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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) αλαξξνθεηηθνχ ζαξψζξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ νδνθαζαξηζκνχ-θαζαξηφηεηαο ζηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο 
πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 254.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% κε CPV 
34144431-8: Απηνθηλνχκελα απνξξνθεηηθά ζάξσζξα. 
 
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20.7132.07 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2016. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθφο αλνηρηφο δηαγσληζκφο. 
 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002, πεξί «Οξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
3. Σεο ΚΤΑ 4179/346/2000 «πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/69/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1998 “γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηηο εθπνκπέο νρεκάησλ με 
κινηηήρα”» (ΦΕΚ Β΄ 182/17.02.2000). 

4. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  
5. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Σνπ Ν. 3542/2007 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (θσδ. λ. 

2696/1999, Φ.Δ.Κ. 57/Α΄)» (ΦΔΚ Α΄ 50/02.03.2007). 

7. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

8. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
10. Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
11. Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 
12. Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ 
Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη. 

13. Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
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2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
14. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
15. Σηο ζρεηηθέο ζε ηζρχ ΚΤΑ, ΤΑ, Δγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο νδεγηψλ ΔΔ γηα κέηξα θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, απφ 
ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα ηηκέο απνδεθηήο ερνζηάζκεο 
νρεκάησλ, γηα ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο, ηα ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θιπ. 

 
Αγία Παξαζθεπή, 01/12/2016 

ΤΝΣΑΞΖ  
 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
Σν ππφ πξνκήζεηα ζάξσζξν: 
1. Θα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ νίθνπ, πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Δπηζπκεηή εκεξνκελία θαηαζθεπήο ην δεχηεξν εμάκελν 
ηνπ 2016. 

2. Θα είλαη αλαξξνθεηηθφ. 
3. Θα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο (ζην ζχζηεκα πέδεζεο, ζχζηεκα 

δηεχζπλζεο, ζχζηεκα αζθάιεηαο ρεηξηζηψλ θ.ιπ.) ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 
(κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηηο εθπνκπέο νρεκάησλ κε θηλεηήξα, κείσζε ηεο 
ερνξχπαλζεο απφ νρήκαηα κε θηλεηήξα θ.ιπ.) φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο 
νδεγίεο ηεο Δ.Δ. (Ν. 3982/2011 θαη ηελ νδεγία 2000/14/ΔΚ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
2005/88/ΔΚ ή φπσο πξνβιεθζεί απφ λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη ην πξφηππν ΔΝ 1501 γηα ηα 
απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα), θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, απφ πιεπξάο 
εμνπιηζκνχ, ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζαξψζξνπ λα παξαδψζεη: 
α) Δθεδξηθφ ηξνρφ πιήξε (Εαληνιάζηηρν) 
β) Ππξνζβεζηήξα 
γ) Σξίγσλν βιαβψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ 
δ) Φαξκαθείν 
ε) Πιήξεο ζεη εξγαιείσλ θαη γξαζαδφξν 
ζη) Γξχιιν αλχςσζεο θαη δπν ηάθνπο 
δ) Σερληθφ Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
ε) Βηβιίν κε θσδηθνπνηεκέλε θαη εηθνλνγξαθεκέλε ιίζηα αληαιιαθηηθψλ 

 
2.2. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
Ι. ΠΛΑΙΙΟ 
 Θα είλαη απφιπηα θαηλνχξγην, πξφζθαηεο εηδηθά ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, απφ ηα ηειεπηαία κνληέια 

ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο, ηειείσο πξνσζεκέλεο νδεγήζεσο, κέγηζηνπ κηθηνχ θνξηίνπ επί πιαηζίνπ 
πεξίπνπ 15 tn. 

 Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL, ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο. Θα είλαη 
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EURO 6. Ζ ζρέζε ηεο ηππνδχλακεο 
πξνο ην κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 hp/tn. 

 Ο ζάιακνο νδήγεζεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ πιαηζίνπ, εξγνλνκηθά 
ζρεδηαζκέλνο κε ηε κέγηζηε δπλαηή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζα πεξηιακβάλεη πιεπξηθέο ζχξεο κε 
κεγάια παξάζπξα, δπλαηφηεηα πιήξνπο νξαηφηεηαο κε παινπίλαθεο απφ θξχζηαιια αζθαιείαο, 
ειεθηξηθά ξπζκηδφκελνπο θαζξέπηεο φπηζζελ-ζθνπήζεσο θαη ειέγρνπ, ειεθηξηθνχο 
παινθαζαξηζηήξεο, δχν (2) ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα. Θα είλαη εηδηθά πξνθπιαγκέλνο θαη 
κνλσκέλνο γηα ηελ ζθφλε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη θαηάιιεια ερνκνλσκέλνο θαη ζα 
θέξεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ a/c θαη ξάδην-CD. 

