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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

  

∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

       ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ    5 / 2015    
 

 

 

                                                                                                          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  40.650,41  €                                                                     

ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ:   50.000,00 €   

                           ( Με  Φ.Π.Α. 23% ) 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ (1)  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    ΤΥΠΟΥ  ΠΡΕΣΣΑΣ   16m3 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   50.Ο00,00 € ( µε ΦΠΑ 23%) 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015            

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην: 
         ‘’  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ    ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
                         ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3  ‘’ 
                       
                     C P V  Υπερκατασκευης Τυπου Πρεσσας  : 34144512-0             

 

Το υπό προµήθεια είδος θα χρησιµοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ∆ήµου για την κάλυψη 
των αναγκών του. 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού.  

Η ενδεικτική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 50.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23% . 

 Η προµηθεια θα γινει  συµφωνα µε την Υπ’ αριθµόν 11389/1993 Απόφαση (ΦΕΚ Β’185) 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 

 Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι απολύτως καινούριο και αµεταχείριστο, 
αναγνωρισµένου οίκου, απαλλαγµένο από δασµούς, έτοιµο προς χρήση και σύµφωνο µε τις 
συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
 

      

     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

     ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η υπό προµήθεια υπερκατασκευή απορριµµατοφόρου  θα χρησιµοποιηθεί σε εργασίες, αποκοµιδής 
αστικών απορριµµάτων. 
 
Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί σε υπάρχων µεταχειρισµένο πλαίσιο  µάρκας και  
Τυπου   SCANIA 
 
 Όλα τα έξοδα αποξήλωσης της παλαιάς απορριµµατοφόρας υπερκατασκευής και η 
τοποθέτηση καινούργιας καθώς και οι εργασίες αµµοβολής και βαφής του πλαισίου για 
καλύτερη οµοιοµορφία µε την καινούργια υπερκατασκευή θα επιβαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 
Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε απορρίµµατα θα είναι περίπου 7 tn. 
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα 

καθορίσει ο ∆ήµος. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό 

σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό. 

 

Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
 
Η κιβωτάµαξα θα είναι µεταλλική  από χαλυβδοέλασµα  ικανού πάχους υψηλής 

ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση, χωρητικότητας 16κµ. Στα τµήµατα που 

δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις ο 

χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα είναι αντιτριβικού τύπου µε σκληρότητα  κατά προτίµηση 

µεγαλύτερη από 450ΗΒ. 

 

Για την κατασκευή του σώµατος της κιβωτάµαξας (το τµήµα που δέχεται και περιέχει τα 

απορρίµµατα) θα χρησιµοποιηθούν  κατά προτίµηση χαλυβδοελάσµατα αντιτριβικού τύπου ( 

τύπου HARDOX 450). 

 

Tα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή θα είναι κυρτής µορφής χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις. 

 

Η τοποθέτηση της υπερκατασκευής πάνω στο πλαίσιο θα γίνει µε εξασφάλιση της 

κατανοµής των βαρών. 

 

Η υπερκατασκευή θα βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασσί, στο πίσω µέρος µέσω σηµείων 

στήριξης  ενώ στο µπροστινό µέρος το βίδωµα θα είναι ελαστικό. 

 

Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης θα  φέρει ειδικές ενισχύσεις. Να αναφερθεί 

το πάχος ελάσµατος των πλακών προώθησης. 

 

Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελή προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή. 

Να αναφερθεί το πάχος της. 

 

Η χοάνη φόρτωσης θα είναι επίσης κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 

450. Να αναφερθεί το πάχος του ελάσµατος. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση 

και ογκωδών αντικειµένων (µεγαλύτερη των 1,5 m3). Να αναφερθεί η χωρητικότητα αυτή. 

 

Η κιβωτάµαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. 

 

Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης  του τηλεσκοπικού εµβόλου της 

πλάκας εκφόρτωσης  στο µπροστινό µέρος. 

 

Ο ωφέλιµος όγκος των συµπιεσµένων απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 16m3.   
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Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου µέσω 

δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας µεταβλητής ροής. 

 

Να αναφερθεί ο τύπος,  η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές , η µέγιστη πίεση της 

αντλίας. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις 

µεγαλύτερες από 350 bar. 

