπίζεξ ημ υπεμα πνέπεη κα δηαζέηεη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ μεπακηζμμφξ θαη ζεμάκζεηξ γηα πνυιερε 

αηοπεμάηςκ θαη βιαβχκ πμο ζα μπμνμφζακ κα πνμέιζμοκ απυ ιάζμξ πεηνηζμυ ημο ή απνυμπηε βιάβε 

θαζχξ επίζεξ πνέπεη κα είκαη ελειηγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ γηα κα δηαζθαιίδεη ηεκ άκεηε, αζθαιή θαη 

ογηεηκή πνήζε ημο απυ ημοξ ενγαδμμέκμοξ. 

 

 
 

3. ΣΓΥΝΙΚΓ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΓ ΤΜΠΙΓΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΡΓΑ, ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΓΡΙΠΟΤ 8 θ.μ. 

ΜΓ ΤΣΗΜΑ ΑΝΤΦΩΗ ΚΑΔΩΝ. 

 
 

1.ΓΓΝΙΚΑ 

Η πνμμήζεηα αθμνά έκα (1) θαηκμφνγημ απμννημμαημθυνμ ηφπμο πνέζαξ πςνεηηθυηεηαξ 8 θ.μ. 

Σμ απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα απμηειείηαη απυ πιαίζημ θαη οπενθαηαζθεοή θαη πνέπεη κα έπεη 

ζφζηεμα ζομπηέζεςξ ηςκ απμννημμάηςκ ηφπμο πνέζαξ, κα είκαη θαηάιιειμ γηα ηε θυνηςζε 

απμννημμάηςκ με μεγάιε πενηεθηηθυηεηα ζε κενυ θαη κα πιενμί υιεξ ηηξ οπάνπμοζεξ δηαηάλεηξ χζηε κα 

είκαη δοκαηή ε θοθιμθμνία ημο ζηεκ Γιιάδα με κυμημε άδεηα θοθιμθμνίαξ. Πνέπεη κα είκαη πνυζθαηεξ 

θαηαζθεοήξ, θαηκμφνγημ θαη αμεηαπείνηζημ.    

Σμ αοημθίκεημ πνέπεη κα έπεη πιήνε ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε θςηηζμμφ θαη ζεμάηςκ γηα ηεκ 

θοθιμθμνία, ζφμθςκα με ημκ ηζπφμκηα Κ.Ο.Κ., κα είκαη εθμδηαζμέκμ με ημοξ απαναίηεημοξ πνμβμιείξ,  

πνμβιεπυμεκμοξ θαζνέπηεξ, θςηηζηηθά ζχμαηα, επεηηθά ζήμαηα θαη επεηηθυ ζφζηεμα επηθμηκςκίαξ 

ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ, δφμ πενηζηνεθυμεκμοξ θάνμοξ θαη ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε γηα κοπηενηκή 

απμθμμηδή απμννημμάηςκ θαη ζημ πίζς μένμξ ηεξ πυνηαξ ημο κα οπάνπμοκ ακηακαθιαζηηθά. 

ηηξ απαηηήζεηξ υπμο ακαθένεηαη μ υνμξ πενίπμο γίκεηαη απμδεθηή απυθιηζε ± 10% ζηεκ 

ακαθενυμεκε ηημή. 

 

 

2.ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Σμ πιαίζημ  πνέπεη κα είκαη απυιοηα θαηκμφνγημ,  πνυζθαηεξ (έημοξ 2021) εηδηθά ζηηβανήξ 

θαηαζθεοήξ, απυ ηα ηειεοηαία μμκηέια ηεξ ακηίζημηπεξ ζεηνάξ , με μεγάιε θοθιμθμνία ηυζμ ζηεκ 

Γιιάδα, υζμ θαη ζημ ελςηενηθυ, ηειείςξ πνμςζεμέκεξ μδεγήζεςξ, μέγηζημο μηθημφ θμνηίμο 

ημοιάπηζημκ 12tn. 

Με ηηξ πνμζθμνέξ πμο ζα οπμβιεζμφκ θαηά ημκ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα δμζμφκ απαναίηεηα θαη μάιηζηα 

θαηά ηνυπμ ζαθή θαη οπεφζοκμ ηα παναθάης ηεπκηθά ζημηπεία θαη πιενμθμνίεξ: 

 Γνγμζηάζημ θαηαζθεοήξ ημο πιαηζίμο θαη ηφπμξ. 

 Eμπνυζζημξ πνυβμιμξ. 

 Βάνε πιαηζίμο. 

 Ακχηαημ επηηνεπυμεκμ, γηα ημ πιαίζημ, μηθηυ βάνμξ (GROSS WEIGHT.) 



 Ίδημ (κεθνυ) βάνμξ ημο πιαηζίμο με ημ ζαιαμίζθμ ημο μδεγμφ (απυβανμ). 

 Σμ θαζανυ ςθέιημμ θμνηίμ. 

 Η ηθακυηεηα θυνηηζεξ ημο μπνμζηηκμφ θαη ημο πίζς άλμκα. 

Ο θηκεηήναξ πνέπεη κα είκαη πεηνειαημθίκεημξ ηφπμο DIESEL ηεηνάπνμκμξ, οδνυροθημξ,  ε 

μκμμαζηηθή ηζπφξ ημο μπμίμο πνέπεη κα οπενθαιφπηεη ηηξ ακάγθεξ ιεηημονγίαξ ημο μπήμαημξ. Πνέπεη 

κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ  ΓURO 6. Η μκμμαζηηθή ηζπφξ 

θαηά DIN ζα είκαη ημοιάπηζημκ 210Hp θαη νμπήξ 750Nm θαη θοβηζμμφ πενίπμο 4.500cc. Αθυμα, 

πνέπεη κα έπεη ζφζηεμα απ' εοζείαξ εθπφζεςξ, με δοκαηυηεηα εφθμιεξ επηζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ.  

Η έλμδμξ ηςκ θαοζαενίςκ ημο θηκεηήνα  πνέπεη κα είκαη  πνμξ ηα άκς, με ζςιήκα ελαημίζεςξ 

μμκςμέκε. Πνέπεη κα είκαη ημπμζεηεμέκε μεηαλφ ημο ζαιάμμο μδεγήζεςξ θαη ηεξ θηβςηάμαλαξ θαη  κα 

πνμελέπεη απυ αοηή. 

 

Σμ βμιάκ μδεγήζεςξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηα ανηζηενά ημο αοημθηκήημο θαη  κα έπεη απαναίηεηα 

ζφζηεμα μδεγήζεςξ οδναοιηθυ  (με οπμβμήζεζε). Σμ μεηαλυκημ ημο πιαηζίμο γηα ιυγμοξ επίηεολεξ 

βέιηηζημο θφθιμο ζηνμθήξ δεκ ζα οπενβαίκεη ηα 3.600mm. Σμ πιαίζημ ζα είκαη μηθνχκ δηαζηάζεςκ 

μέγηζημο πιάημοξ θαμπίκαξ 2,30μ γηα ηεκ θαιφηενε δοκαηή εοειηλία ημο. 