 Θα θέξεη θνλζφια ειέγρνπ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, 
δηπιά, θαηάιιεια δηαηεηαγκέλα, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνλ νδεγφ-ρεηξηζηή δπλαηφηεηα εχθνινπ 
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ειέγρνπ θαη ρεηξηζκψλ, ηφζν γηα ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη γηα ηελ εξγαζία ζάξσζεο. Ο 
ρεηξηζκφο θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη απιφο θαη ιεηηνπξγηθφο θαη 
ζα γίλεηαη κέζσ ηεο θνλζφιαο ρεηξηζκψλ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο ηνπ ζαξψζξνπ. 

 Σν βνιάλ νδεγήζεσο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ ζαξψζξνπ θαη λα έρεη απαξαίηεηα 
ζχζηεκα νδεγήζεσο πδξαπιηθφ (κε ππνβνήζεζε). 

 Θα θέξεη θάκεξα επίβιεςεο ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη φπηζζελ. 
 Θα θέξεη πιήξε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, ε νπνία ζα είλαη θαηάιιειε θαη γηα 

λπρηεξηλή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΚΟΚ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηξεηο (3) θάξνπο (δχν 
έκπξνζζελ θαη έλαο φπηζζελ) θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θσηηζηηθά θαη 
ερεηηθά ζήκαηα. 

 Ζ έμνδνο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη πξνο ηα άλσ, κε ζσιήλα εμαηκίζεσο 
κνλσκέλε. 

 Σν ζχζηεκα κεηαδφζεσο θηλήζεσο ζα απνηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ 
θαη απφ δηαθνξηθφ θαη εκηαμφληα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ, 
απνθιεηφκελεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο απνκηκήζεσλ, ηζρπξήο θαη δνθηκαζκέλεο θαηαζθεπήο ψζηε 
λα εγγπψληαη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, θαηάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ην 
θηβψηην ηαρπηήησλ γηα αλάβαζε κε πιήξεο θνξηίν ζε θιίζε δξφκνπ 15% θαη γηα κέγηζηε ηαρχηεηα 
πνξείαο ηνπιάρηζηνλ 70km/h. 

 Σν ζχζηεκα πεδήζεσο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απφιπηα ην ζάξσζξν θαη ηνπο επηβαίλνληεο. Σν 
ζάξσζξν λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θξέλα δηπινχ θπθιψκαηνο. Οη ζσιελψζεηο, ηα ξαθφξ θ.ιπ. 
εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ηθαλήο αληνρήο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο ψζηε λα εγγπψληαη ηελ 
καθξνρξφληα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεδήζεσο. Τπνρξεσηηθά ζα θέξεη ζχζηεκα ABS. 

 Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζαξψζξνπ ζα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
 Σν πιαίζην, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία κεγαιχηεξα 
ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ) θαηά 20%. Γηαθνξεηηθά ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ππνρξεσζεί λα 
αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε άιιν πεξηζζφηεξν εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο. 

 Σν επίπεδν ζνξχβνπ ηνπ θηλεηήξα λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, 
Οδεγία 1992/97/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (Ν. 
3982/2011): Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε (θαηαλάισζε θαπζίκνπ απφ πίλαθεο θαηαζθεπαζηή) 
Δθπνκπέο CO2, Δθπνκπέο NOx, Δθπνκπέο NMHC, Δθπνκπέο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ. 

 
II ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 Θα δηαζέηεη θηλεηήξα γηα ηελ θίλεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο κε επξεία θπθινθνξία ζηελ 

ειιεληθή θαη επξσπατθή αγνξά, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία πεξί κεραλεκάησλ έξγνπ. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ηεηξάρξνλνο πεηξειαηνθίλεηνο 
ππεξηξνθνδνηνχκελνο (turbo) πδξφςπθηνο θαη ζα πιεξνί πξνδηαγξαθέο STAGE III. 

 Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ άξηζηεο πνηφηεηαο κέηαιια. 
 Θα θέξεη δεμακελή απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ε νπνία ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, 

ρσξεηηθφηεηαο 5 κε 6m3 κε εθθφξησζε κέζσ ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο πξνο ηα πίζσ. Θα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ άιιν θαηάιιειν θξάκα κεηάιισλ κε 
εθάκηιιε αληνρή ζηε δηάβξσζε (ζα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή). 

 Θα θέξεη δεμακελή λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1200lt. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα ή απφ άιιν θαηάιιειν θξάκα κεηάιισλ κε εθάκηιιε αληνρή ζηε δηάβξσζε 
(ζα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη ζα δηαζέηεη ρσξίζκαηα γηα απνθπγή 
ηνπ παθιαζκνχ ηνπ λεξνχ. 

 Θα δηαζέηεη κεγάιε πίζσ πφξηα γηα ηελ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ε νπνία ζα αζθαιίδεη θαη 
ζα απαζθαιίδεη πδξαπιηθά θαη ε νπνία ζα δηαζέηεη ηζρπξφ ζχζηεκα αλαηξνπήο πξνο ηα πίζσ θαη 
ηζρπξφ ειαζηηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη απνηειεζκαηηθή ζηεγαλνπνίεζε ηεο δεμακελήο. 