 

Να αναφερθούν οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης . 

 

Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων  πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή, αλλά 

τουλάχιστον της σχέσης όγκου 6:1 (συµπιεσµένων προς ασυµπίεστα). 

 

Για το σύστηµα συµπίεσης θα υπάρχει µηχανισµός µε διακόπτες δεξιά και αριστερά ο οποίος 

θα ακινητοποιεί όλο το σύστηµα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και 

µηχανισµός απεγκλωβισµού ο οποίος θα λειτουργεί από µπουτόν στο χειριστήριο. Επίσης για 

την λειτουργία του συστήµατος συµπίεσης θα µπορεί να επιλεγεί ό κύκλος συµπίεσης που 

θα είναι κατ’ ελάχιστον ο συνεχής – αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως 

χειροκίνητος – διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης.  

 

Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού 

κυκλώµατος δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. 

Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού και του φορείου θα είναι αντεστραµµένα. 

 

Tο υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανισµούς ανακουφίσεως για την 

αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας. 

 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι αναλογικού 

τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων η µεταβλητή λειτουργία 

του υδραυλικού συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων . 

 

Θα είναι επίσης δυνατή η ανίχνευση των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σηµεία του 

συστήµατος µέσω οθόνης η οποία θα βρίσκετε στο χειριστήριο της καµπίνας. 

 

Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριµµάτων να είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε 

το τύπο και την φύση των απορριµµάτων . 

 

Το ύψος φόρτωσης θα είναι µικρότερο από 1,6 µ. 

 

Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων  στην είσοδο της κιβωτάµαξας θα  είναι 

διαµορφωµένη  ώστε να δέχεται κάδους τουλάχιστον 1100 lt και αφετέρου να προστατεύει 

τους χειριστές από εκτοξευόµενα θραύσµατα απορριµµάτων, γυαλιών κλπ. 
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Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης και 

εκκένωσης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN 30700 µεγέθους 

µέχρι 1100 lt  και της ΕΝ 840 µεγέθους έως 1300 lt, τύπου κτένας.  Ο χειρισµός του 

συστήµατος θα γίνεται  από εξωτερικό σηµείο  του οχήµατος,  πίσω δεξιά κατά προτίµηση, 

όπου θα υπάρχει και διακόπτης STOP του µηχανισµού συµπίεσης. Το χρώµα του παραπάνω 

συστήµατος και του ενδιάµεσου πλαισίου θα είναι ίδιο µε της υπόλοιπης υπερκατασκευής.  

Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού θα είναι µεγαλύτερη από 800kg, θα φέρει 

ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις . 

 

Η θύρα εκφόρτωσης θα ευρίσκεται στο πίσω µέρος και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (µε δύο 

φιάλες) από την καµπίνα και απόλυτα στεγανά για τα «Ελληνικά» απορρίµµατα. Θα υπάρχει 

όµως και µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Τα έµβολα θα 

βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε 

την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και 

πόρτας.   

 

Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιµο 

οπωσδήποτε από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας. 

 

Να αναφερθεί ο χρόνος εκφόρτωσης, επιθυµητό είναι να µη υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά 

την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά πως θα γίνεται η ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και µε 

ποιο µηχανισµό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση της εκφόρτωσης. 

 

Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι. 

 

Η βαφή της υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους. Πριν την 

βαφή θα γίνουν οι επεξεργασίες πλυσίµατος, απολίπανσης, στοκαρίσµατος, τριψίµατος, 

επάλειψης µε αστάρι ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών και µετά βαφή DUCO µε 

δύο διασταυρούµενες στρώσεις σε χρώµα κατά προτίµηση λευκό. 

 

Ο φωτισµός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς  για 

οδήγηση όπισθεν, προβολείς για εργασίας πίσω, φώτα για οµίχλη, φώτα ενδεικτικά γύρω-

γύρω. 

 

Επίσης θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις ορθίων για µετακίνηση του προσωπικού συλλογής 

των απορριµµάτων, µε αναδιπλούµενα σκαλιά, φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα, ώστε να 

µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης.   