Ο ζαιαμίζθμξ ημο μδεγμφ, πνέπεη κα είκαη εκηειχξ πνμςζεμέκεξ  μδεγήζεςξ, πνέπεη κα θένεη 

θάζηζμα μδεγμφ νοζμηδυμεκμο ηφπμο θαη θάζηζμα γηα δφμ ζοκμδεγμφξ, ηαμπιχ με ηα ζοκήζε υνγακα 

ειέγπμο θαη θςηεηκά ζήμαηα, ακεμμζχναθα απυ γοαιί SECURIT ή πανυμμημο ηφπμο αζθάιεηαξ, 

ζενμηθή μυκςζε με επέκδοζε απυ πιαζηηθυ δένμα, δφμ ειεθηνηθμφξ οαιμθαζανηζηήνεξ, δφμ  αιελήιηα 

νοζμηδυμεκεξ ζέζεξ, δάπεδμ θαιομμέκμ απυ πιαζηηθά ηαπέηα, ζφζηεμα ζενμάκζεςξ με δοκαηυηεηα 

εηζαγςγήξ μέζα ζημ ζαιαμίζθμ με ζενμαηκυμεκμο θνέζθμο αένα, ζφζηεμα ρφλεξ αΪνα (air-

condition), πιαθμκηένα θςηηζμμφ, νεομαημδυηε γηα ηεκ ημπμζέηεζε μπαιακηέδαξ θαη γεκηθά θάζε 

ελάνηεμα εκυξ ζαιαμίζθμο ζογπνυκμο αοημθηκήημο.  

Σμ πιαίζημ ζα είκαη 2 αλυκςκ. Ο ηφπμξ ηεξ ακάνηεζεξ  ημο εμπνυζζημο θαη πίζς άλμκα ζα είκαη  

παιφβδηκεξ ή με αενυθμοζθεξ (air suspension) ή ζοκδοαζμυ αοηχκ. Να δμζεί μ ηφπμξ, μ 

θαηαζθεοαζηήξ θαη μη ηθακυηεηεξ αλυκςκ θαη ακανηήζεςκ . Σμ πιαίζημ πνέπεη κα θένεη πιήνεηξ 

ηνμπμφξ, με ειαζηηθά επίζςηνα,  θαηκμφνγηα ηφπμο radial, πςνίξ αενμζάιαμμ (tubeless),ζφμθςκα με 

ηηξ μδεγίεξ ERTRO. 

Σμ ζφζηεμα μεηαδυζεςξ θηκήζεςξ πνέπεη κα απμηειείηαη : 

Απυ  θηβχηημ ηςκ ηαποηήηςκ πμο πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ έλη ηαποηήηςκ εμπνμζζμπμνείαξ θαη 

μηαξ μπηζζμπμνείαξ, ζογπνμκηζμέκςκ. Απυ ζομπιέθηε πμο πνέπεη κα είκαη ηζπονήξ θαηαζθεοήξ λενμφ 

ηφπμο, ακηαπμθνηκυμεκμξ απυιοηα πνμξ ηηξ ακηίλμεξ ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ ημο αοημθηκήημο. Απυ 

δηαθμνηθυ θαη εμηαλυκηα γκήζηα ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ πιαηζίςκ, απμθιεηυμεκεξ ηεξ 

πνεζημμπμηήζεςξ απμμημήζεςκ, ηζπονήξ θαη δμθημαζμέκεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ θαιή θαη 

αζθαιή ιεηημονγία ημο μπήμαημξ θαη θαηάιιεια ζε ζοκενγαζία με ημ θηβχηημ ηαποηήηςκ γηα ακάβαζε 

με πιήνεξ θμνηίμ ζε θιίζε δνυμμο 15% θαη γηα ηαπφηεηα πμνείαξ 80 πηι./χνα ημοιάπηζημκ. Σμ υπεμα 

κα θένεη δελαμεκή θαοζίμμο πςνεηηθυηεηαξ ημοιάπηζημκ 150 ιίηνςκ. 

Σμ ζφζηεμα πεδήζεςξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεη απυιοηα ημ αοημθίκεημ θαη ημοξ επηβαίκμκηεξ. Σμ 

αοημθίκεημ  κα είκαη εθμδηαζμέκμ με θνέκα δηπιμφ θοθιχμαημξ. Οη ζςιεκχζεηξ, ηα ναθυν θ.ι.π. 

ελανηήμαηα  πνέπεη κα είκαη ηθακήξ ακημπήξ θαη άνηζηεξ θαηαζθεοήξ χζηε κα εγγοχκηαη ηεκ 

μαθνμπνυκηα θαιή ιεηημονγία ημο ζοζηήμαημξ πεδήζεςξ. Τπμπνεςηηθά ζα θένεη ζφζηεμα 

ακηημπιμθανίζμαημξ ηνμπχκ (ABS). Όια ηα ελανηήμαηα ημο αοημθηκήημο  πνέπεη κα είκαη ηα γκήζηα 

ημο ενγμζηαζίμο. 

Σμ πιαίζημ ημο αοημθηκήημο, ημοιάπηζημκ θαηά ημ πνυκμ εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζε θαμία 

πενίπηςζε δεκ επηηνέπεηαη κα πανμοζηάζεη μπμημδήπμηε νήγμα ή ζηνέβιςζε αθυμα θαη γηα θμνηία 

μεγαιφηενα ημο μέγηζημο επηηνεπυμεκμο θαηά 20%. Δηαθμνεηηθά μ πνμμεζεοηήξ πνέπεη κα 

οπμπνεςζεί κα ακηηθαηαζηήζεη ημ πιαίζημ ή μένμξ αοημφ με άιιμ πενηζζυηενμ εκηζπομέκεξ 

θαηαζθεοήξ.   



Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα θνμκηίζεη γηα ηεκ πανάδμζε ημο μπήμαημξ έημημμο πνμξ ζέζε ζηεκ 

θοθιμθμνία με θναηηθέξ πηκαθίδεξ ακαιαμβάκμκηαξ ημ ζφκμιμ ηςκ γναθεημθναηηθχκ δηαδηθαζηχκ 

(θυζημξ θαη εκένγεηεξ). Ο Δήμμξ ζα πανάζπεη υηη ζπεηηθυ έγγναθμ θαη ελμοζημδυηεζε απαηηεζεί. Ο 

ακάδμπμξ ζα πνέπεη επίζεξ κα θνμκηίζεη γηα ημκ ελμπιηζμυ ημο μπήμαημξ, με ηεκ πνμβιεπυμεκε απυ 

ημ κυμμ ζήμακζε (πενημεηνηθή θίηνηκε ιςνίδα, ιμγυηοπμ πνμγνάμμαημξ πνεμαημδυηεζεξ, βάνε θ.ι.π.) 

Ο πνμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ εοζφκε κα πνμβεί ζε μπμηαδήπμηε ζομπιήνςζε, εκίζποζε ή θαη 

ηνμπμπμίεζε πμο ζα απαηηεζεί απυ ημκ ηεπκηθυ έιεγπμ μπεμάηςκ απυ ανμυδηα οπενεζία ημο 

Τπμονγείμο Μεηαθμνχκ θαηά ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ. 

 

3.ΤΠΓΡΚΑΣΑΚΓΤΗ 

Η οπενθαηαζθεοή ζα απμηειείηαη απυ ημ θονίςξ ζχμα, ηεκ μπίζζηα πυνηα θαη ημκ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ θάδςκ απμννημμάηςκ. 

Γεκηθά, ηα ζεμεία ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζηα μπμία ακαπηφζζμκηαη αολεμέκεξ πηέζεηξ θαη ηνηβέξ ζα 

πνέπεη κα είκαη δηαμμνθςμέκα ή εκηζπομέκα απυ πάιοβα ηδηαίηενεξ ακζεθηηθυηεηαξ. Με πμηκή 

απμθιεηζμμφ πνμθεημέκμο κα ειαπηζημπμηείηαη μ ανηζμυξ ηςκ ζογθμιιήζεςκ θαη ηςκ πηζακχκ 

μλεηδχζεςκ, ηα πιεονηθά ημηπχμαηα ζα απμηειμφκηαη απυ θονηυ παιοβδμέιαζμα χζηε κα 

μεγηζημπμημφκηαη μη μεπακηθέξ ακημπέξ ημοξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πανάιιεια ζα είκαη εθηθηή ε 

επηθυιιεζε επηγναθχκ θαη μεκομάηςκ επηιμγήξ ημο Δήμμο επί ηςκ πιεονηθχκ επηθακεηχκ ημο 

απμννημμαημθυνμο.   

Σα πιεονηθά ημηπχμαηα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκα απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 3mm 

πενίπμο εκχ ημ δάπεδμ ζα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ απυ παιοβδμέιαζμα HARDOX πάπμοξ 5mm 

πενίπμο. 

Οη πιάθεξ πνμχζεζεξ θαη ζομπίεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ απυ 

παιοβδμέιαζμα πάπμοξ 5mm πενίπμο με εκηζπφζεηξ χζηε κα ακηέπμοκ ζηεκ πίεζε ηςκ οδναοιηθχκ 

εμβυιςκ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα εδνάδεηαη επί ημο θμνηεγμφ πιαηζίμο, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή 

ημο θαη μ ηνυπμξ έδναζεξ ζα πνέπεη κα πνμζθένεη απυζβεζε θναδαζμχκ, εοθμιία ζε ενγαζίεξ 

ζοκηήνεζεξ θαη αζθαιή ηνυπμ αθαίνεζεξ θαη επακαημπμζέηεζεξ αοηήξ. 

Η πςνεηηθυηεηα ημο θονίςξ ζχμαημξ, δειαδή ημο υγθμο πμο θαηαιαμβάκμοκ ηα ζομπηεζμέκα 

απμννίμμαηα, εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ, ζα είκαη πενίπμο 8m3θαη ε πςνεηηθυηεηα ηεξ ιεθάκεξ 

εκαπυζεζεξ απμννημμάηςκ, δειαδή ημο υγθμο ζε κενυ πμο ζεςνεηηθά μπμνεί κα δεπζεί ε ιεθάκε, ζα 

είκαη ημοιάπηζημκ 1,2m3. 

Σμ θονίςξ ζχμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη θιεηζηυ, ελ' μιμθιήνμο μεηαιιηθυ απυ παιοβδμέιαζμα 

ηθακμφ πάπμοξ, ορειήξ ακζεθηηθυηεηαξ ζηε θζμνά θαη ηε δηάβνςζε θαη θαηάιιεια εκηζπομέκμ θαη ζα 

θένεη, με άνζνςζε, πυνηα ζημ πίζς μένμξ, έηζη χζηε,  ηα απμννίμμαηα κα είκαη ηειείςξ αζέαηα εκχ ε 

εθνμή ηςκ ογνχκ πνέπεη κα είκαη απμιφηςξ ελαζθαιηζμέκε. Σμ μπνμζηηκυ ημήμα ημο δαπέδμο 

θυνηςζεξ πνέπεη κα είκαη ελμπιηζμέκμ με έκα ζφζηεμα ζογθέκηνςζεξ θαη ζογθνάηεζεξ  ηςκ ογνχκ ζε 

δελαμεκή ζηναγγηζμάηςκ πμο ζα θένεη βάκα απμννμήξ θαη ηάπα θαζανηζμμφ. 

Γκηυξ ημο ζχμαημξ θαη ζε υιμ ημ μήθμξ ημο, ζα θηκείηαη ε μεηαιιηθή πιάθα εθθέκςζεξ ηςκ 

απμννημμάηςκ, με ημοιάπηζημκ έκα ηζπονυ οδνμζηαηηθυ θφιηκδνμ. 

ημ πίζς μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ θαη ανζνςηά επί ημο θονίςξ ζχμαημξ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ε 

μπίζζηα πυνηα πμο ζα ακορχκεηαη οδναοιηθά, με δεφγμξ οδνμζηαηηθχκ θοιίκδνςκ, χζηε κα είκαη 

εθηθηή ε εθθέκςζε ηςκ απμννημμάηςκ. Η μπίζζηα πυνηα ζα πενηιαμβάκεη ςξ θφνηα ζοζηαηηθά ημήμαηά 

ηεξ, ηε ιεθάκε εκαπυζεζεξ απμννημμάηςκ θαη ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ.  

Η ιεθάκε εκαπυζεζεξ ηςκ απμννημμάηςκ, πνέπεη κα βνίζθεηαη ζημ παμειυηενμ πχνμ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ θαη κα θένεη βάκα απμννμήξ. ημ πχνμ αοηυ, ζα πνέπεη κα εθθμνηχκμκηαη ηα απμννίμμαηα 

ηςκ θάδςκ ή υζςκ ζοιιέγμκηαη με ηα πένηα. 



Ο μεπακηζμυξ ζομπίεζεξ πνέπεη κα θένεη οδνμζηαηηθμφξ θοιίκδνμοξ πμο ζα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηε 

ζάνςζε θαη πνμχζεζε ηςκ απμννημμάηςκ, απυ ηε ιεθάκε εκαπυζεζήξ ηςκ πνμξ ημ εζςηενηθυ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ. Πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί μπμηαδήπμηε επαθή ηςκ απμννημμάηςκ με ημ ζφζηεμα 

ζομπίεζεξ, με πμηκή απμθιεηζμμφ μη οδναοιηθμί θφιηκδνμη θίκεζεξ ημο θμνείμο ζομπίεζεξ ζα πνέπεη κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη ελςηενηθά ηεξ θηβςηάμαλαξ. 