 
Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία µεταβλητής ροής, πού θα 

έχει την ικανότητα να κινεί την πρέσσα, να ανοίγει την θύρα, να ανυψώνει και να εκκενώνει 

τους κάδους, µε το σχετικό ταρακούνηµα. Επίσης θα κινεί αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης 

του οχήµατος, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση. 
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Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου. 

 

Τέλος πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργαλείων 

χειρός (όπως σκούπα, φτυάρι) για  τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης  

του κάδου. 

 

Χρωµατισµός 

Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις 

µετά από αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία 

κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από 

την Υπηρεσία µετά την υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο. 

 

Ασφάλεια 
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η 

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

συστηµάτων, οι καταναλώσεις καυσίµου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάµενες 

βοηθητικές διατάξεις.   

 

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την 

ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε 

περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή.  

 
H υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 

περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

• Θορύβου σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΚΥΑ 

37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) 

• Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE  σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 

(ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να κατατεθεί το 

αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτηµα IX της  οδηγίας 

2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο είδος  από διεθνώς 

Κοινοποιηµένο Φορέα. 

• Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

• Τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ν. 3982/2011)   

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο prΕΝ–1501-1:1998 καθώς και τις µετέπειτα τροποποιήσεις. 

Να κατατεθεί αναλυτική δήλωση συµµόρφωσης του προσφερόµενου οχήµατος 

σύµφωνα µε τo Ευρωπαϊκό πρότυπο prΕΝ–1501-1:1998. 
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Αναλυτικότερα η υπερκατασκευή θα διαθέτει (εφόσον το πλαίσιο έχει τις κατάλληλες 

προδιαγραφές)  

• Σύστηµα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές  του χώρου εργασίας των 

εργατών, όπως επίσης και από την καµπίνα του οδηγού, το οποίο θα απενεργοποιεί 

το σύστηµα συµπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. 

• Σύστηµα επικοινωνίας µε ηχητικό σήµα του οδηγού µε τους εργάτες. 

• Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια 

θύρα. Το ολικό κλείσιµο θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο 

κοµβίων στο πίσω µέρους του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται 

µε ειδικό µηχανισµό. 

• Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς 

των εργαζοµένων µέσω µόνιτορ στην καµπίνα και κάµερας στο πίσω µέρος . ∆ιά του 

κυκλώµατος αυτού θα αποτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 

30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία) ενώ θα 

αποτρέπει την οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό, 

τότε το ηλεκτρονικό παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων 

το όχηµα θα σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν θα είναι 

εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο 

οποίος θα απενεργοποιεί την  ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης 

όλων των λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά. 

 

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

χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις . 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Με την τεχνική προσφορά επι ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν τα 

ακόλουθα: 

 

  

1. ∆ήλωση του προµηθευτή της υπερκατασκευής για την προµήθεια 

ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε 

διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την ζήτησή τους. Επίσης τον 

τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service.  

 

2. ∆ήλωση του προµηθευτή για την προσφερόµενη εγγύηση καλής 

λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος 
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3. ∆ήλωση του προµηθευτή για τον χρόνο παράδοσης,  που δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερος από  60 ηµερολογιακές ηµέρες. 

 

4. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες     

 

  

5.  Κριτήρια Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας 

Η οικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή) θα 

αποδεικνύεται µε όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις   

 
Ελάχιστη απαίτηση: α) Βεβαίωση τράπεζας µε την οποία 

αποδεικνύεται ότι η χρηµατοπιστωτική του ικανότητα καλύπτει 

τον προϋπολογισµό της σύµβασης. 

β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών στην περίπτωση 

που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία 

της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας και 

ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων εφόσον είναι 

διαθέσιµος. 