Η απμδεθηή ζπέζε ζομπίεζεξ αλημιμγείηαη ζε θηιά ακά θοβηθυ μέηνμ πςνεηηθυηεηαξ ημο θονίςξ 

ζχμαημξ θαη δεκ πνέπεη κα  οπενβαίκεη ημ μέγηζημ ςθέιημμ θμνηίμ ημο μπήμαημξ. Η ζοκμιηθή ζομπίεζε 

ηςκ απμννημμάηςκ ςξ πνμξ ημκ ςθέιημμ υγθμ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ ζα είκαη ημοιάπηζημκ 400 kg/m3 

θαη ε ζοκμιηθή ζπέζε υγθμο ζομπηεζμέκςκ απμννημμάηςκ πνμξ αζομπίεζηα ζα είκαη ημοιάπηζημκ  4:1.  

Θα δηαζέηεη, ημοιάπηζημκ, ηα αθυιμοζα ζοζηήμαηα : 

 αοηυμαημ, με επακαιαμβακυμεκμ θφθιμ πμο δηαθυπηεηαη μυκμ με εκημιή (AUTO), 

 αοηυμαημ, με απιυ θφθιμ πμο υηακ μιμθιενχκεηαη, δηαθυπηεηαη αοηυμαηα ( SINGLE ) θαη 

επακαιαμβάκεηαη θαηυπηκ εκημιήξ, 

 πεηνμθίκεημ, υπμο μ θφθιμξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ ειέγπεηαη με μεμμκςμέκεξ θηκήζεηξ, απυ 

ημ πεηνηζηή με μμπιμφξ ή θμμβία. 

Γλςηενηθά ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, πνέπεη κα θένεη, δφμ (2) ακαθιηκυμεκα - ακηημιηζζεηηθά, ηζπονά 

ζθαιμπάηηα θαη πεηνμιαβέξ ζογθνάηεζεξ. 

ημ επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ζημ εμπνυζζημ μένμξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, κα 

είκαη ημπμζεηεμέκμη, ακηίζημηπα, απυ έκαξ (1) πενηζηνεθυμεκμξ θάνμξ πνχμαημξ πμνημθαιί, εκχ ζημ 

επάκς ελςηενηθυ μένμξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ, έκαξ (1) πνμβμιέαξ κοθηενηκήξ ενγαζίαξ. Γπίζεξ, ζημ 

μπίζζημ μένμξ ημ υπεμα πνέπεη κα θένεη ακαθιαζηηθέξ ιςνίδεξ. 

Σμ υπεμα ζα πνέπεη κα πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα αζθαιμφξ πεηνηζμμφ, ηυζμ γηα πεηνςκαθηηθή υζμ θαη 

γηα μεπακηθή απμθμμηδή. Γηα ημκ ζθμπυ αοηυ ζημ πίζς μένμξ ηεξ πμάκεξ θυνηςζεξ πνέπεη κα οπάνπεη 

μηθνή ακαθιηκυμεκε πυνηα, έηζη χζηε, κα νοζμίδεηαη ημ φρμξ θυνηςζεξ, παμειυηενμ γηα ηεκ 

πεηνμθίκεηε απμθμμηδή θαη  ορειυηενμ γηα ηεκ απμθμμηδή με θάδμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα, ζηε πενίπηςζε 

ηεξ πεηνςκαθηηθήξ απμθμμηδήξ, δεκ πνέπεη κα ιεηημονγεί ημ αοηυμαημ ζφζηεμα ζομπίεζεξ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα θένεη υια ηα απαναίηεηα μέζα θαη μέηνα αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ, ηα μπμία ζα 

πενηγναθμφκ ακαιοηηθά ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά θαη ζα ηθακμπμημφκ απυιοηα ηηξ βαζηθέξ απαηηήζεηξ 

ογείαξ θαη αζθάιεηαξ πμο έπεη ζέζεη ε Γονςπασθή Γπηηνμπή (ΠΔ 57/2010 εκζςμάηςζε μδεγίαξ 

2006/42/ΓΚ) ζπεηηθά με ηεκ αζθάιεηα ηςκ μεπακχκ - ζήμακζε CE θαη ηα πνυηοπα ηεξ ζεηνάξ 

ΓΝ1501. 

Θα θένεη δε ημκ αθυιμοζμ ελμπιηζμυ : 

 Δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ, με δφμ θμμβία ανηζηενά θαη 

δεληά ζημ μπίζζημ πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ - Emergency stop -ηεξ μπμίαξ ε 

εκενγμπμίεζε, ζα επηθένεη επεηηθυ ζήμα εκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ. 

 φζηεμα πνμεηδμπμηεηηθμφ ζήμαημξ (βμμβεηήξ) με δφμ θμμβία, ανηζηενά θαη δεληά ζημ μπίζζημ 

πιασκυ ημήμα ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, γηα ηεκ επηθμηκςκία ηςκ ενγαηχκ με ημκ μδεγυ. 

 Δηάηαλε άμεζεξ επέμβαζεξ απεγθιςβηζμμφ ακηηθεημέκςκ απυ ημ μεπακηζμυ ζομπίεζεξ, με 

θμμβίμ ζηε δεληά πιεονά ημο πίζς μένμοξ, ε εκενγμπμίεζε ηεξ μπμίαξ, ζα ακμίγεη ηεκ πιάθα 

ζομπίεζεξ θαη ζα ακεβάδεη ημ θμνείμ ζημ πάκς μένμξ. Η ιεηημονγία αοηή γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ 

με πμηκή απμθιεηζμμφ πνέπεη κα είκαη εθηθηή αθυμα θαη υηακ έπεη εκενγμπμηεζεί ε δηάηαλε 

άμεζεξ δηαθμπήξ. 

 Οη γναμμέξ ακφρςζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο ακορςηηθμφ μεπακηζμμφ, ζα είκαη 

ελμπιηζμέκεξ με βαιβίδεξ δηαθμπήξ νμήξ, πμο ζα εκενγμπμημφκηαη ζε πενίπηςζε απχιεηαξ ηεξ 

οδναοιηθήξ πίεζεξ. 

 Η γναμμή θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζα είκαη ελμπιηζμέκε με βαιβίδα ειέγπμο νμήξ, γηα 

ηεκ νφζμηζε ηεξ ηαπφηεηαξ θαηαβίβαζεξ, ζηεκ επηζομεηή ηημή πμο μνίδεηαη απυ ημ πνυηοπμ 

ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 



 Όιεξ μη οδναοιηθέξ ζςιεκχζεηξ πνέπεη κα θένμοκ ζοκηειεζηή αζθαιείαξ i=4 έκακηη ηεξ πίεζεξ 

ιεηημονγίαξ θαη κα είκαη μναηέξ γηα κα μπμνμφκ κα ειέγπμκηαη. 

 Γκηυξ ημο ζαιάμμο μδήγεζεξ, ζα οπάνπεη ειεθηνηθυξ πίκαθαξ ειέγπμο  γηα ημ πεηνηζμυ ηεξ 

μπίζζηαξ πυνηαξ θαη ημο μεπακηζμμφ εθθέκςζεξ, ζα δηαζέηεη δε δηάηαλε άμεζεξ δηαθμπήξ 

ιεηημονγίαξ ημο μεπακηζμμφ ζομπίεζεξ (Emergency stop), ςνμμεηνεηή ηςκ ςνχκ ιεηημονγίαξ 

ημο δοκαμμιήπηε (ΡΣΟ) θαη δηαθυπηε θςηηδυμεκμ-εκδεηθηηθή ιοπκία, υηακ οπάνπεη άκζνςπμξ 

πάκς ζηα ζθαιμπάηηα. Γπίζεξ μέζα ζηε θαμπίκα ζα πνέπεη κα οπάνπεη θιεηζηυ θφθιςμα 

ηειευναζεξ γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηςκ ενγαζηχκ θυνηςζεξ ημο μπήμαημξ. 

 Γπηπνυζζεηα, ζα οπάνπεη θαηάιιειε δηάηαλε απμηνμπήξ πιήνμοξ θαηαβίβαζεξ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ - εθυζμκ πεηνίδεηαη απυ ημ ζάιαμμ μδήγεζεξ . Η μπίζζηα πυνηα ζα ζηαμαηά ζε 

απυζηαζε απυ ηε πενημπή επαθήξ ηεξ με ημ θονίςξ ζχμα θαη ζα πνμβιέπεηαη θαηάιιειε 

δηάηαλε γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ θαηάβαζεξ, με πεηνηζμυ θμκηά απυ ημ ζεμείμ επαθήξ ημο 

θονίςξ ζχμαημξ θαη ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ . 

 Μεπακηθή αζθαιή ζογθνάηεζε ηεξ μπίζζηαξ πυνηαξ ζε ακμηθηή ζέζε, χζηε κα επηηνέπεηαη με 

αζθάιεηα ε είζμδμξ εκηυξ ημο θονίςξ ζχμαημξ ή άιιμο ζεμείμο, γηα ζοκηήνεζε ή επηζθεοή. 

 Δηάηαλε αζθαιείαξ γηα ηεκ απμηνμπή θίκεζεξ ημο μπήμαημξ, με ηαπφηεηα ακχηενε ηεξ 

μνηδυμεκεξ ζημ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501, εθ’ υζμκ επί ηςκ ζθαιμπαηηχκ ηεξ μπίζζηαξ 

πυνηαξ, ζηέθεηαη άκζνςπμξ θαη πανάιιεια δεκ ζα επηηνέπεηαη ε μπηζζμπμνεία ημο.  

 Η ζηάζμε ημο εθπεμπυμεκμο ζμνφβμο ηεξ οπενθαηαζθεοήξ, ζα είκαη ζφμθςκε με ηεκ ηζπφμοζα 

θάζε θμνά μδεγία (2000/14/ΓΚ) θαη ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ ηεξ ζεηνάξ ΓΝ 1501. 

Σμ υπεμα πνέπεη κα θένεη ζημ μπίζζημ μένμξ ημο, ακμηθημφ ή θιεηζημφ ηφπμο, οδναοιηθυ ακορςηηθυ 

μεπακηζμυ. Όιμη μη πνμακαθενυμεκμη ηφπμη ζα είκαη θαηάιιειμη γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ ηοπμπμηεμέκςκ 

θαηά ΓΝ 840 θάδςκ απμννημμάηςκ, πιαζηηθχκ ή μεηαιιηθχκ, πςνεηηθυηεηαξ απυ 80lt έςξ 1300 lt.  

Σμ οδναοιηθυ θφθιςμα ζα παίνκεη θίκεζε απυ ημ δοκαμμιήπηε ( ΡΣΟ ) ημο μπήμαημξ μέζς ηζπονήξ ή 

ηζπονχκ οδναοιηθήξ-χκ ακηιίαξ-χκ θαη ζα θένεη αοημμαηηζμυ απμζφμπιελεξ πςνίξ ηεκ ζοκεπή 

θαηαπυκεζε ημο δοκαμμιήπηε. Πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με βαιβίδα ακαθμφθηζεξ γηα απμθογή 

αιυγηζηςκ οπενθμνηχζεςκ. Όιεξ μη γναμμέξ ημοειεθηνηθμφ θοθιχμαημξ κα είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε 

ζηεγακμφξ αγςγμφξ θαη ακ πνεηαζζεί ακηηθαηάζηαζε, αοηή κα γίκεηαη πςνίξ κα πνεηαζζεί κα ακμηπζμφκ 

μπέξ. 

Η οπενθαηαζθεοή ζα έπεη εγθαηεζηεμέκμ θαηάιιειμ ελμπιηζμυ (πεηνηζηήνηα – ζφζηεμα 

παναθμιμφζεζεξ με θάμενα θαη μζυκε) γηα ηεκ ζοκεπή επίβιερε ηεξ ιεηημονγίαξ, εκχ ζα έπεη ηεκ 

δοκαηυηεηα κα αολάκεη ηηξ ζηνμθέξ ημο θηκεηήνα, ζηηξ απαηημφμεκεξ γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ, ζηεκ ζέζε 

«κεθνυ» ημο θηβςηίμο ηαποηήηςκ θαη κα πέθημοκ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ. 

Σμ απμννημμαημθυνμ υπεμα ζα παναδμζεί   ηα αθυιμοζα πανειθυμεκα : 

 Πιήνεξ εθεδνηθυξ ηνμπυξ, υμμημξ με ημοξ βαζηθά πενηιαμβακυμεκμοξ, ημπμζεηεμέκμξ ζε 

εοπενή ζέζε. 

 εηνά ενγαιείςκ ζε θαηάιιειε ενγαιεημζήθε πμο κα πνμζδημνίδμκηαη ακαιοηηθχξ ζε 

θαηάζηαζε, γνφιμξ, ηάθμη θ.ά.  

 Δφμ (2) ημοιάπηζημκ πονμζβεζηήνεξ ζφμθςκα με ημκ Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ.) 

(υπςξ ζα ηζπφεη θαηά ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ άδεηαξ θοθιμθμνίαξ ημο μπήμαημξ). 

 Πιήνεξ θανμαθείμ ζφμθςκα με ημκ Κ.Ο.Κ.  

 Σνίγςκμ βιαβχκ. 