Ελάχιστη απαίτηση: Τελευταίοι τρεις ισολογισµοί   
 

 

5.  Τεχνικές ή/και Επαγγελµατικές ικανότητες     
Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών 

φορέων αξιολογούνται, ελέγχονται και αποδεικνύονται µε όλους 

τους παρακάτω τρόπους : 

 α) Υποβολή καταλόγου κυριοτέρων παραδόσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν  στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό µε αναφορά  

του δηµοσίου ή ιδιωτικού αποδέκτη. Οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµοδία 

αρχή ή µε τιµολόγια (δίχως τιµές) που έχουν εκδοθεί από τον 

προµηθευτή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε 

βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε  

τιµολόγια που έχουν εκδοθεί από τον προµηθευτή (δίχως τιµές).  

Ελάχιστη απαίτηση: Για τον κατασκευαστή 60  συνολικά 

παραδόσεις τουλάχιστον για την τελευταία τριετία (ή 20 ανά έτος 

εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα) όµοιων ή παρόµοιων οχηµάτων όπως το αντικείµενο 

της σύµβασης και για τον προµηθευτή 1 παράδοση.  

 

 β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
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υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στη επιχείρηση του 

προµηθευτή είτε όχι. 

 
 
 
Ελάχιστες απαιτήσεις : 
Τεχνικό προσωπικό  είκοσι (20) εξειδικευµένοι τεχνίτες για τον 

κατασκευαστή της υπερκατασκευής καθώς επίσης εφόσον ο 

προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής της υπερκατασκευής 

θα πρέπει  να διαθέτει τρείς (3) εξειδικευµένους  τεχνίτες, έναν 

µηχανοτεχνίτη µηχανολογικού τοµέα όχι µηχανοτεχνίτη 

αυτοκινήτων, έναν ηλεκτροτεχνίτη και ένα ηλεκτροσυγκολλητή.  

Ως αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκοµισθούν, όλα  τα 

επόµενα: 

Με εξαρτηµένη σχέση εργασίας  :  

���� Γνήσιο φωτοαντίγραφο πρόσφατης κατάστασης 

προσωπικού το οποίο να έχει καταθέσει ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο οποίο να 

αναγράφεται η ειδικότητα µε την οποία έχει προσληφθεί 

το φυσικό πρόσωπο. 

���� Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για 

τους συγκεκριµένους τεχνίτες . 

���� Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας  από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της σύµβασης. 

Με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών:  

���� Σύµβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η 

οποία να έχει απαραίτητα θεωρηµένα γνήσια υπογραφής 

των συµβαλλοµένων από Αρµόδια Αρχή.  

���� Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος,   

���� ∆ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από 

Αρµόδια Αρχή, µε την οποία θα δεσµεύονται οι ανωτέρω  

ότι θα προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους στον Υποψήφιο 

Ανάδοχο για δώδεκα  (12) τουλάχιστο µήνες µετά την 

ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής.  

6. Άδεια λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.   

7.  Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς 

ISO 9001:2008, 18001:2007 και 14001:2004 του κατασκευαστή 

της υπερκατασκευής του προσφερόµενου απορριµµατοφόρου 

καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και 

κατασκευαστής της υπερκατασκευής θα πρέπει  να κατατεθεί 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για  

εµπορία  και τεχνική υποστήριξη.   
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8. Αναλυτική δήλωση συµµόρφωσης του προσφερόµενου οχήµατος 

σύµφωνα µε τo Ευρωπαϊκό πρότυπο prΕΝ–1501-1:199    

 

 9. Αντίγραφο πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευµένο 

    από     Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το παράρτηµα 

IX της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όµοιο µε το 

προσφερόµενο είδος  από διεθνώς Κοινοποιηµένο Φορέα. 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
 

      

     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

         ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΟΜΑ∆Α Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 
1. Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές της 

υπερκατασκευής 
30 

2. Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αισθητικότητα του 
προσφερόµενου εξοπλισµού). 

10 

3. Kαταλληλότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται.  Θα ληφθεί 
υπόψη η «διαγωγή» του οχήµατος και του προµηθευτή στην 
Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εµπειρία, ο απαιτούµενος 
εξοπλισµός του διαγωνιζοµένου, πιστοποίηση ISO  κ.λ.π.) 