 Ακηημιηζζεηηθέξ αιοζίδεξ 

 Σα απαναίηεηα έκηοπα / ηεπκηθά εγπεηνίδηα γηα ηε ζοκηήνεζε, επηζθεοή θαη θαιή ιεηημονγία ημο 

μπήμαημξ, ζε δφμ ζεηνέξ γηα ημκ θηκεηήνα, ημ πιαίζημ θαη ηεκ οπενθαηαζθεοή ζηεκ Γιιεκηθή 

γιχζζα (θαηά πνμηίμεζε) ή ζε επίζεμε μεηάθναζε αοηήξ ή ζηεκ Αγγιηθή γιχζζα,  

 Έκηοπμη θαηάιμγμη ηςκ ακηηζημίπςκ ακηαιιαθηηθχκ (εηθμκμγναθεμέκμη με θςδηθμπμίεζε θαηά ημ 

δοκαηυκ) ή ρεθηαθμί δίζθμη ακηαιιαθηηθχκ (οιηθυ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή)  



Όιμ ημ υπεμα ζα είκαη βαμμέκμ με πνχμαηα ανίζηεξ πμηυηεηαξ θαη ακημπήξ χζηε κα ελαζθαιηζηεί ε 

ακημπή ημο ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη ζα ένπεηαη ζε επαθή με οιηθά πμηθίιεξ θφζεςξ θαη ηδημηήηςκ. Να 

δμζμφκ ηα παναθηενηζηηθά βαθήξ ημο μπήμαημξ. Η απυπνςζε ημο πνςμαηηζμμφ ημο μπήμαημξ, εθηυξ 

απυ ηα ημήμαηα πμο θαιφπημκηαη απυ έιαζμα αιμομηκίμο ή άιιμο ακμλείδςημο μεηάιιμο, θαζχξ θαη μη 

απαηημφμεκεξ επηγναθέξ ζα θαζμνίδμκηαη   θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ  ηειηθήξ ζφμβαζεξ ζε εφιμγμ 

πνμκηθυ δηάζηεμα θαη ηηξ μπμίεξ μ Πνμμεζεοηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα απμδεπζεί ζε ακηίζεηε 

πενίπηςζε ζα είκαη ιεοθμφ πνχμαημξ. 

Σμ αοημθίκεημ ζα παναδμζεί με ηηξ απαναίηεηεξ επηγναθέξ θαη άιια δηαθνηηηθά ζεμεία πμο ζα 

θαζμνίζεη ε οπενεζία θαζχξ θαη ηηξ απαηημφμεκεξ πηκαθίδεξ ημο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ. 

  

 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΓΙΑ - ΓΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΓΤΡΩΠΑΧΚΗ ΓΝΩΗ. 

Σμ υπεμα πνέπεη οπμπνεςηηθά κα πιενμί ημοξ εονςπασθμφξ θακμκηζμμφξ πνμιήρεςξ αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

ογθεθνημέκα μ θηκεηήναξ ημο μπήμαημξ πνέπεη κα είκαη ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ ζφμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ  EURO 6 θαη ε οπενθαηαζθεοή κα πιενμί ημοξ θακυκεξ γηα πνυιερε αηοπεμάηςκ θαη 

πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ (Γονςπασθή μδεγία  ΓΝ1501) θαη κα θένεη ζήμα CE. 

Γπίζεξ ημ υπεμα πνέπεη κα δηαζέηεη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ μεπακηζμμφξ θαη ζεμάκζεηξ γηα πνυιερε 

αηοπεμάηςκ θαη βιαβχκ πμο ζα μπμνμφζακ κα πνμέιζμοκ απυ ιάζμξ πεηνηζμυ ημο ή απνυμπηε βιάβε 

θαζχξ επίζεξ πνέπεη κα είκαη ελειηγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ γηα κα δηαζθαιίδεη ηεκ άκεηε, αζθαιή θαη 

ογηεηκή πνήζε ημο απυ ημοξ ενγαδμμέκμοξ. 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (με πμηκΫ απμθιεηζμμφ). 

1) Η θάζε πνμζθμνά ζα πνέπεη κα ακαθένεη με οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμμεζεοηή ημ πνυκμ πμο 

δεζμεφεηαη θαη ακαιαμβάκεη ηεκ πνμμήζεηα ηςκ ακηαιιαθηηθχκ ζημ Δήμμ θαη ημκ ηνυπμ πμο 

πνμηίζεηαη κα ακηημεηςπίδεη ηηξ ακάγθεξ service. ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά ζα επηζοκαθζεί θαη 

ζεςνεμέκε θαηάζηαζε πνμζςπηθμφ απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ε επάνθεηα ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ ημο 

δηαγςκηδυμεκμο, ημοιάπηζημκ πέκηε (5) ελεηδηθεομέκμη ηεπκίηεξ ήημη μεπακμηεπκίηεξ ημο 

μεπακμιμγηθμφ θιάδμο θαη (2) ειεθηνμιυγμη / μεπακμιυγμη μεπακηθμί/ μεπακηθμί παναγςγήξ Α.Γ.Ι. 

θαζχξ θαη θηκεηυ ζοκενγείμ – υπεμα εηδηθά ελμπιηζμέκμ γηα ηεκ επί ηυπμο ηεπκηθή οπμζηήνηλε ημο οπυ 

πνμμήζεηα μπήμαημξ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ, ημ μπμίμ ζα ελοπενεηεί ηηξ ακάγθεξ υιμ ημ 

24ςνμ, ζε μπμημδήπμηε ζεμείμ ημο Δήμμο θαη μπμηαδήπμηε εμένα ηεξ εβδμμάδαξ.  

2) Ο πνμμεζεοηήξ επί πμηκή απμθιεηζμμφ ζα δηαζέηεη πηζημπμίεζε γηα ηεκ πχιεζε θαη ηεκ 

ηεπκηθή οπμζηήνηλε ελμπιηζμμφ δηαπείνηζεξ απμννημμάηςκ θαηά ISO 9001, ISO 14001 θαη OSHAS 

18001:2007 ή ISO45001:2018 ή ηζμδφκαμα αοηχκ. 

θαη ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά ζα επηζοκαθζμφκ ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά. 

3) ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά ζα δίκμκηαη επίζεξ με οπεφζοκε δΫιςζε ε πνμζθενυμεκε εγγφεζε 

θαιήξ ιεηημονγίαξ (μπήμαημξ θαη οπενθαηαζθεοήξ), πμο δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενε ηςκ δφμ εηχκ, 

θαη ακηηζθςνηαθήξ πνμζηαζίαξ πμο ζα είκαη ημοιάπηζημκ 3 εηχκ θαη μ πνυκμξ πανάδμζεξ, πμο  δεκ 

μπμνεί  κα είκαη μεγαιφηενμξ απυ  180 εμένεξ. 

4)  Οη δηαγςκηδυμεκμη  επίζεξ οπμπνεμφκηαη κα επηζοκάρμοκ έθζεζε, ζηεκ μπμία  κα ακαθένμκηαη 

μη μηθμκμμηθέξ, εμπμνηθέξ  θαη θαηαζθεοαζηηθέξ δοκαηυηεηεξ ημοξ (απαζπμιμφμεκμ πνμζςπηθυ, 

ελμπιηζμυξ, πνεμαημπηζηςηηθή  δοκαηυηεηα, θφθιμη ενγαζηχκ θιπ.). Όζμκ αθμνά ζηεκ ηεπκηθή θαη 

επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα γηα ηεκ πανμφζα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ, μη ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμί 



θμνείξ ζα πνέπεη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηειεοηαίαξ ηνηεηίαξ  κα έπμοκ παναδχζεη, ηνία ημοιάπηζημκ 

θαηκμφνγηα απμννημμαημθυνα, ηδίμο ηφπμο με ηα οπυ πνμμήζεηα μπήμαηα ή μεγαιφηενεξ 

πςνεηηθυηεηαξ. Να πνμζθμμηζημφκ μη ακηίζημηπεξ ζομβάζεηξ πχιεζεξ, ζοκμδεουμεκεξ απυ 

πνςηυθμιια παναιαβήξ. 