10 

Βαθµολογία οµάδας Α 50 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 10 
2. Αξιοπιστία προµηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, 

χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, 
τεχνική υποστήριξη του προµηθευτή µετά την πώληση 
(εξειδικευµένο προσωπικό, τρόπος αντιµετώπισης  προληπτικών 
συντηρήσεων και επισκευών) 

25 

3. Πωλήσεις παροµοίων οχηµάτων στην Ελλάδα, 10 
4. Χρόνος και τόπος παράδοσης. 5 
Βαθµολογία οµάδας Β 50 
 
Η βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β.=0,7Α +0,3Β όπου Α και Β οι βαθµολογίες των οµάδων Α 
και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθµολογούνται µε το µέσο όρο της βαθµολογίας όταν πληρούν τα 
ζητούµενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο µέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούµενα 
από τη διακήρυξη, λιγότερο µέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αλλά, σε 
στοιχεία που κρίνονται µη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθµολόγησης, όταν στο συγκεκριµένο 
κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που  βαθµολογείται σε µία οµάδα  µε βαθµολογία 
µικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα 
υποχρεωτικά ζητούµενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων. 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
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     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
 
                       
 
 

                          
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

       ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 

 Υπερκατασκευή  απορριµµατοφόρο 
τύπου πρέσσας  χωρ. 16κµ 

40.650,41 1 40.650,41 

  Φ.Π.Α. 23% 9.349,59 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 

 
 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
 

      

     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

       ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 
 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 

 Υπερκατασκευή  απορριµµατοφόρο 
τύπου πρέσσας  χωρ. 16κµ 

 1  

  Φ.Π.Α. 23%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
ΜΕΓΑΡΑ………………                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΈΡΓΩΝ 

        ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Στην  τιµή  του  παρόντος  τιµολογίου  θα περιλαµβάνεται  η αξία, η µεταφορά  σε  χώρους  που θα 
υποδείξει  η  Υπηρεσία των απορριµµατοφόρων, το  όφελος  του προµηθευτή, τα έξοδα 
χαρτοσήµανσης  των συµφωνητικών καθώς  και κάθε  νέα  κράτηση άγνωστη  µέχρι  σήµερα που 
θα εµφανισθεί κατά το διάστηµα από τη σύνταξη  της  παρούσας  µελέτης  µέχρι  της διεξαγωγής  
της  δηµοπρασίας . 
Ο αναλογών  Φ.Π.Α  βαρύνει  τον  ∆ήµο Μεγάρων . Οι τιµές  θα αναγράφονται ολόγραφα και  
αριθµητικά. Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  θα ισχύει  η τιµή ολογράφως. 
Τέλος περιλαµβάνεται  κάθε  δαπάνη  µέχρι  την ελεύθερη  παράδοση  τους στο ∆ήµο, τα έξοδα 
ταξινόµησης και έκδοσης  άδειας   του οχήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  16m3, τύπου  Πρεσσας  (όπως  τεχνικές  προδιαγραφές). 
(1  τεµ.) 
 
 ΕΥΡΩ ( ολογράφως )                        Σαράντα πέντε  χιλιάδες  εξακοσιες πενηντα και σαράντα ενα 
                                        
  ΕΥΡΩ (αριθµητικώς)                                   45.650,41   € 
 
 
 
 
 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
 

      

     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΈΡΓΩΝ 

        ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην  τιµή  του  παρόντος  τιµολογίου  θα περιλαµβάνεται  η αξία, η µεταφορά  σε  χώρους  που 
θα υποδείξει  η  Υπηρεσία των απορριµµατοφόρων, το  όφελος  του προµηθευτή, τα έξοδα 
χαρτοσήµανσης  των συµφωνητικών καθώς  και κάθε  νέα  κράτηση άγνωστη  µέχρι  σήµερα που 
θα εµφανισθεί κατά το διάστηµα από τη σύνταξη  της  παρούσας  µελέτης  µέχρι  της διεξαγωγής  
της  δηµοπρασίας . 
Ο αναλογών  Φ.Π.Α  βαρύνει  τον  ∆ήµο Μεγάρων . Οι τιµές  θα αναγράφονται ολόγραφα και  
αριθµητικά. Σε  περίπτωση  ασυµφωνίας  θα ισχύει  η τιµή ολογράφως. 
Τέλος περιλαµβάνεται  κάθε  δαπάνη  µέχρι  την ελεύθερη  παράδοση  τους στο ∆ήµο, τα έξοδα 
ταξινόµησης και έκδοσης  άδειας   του οχήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  16m3, τύπου  Πρεσσας  (όπως  τεχνικές  προδιαγραφές). 
(1  τεµ.) 
 