5) Γπίζεξ, ζηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά ζα  πενηιαμβάκμκηαη πιήνε ηεπκηθά ζημηπεία θαη πενηγναθέξ 

ηςκ πιαηζίςκ, οπενθαηαζθεοχκ ηςκ πνμζθενυμεκςκ μπεμάηςκ, ζοκμδεουμεκεξ απυ ζπεδηαγνάμμαηα ή 

ζπέδηα θιπ. απυ ηα μπμία κα πνμθφπημοκ ζαθχξ ηα ηεπκηθά ζημηπεία θαη μη δοκαηυηεηεξ ηςκ 

πνμζθενυμεκςκ μπεμάηςκ. 

6) ηεκ ηεπκηθή πνμζθμνά πνέπεη κα επηζοκαθζμφκ πηζημπμηεηηθά ζομμυνθςζεξ ημο θηκεηήνα ημο 

πιαηζίμο με ηηξ πνμδηαγναθέξ  EURO 6  ή ηηξ ηζπφμοζεξ ηεκ εμενμμεκία ημο δηαγςκηζμμφ γηα ηα 

θαοζαένηα, ηοπυκ πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ ηεξ οπενθαηαζθεοήξ θαη οπεφζοκε δήιςζε πηζηυηεηαξ CE 

ημο θαηαζθεοαζηή ηεξ οπενθαηαζθεοήξ θαζχξ θαη πηζημπμηεηηθυ θαηά ISO 9001 ημο θαηαζθεοαζηή 

ημο πιαηζίμο γηα θαηαζθεοή θμνηεγχκ θαη πηζημπμηεηηθυ θαηά ISO 9001 ημο θαηαζθεοαζηή ηεξ 

οπενθαηαζθεοήξ γηα θαηαζθεοή οπενθαηαζθεοχκ απμννημμαημθυνςκ μπεμάηςκ. 

7) Τπεφζοκε Δήιςζε πνμζθυμηζεξ θαηΩ ηεκ πανΩδμζε Έγθνηζεξ Σφπμο γηα μιμθιενςμέκμ υπεμα 

βάζεη ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 24 ηεξ μδεγίαξ 2007/46/ΓΚ υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημκ θακμκηζμυ 

(ΓΚ) ανηζ. 214/2014, πμο ζα εθδμζεί απυ ηεκ ανμυδηα Δ/κζε ημο ΤΠΟΤΡΓΓΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΓΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ πνμθεημέκμο κα είκαη εθηθηή ε ηαληκυμεζε ημο μπήμαημξ ζφμθςκα με ηηξ 

ηζπφμοζεξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ. 

8)Τπεφζοκε Δήιςζε πνμζθυμηζεξ θαηΩ ηεκ πανΩδμζε Πηζημπμηεηηθυ Γλέηαζεξ Σφπμο ΓΚ ηεξ  

μδεγίαξ 2006/42/ΓΚ  πνςημηφπμο υμμημ με ημ πνμζθενυμεκμ είδμξ  απυ δηεζκχξ Δηαπηζηεομέκμ 

Φμνέα, με ημ μπμίμ  κα πνμθφπηεη θαη ε ζομμυνθςζε ημο πνμζθενυμεκμο μπήμαημξ με ημ Γονςπασθυ 

πνυηοπμ ΓΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πμο εηδηθυηενα αθμνά απμννημμαημθυνα 

9)  Τπεφζοκε Δήιςζε υηη πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζμφκ θαη κα αλημιμγεζμφκ πιενέζηενα υια ηα 

ιεηημονγηθά θαη ηεπκηθά ζημηπεία θάζε πνμζθενυμεκμο είδμοξ θαζχξ θαη ε ζομμυνθςζή ημο πνμξ ηηξ 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, πνέπεη, εθυζμκ απαηηεζεί απυ ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, εκηυξ δέθα (10) εμενχκ 

απυ ηεκ έγγναθε εηδμπμίεζή ημοξ μη δηαγςκηδυμεκμη  ζα πνέπεη κα  επηδείλμοκ ίδημ ή υμμημ δείγμα ημο 

πνμζθενυμεκμο είδμοξ  ζε ηυπμ πμο ζα οπμδείλμοκ.   

10)  Ο πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα θαηαζέζεη πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ ηςκ ενγαηχκ, πεηνηζηχκ ηεξ 

Ακαζέημοζαξ Ανπήξ γηα ημ πεηνηζμυ   θαη ζοκηήνεζε ημο πνμζθενυμεκμο ελμπιηζμμφ. Να θαηαηεζεί 

ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ (πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ πνμζςπηθμφ, ανηζμυξ εθπαηδεοηχκ, 

πνεζημμπμημφμεκα εγπεηνίδηα θαη άιια επμπηηθά μέζα θιπ.).  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (ΑΝΑ ΓΙΔΟ) 

 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΣΓΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ (οκηειεζηήξ Βανφηεηαξ 70%) 

1. 

Σεπκηθά θαη ιεηημονγηθά ζημηπεία πιαηζίμο Βαζμμιμγία οκη. 

Βανφηεηαξ   

α. πέζε ηππμδφκαμεξ μηθημφ θμνηίμο, μέγηζηε νμπή  100-120 7 

β. Κηβχηημ ηαποηήηςκ 100-120 3 

γ. φζηεμα πέδεζεξ-Ακανηήζεηξ  100-120 3 

δ. Ακέζεηξ θαμπίκαξ μδήγεζεξ  100-120 3 

ε. Ωθέιημμ θμνηίμ 100-120 5 

2. 

Σεπκηθά θαη ιεηημονγηθά ζημηπεία οπενθαηαζθεοήξ   

α. Τιηθά θαηαζθεοήξ 100-120 5 

β. Πμηυηεηα ακηηζθςνηαθήξ πνμζηαζίαξ θαη βαθήξ 100-120 5 

γ. Όγθμξ/δηαζηάζεηξ θανυηζαξ  100-120 7 

δ. Πμηυηεηα  οδναοιηθμφ ζοζηήμαημξ  100-120 6 



ε. Λεηημονγηθά παναθηενηζηηθά   100-120 6 

   

           Βαζμμιμγία μμΩδαξ Α  50 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (οκηειεζηήξ Βανφηεηαξ 30%) 

1. Υνυκμξ πανάδμζεξ  100-120 15 

2. Γγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ  100-120 15 

3. Πανμπή ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ  100-120 15 

4. Σεπκηθά θοιιάδηα, εγπεηνίδηα θαη εθπαίδεοζε  100-120 5 

          Βαζμμιμγία μμΩδαξ Β  50 

 

Η βαζμμιμγία θάζε θνηηενίμο αλημιυγεζεξ θομαίκεηαη απυ 100 έςξ 120 βαζμμφξ. Η βαζμμιμγία είκαη 

100 βαζμμί γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ηθακμπμημφκηαη αθνηβχξ υιμη μη υνμη ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ. 