 ΕΥΡΩ ( ολογράφως )                       ……………………………………………………….. 
                                        
 
  ΕΥΡΩ   (αριθµητικώς)                                …………………………   
           
 

  

 

ΜΕΓΑΡΑ………………                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ                                        

 

   ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ  (1) 

           ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  

           ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡ. 16m3          

 

    ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΈΡΓΩΝ 

        ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2015 

 

 

 

                       
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   
Αντικείµενο της προµήθειας – Ισχύουσες διατάξεις 

Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην προµήθεια µιας (1) υπερκατασκευής  απορριµµατοφόρου οχήµατος 
τύπου πρέσσας χωρ. 16m3 για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας  του ∆ήµου. 
  
Η εκτέλεση της προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Tου Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006) «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε µε τους Ν.3536/2007 και Ν.3613/2007 

• Της Υ.Α.11389/1993, «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 

• Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» και Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις»    

• Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ΕΕ, για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 

• Του Ν. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

•  Των εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης που σχετίζονται µε προµήθειες 
των ΟΤΑ. 

•  Της  διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο   
Εγγuήσεις  συµετοχης  : 2%   επι του προϋπολογισµου χωρίς  το ΦΠΑ 
 Καλής λειτουργίας :   5%  επι του προϋπολογισµου χωρίς  το ΦΠΑ 
 

Με την προσφορά θα πρέπει να δηλωθεί ο παρεχόµενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
οποίος δεν πρέπει να είναι µικρότερος από δώδεκα (12) µήνες. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
τυχόν βλάβες που δεν προέρχονται από υπαιτιότητα του ∆ήµου, θα αποκαθίστανται επιτόπου από 
κινητό συνεργείο του προµηθευτή. Αν η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί µ’ αυτό τον 
τρόπο, τότε το µηχάνηµα θα µεταφέρεται στον τόπο επισκευής µε έξοδα του προµηθευτή.  Η 
τεχνική υπηρεσία του προµηθευτή θα πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσµα του ∆ήµου για 
επιδιόρθωση βλάβης εντός πέντε (5) ηµερών, το αργότερο, από την έγγραφη ειδοποίηση. Εφόσον, 
για την αποκατάσταση της βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης απαιτείται αντικατάσταση 
ανταλλακτικών, η δαπάνη αυτή βαραίνει τον προµηθευτή.   
 
   
ΑΡΘΡΟ 3ο    
Προθεσµία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών    

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών θα είναι όχι µεγαλυτερος των 60 ηµερών  όπως 
αναφέρεται στο αντοιίστοιχο άρθρο της διακήρυξης. Κατά την παράδοση το µηχάνηµα θα είναι 
πλήρες και έτοιµο για λειτουργία. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο   
∆απάνες και ευθύνες προµηθευτή µέχρι την παράδοση  

Ο προµηθευτής επιβαρύνεται όλα τα έξοδα µέχρι και την παράδοση του συµβατικού είδους. Ο ίδιος 
ευθύνεται και για οτιδήποτε προκύψει µέχρι την παράδοση του µηχανήµατος στο ∆ήµο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Παράδοση - παραλαβή  

Η παράδοση και η παραλαβή του µηχανήµατος θα γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα  της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο   
Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή της συνολικής αξίας της προµήθειας θα γίνει αµέσως µετά την οριστική παραλαβή µε τις 
διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο  της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που τυχών θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης σύµβασης προµήθειας 
επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Μέγαρα:  4/3/2015           Μέγαρα: 4/3/2015               Μέγαρα: 4/3/2015            

Ο ∆/ντής Τ.Υ.∆.Μεγάρων         Η Πρ/νη Τ.Υ.∆.Μ.                Ο Συντάξας 
 

      

     Ε.Ρούσσης            Ε.Τσάκωνα                       Χαρ. Τουµπανιάρης 

15REQ003188345 2015-10-20



 

19 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικος             Μηχαν/γος  Μηχανικός 
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