Η βαζμμιμγία αοηή αολάκεηαη έςξ 120 βαζμμφξ υηακ οπενθαιφπημκηαη μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ. 

Κνηηήνηα με βαζμμιμγία μηθνυηενε απυ 100 βαζμμφξ (ήημη πμο δεκ θαιφπημοκ/πανμοζηάδμοκ 

απμθιίζεηξ απυ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ πανμφζαξ) επηθένμοκ ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθμνάξ. 

 

Η ζοκμιηθή βαζμμιμγία ακά μμάδα πνμθφπηεη απυ ημκ  ηφπμ:  

 

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζκ.Κκ (ηφπμξ 1) 

 

υπμο:  «ζκ» είκαη μ ζοκηειεζηήξ βανφηεηαξ ημο θνηηενίμο ακάζεζεξ Κκ θαη ηζπφεη  

 

ζ1+ζ2+..ζκ=1 (100%)       (ηφπμξ  2) 

 

Η βαζμμιμγία γηα ημ θάζε είδμξ πνμθφπηεη απυ ημκ ηφπμ Β=0,7ΥU1+0,3ΥU2 υπμο U1 θαη U2 μη 

βαζμμιμγίεξ ηςκ μμάδςκ Α και Β ακηίζημηπα. 

 

Η οκμιηθΫ Βαζμμιμγία ηεξ ηεπκηθΫξ πνμζθμνΩξ πνμθφπηεη απυ ημ Ωζνμηζμα ηςκ γηκμμΪκςκ  ηεξ 

επημΪνμοξ βαζμμιμγίαξ ημο θΩζε είδμοξ επί ημκ ζοκηειεζηΫ βανφηεηαξ ημο είδμοξ. Ο ζοκηειεζηΫξ 

βανφηεηαξ ημο θΩζε είδμοξ πνμθφπηεη απυ ημκ ιυγμ ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ ημο είδμοξ 

δηαηνμφμεκεξ απυ ηεκ εθηημχμεκε ζοκμιηθΫ αλία ηςκ οπυ πνμμΫζεηα εηδχκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οκμιηθή βαζμμιμγία Β=0,64xB1+0,19xB2+0,17xB3 

Πνμζθενυμεκμ είδμξ 
Γθηημχμεκε 

αλία 

οκηειεζηήξ Βανφηεηαξ πνμζθενυμεκμο 

είδμοξ 

Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα πςν. 16 Κ.Μ 
424.800,00€ 0,64 

Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα πςν. 12 Κ.Μ 
125.000,00€ 0,19 

Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα πςν. 8 Κ.Μ 
115.000,00€ 0,17 

Γθηημχμεκε ζοκμιηθή 

αλία 
664.800,00€ 1 



Πνμζςνηκυξ ακΩδμπμξ ακαθενφζζεηαη μ πνμμεζεοηΫξ με ηεκ πιΪμκ ζομθΪνμοζα απυ μηθμκμμηθΫ 

Ωπμρε πνμζθμνΩ πμο είκαη εθείκε πμο  πανμοζηΩδεη ημ μηθνυηενμ ιυγμ (ι), ηεξ ογθνηηηθΫξ ΣημΫξ 

ηεξ πνμζθμνΩξ πνμξ ηεκ  οκμιηθΫ Βαζμμιμγία ηεξ πνμζθμνΩξ. 

 

ι= 
ΟηθμκμμηθΫ ΠνμζθμνΩ (.Ο.Π) 

οκμιηθΫ Βαζμμιμγία (Β) 
 
 

  Σνίθαια 02/02/2021 

οκηΩπζεθε 

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ ΑπμβιΫηςκ & 

ΠενηβΩιιμκημξ 

 

 

 

Κυνδαξ Βαζίιεημξ  

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΣΓ 

 

 

ΘεςνΫζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ  

Δ/κζεξ Καζανηυηεηαξ ΠενηβΩιιμκημξ &  

ΑγνμηηθΫξ ΑκΩπηολεξ 

α.α.  

 

 

Υειηδχκεξ ςηΫνημξ 

Σεπκμιυγμξ Γεςπυκμξ ΣΓ 

 

ΓιΪγπζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ & οκηΫνεζεξ 

ΟπεμΩηςκ 

 

 

ςηΫνημξ ΓεςνγμμΩκμξ 

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΠΓ 

 

 
 
 
 
 
  



ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 
 

   Σνίθαια 02/02/2021 

οκηΩπζεθε 

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ ΑπμβιΫηςκ & 

ΠενηβΩιιμκημξ 

 

 

Κυνδαξ Βαζίιεημξ  

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΣΓ 

 

 

ΘεςνΫζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ  

Δ/κζεξ Καζανηυηεηαξ ΠενηβΩιιμκημξ &  

ΑγνμηηθΫξ ΑκΩπηολεξ 

α.α.  

 

Υειηδχκεξ ςηΫνημξ 

Σεπκμιυγμξ Γεςπυκμξ ΣΓ 

 

ΓιΪγπζεθε  

Ο ΑκαπιενςηΫξ ΠνμσζηΩμεκμξ 

ΣμΫμαημξ Δηαπείνηζεξ & οκηΫνεζεξ 

ΟπεμΩηςκ 

 

 

ςηΫνημξ ΓεςνγμμΩκμξ 

Μεπακμιυγμξ Μεπακηθυξ ΠΓ 

 

 
 
 
 

Α/Α ΠενηγναθΫ είδμοξ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

(ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α) 

 

Φ.Π.Α 

(24%) 

ΤΝΟΛΟ 

(ΜΓ 

Φ.Π.Α) 

1. 

Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

16 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

ΣΓΜ. 3 145.000,00 435.000,00 104.400,00 539.400,00 

2. Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

12 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

 

 

 

ΣΓΜ. 

 

 

 

1 125.000,00 125.000,00 30.000,00 155.000,00 

3. Απμννημμαημθυνμ 

υπεμα με ζομπηεζηή 

απμννημμάηςκ ηφπμο 

πνέζαξ, πςνεηηθυηεηαξ 

8 θοβηθχκ μΪηνςκ με 

ζφζηεμα ακφρςζεξ 

θάδςκ. 

 

 

 

ΣΓΜ. 

 

 

 

1 115.000,00 115.000,00 27.600,00 142.600,00 

 ΤΝΟΛΑ ΣΓΜ. 5  675.000,00 162.000,00 837.000,00 


		2021-02-16T10:49:39+0200
	FOTEINI KRYOU
	Akrives antigrafo