 Σα ζπζηήκαηα ζάξσζεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν πιεπξηθέο βνχξηζεο ζάξσζεο, δηακέηξνπ 
650mm ηνπιάρηζηνλ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο εθνδηαζκέλεο κε κεραληζκνχο πξνζηαζίαο απφ 
εκπφδηα θαη δχν θεθαιέο αλαξξφθεζεο θαη νξηδφληηα θπιηλδξηθή βνχξηζα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 
400mm. Οη πιεπξηθέο βνχξηζεο ζα ιεηηνπξγνχλ θαη ηαπηφρξνλα (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 

 Οη βνχξηζεο ζάξσζεο ζα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηνπο πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο θίλεζεο θαη ε επαθή 
ηνπο ζην νδφζηξσκα θαζψο θαη ε αλάξηεζε ηνπο ζα γίλεηαη πδξαπιηθά ή πλεπκαηηθά απφ ηνλ 
ζάιακν ηνπ ρεηξηζηνχ. 
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 To ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ζα απνηειείηαη απφ ζηξφβηιν αλαξξφθεζεο (ηνπξκπίλα) δπλακηθά 
δπγνζηαζκηζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη κε 
θαηάιιειε ζηήξημε γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ θξαδαζκψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, 
αγσγφ αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη θεθαιή-ζηφκην αλαξξφθεζεο. 

 Οη αγσγνί αλαξξφθεζεο κε ηελ θεθαιή αλαξξφθεζεο ζα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα ζηε 
δεμακελή. Θα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο απφ άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθά, ηθαλνί λα δέρνληαη βαξηά θαη 
ζθιεξφθνθθα απνξξίκκαηα. 

 Οη θεθαιέο αλαξξφθεζεο ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ζα θέξνπλ θαηάιιεινπο θαη ηζρπξνχο 
ηξνρνχο θπιίζεσο θαηά πξνηίκεζε απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ. ην εκπξφζζην κέξνο ησλ θεθαιψλ 
ζα ππάξρεη εηδηθφ θιαπέ ην νπνίν ζα αλνίγεη γηα λα κπνξνχλ λα αλαξξνθεζνχλ απνξξίκκαηα κε 
κεγαιχηεξν φγθν. 

 Ζ επαθή ηεο νξηδφληηαο θπιηλδξηθήο βνχξηζαο ζην νδφζηξσκα γηα ην έξγν ηεο ζάξσζεο θαη ε 
αλάξηεζή ηεο γηα ηελ κεηαθνξά ζα γίλνληαη πδξαπιηθά ή πλεπκαηηθά απφ ηνλ ζάιακν ηνπ ρεηξηζηή. 

 Σν πιάηνο ζάξσζεο κε ην πιάγην ζηφκην αλαξξφθεζεο, ηελ πιάγηα βνχξηζα θαη ηελ νξηδφληηα 
βνχξηζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2200mm ελψ ε ηαρχηεηα ζάξσζεο λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 
15km/h. 

 Θα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά εχθακπην αγσγφ αλαξξφθεζεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 3m θαη θαηάιιειεο 
δηακέηξνπ γηα ζπιινγή κέζσ αλαξξφθεζεο κηθξναπνξξηκκάησλ θαη εμσηεξηθφ θαζαξηζκφ 
θξεαηίσλ. 

 Ηζρπξή αληιία ζα ηξνθνδνηεί λεξφ ηνπο εγρπηήξεο (κπεθ) νη νπνίνη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηα 
ζπζηήκαηα ζάξσζεο (βνχξηζεο, θεθαιέο, αγσγνί θ.ιπ.). Ζ παξνρή λεξνχ ζηνπο εγρπηήξεο ζα 
είλαη ππνρξεσηηθά ξπζκηδφκελε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απμνκείσζεο ηεο πνζφηεηαο λεξνχ αλάινγα κε ην βαζκφ ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ 
ξείζξσλ. 

 Γηα ηελ πιχζε δηαθφξσλ ρψξσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πιχζε ηνπ ηδίνπ ηνπ κεραλήκαηνο ζα 
ππάξρεη αληιία πςειήο πίεζεο κε ζσιελψζεηο θαη πηζηνιέην. 
 

2.3. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 
1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο 
 Θα θαιχπηεηαη απφ δσξεάλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ, αλαισζίκσλ (ιάδηα, θίιηξα, θιάληδεο θ.ιπ.) θαη 
αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (κεηαθνξά κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ, 
κεηαθνξά θαη παξακνλή πξνζσπηθνχ απφ ην εμσηεξηθφ θ.ιπ.), πνπ πηζαλφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε κηαο ελδερφκελεο βιάβεο θαη ηελ επαλαθνξά φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 
πιήξε θαη εληφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζσζηή ιεηηνπξγία. Ζ δσξεάλ εγγχεζε θαιχπηεη φιεο 
ηηο βιάβεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ ηεο δηαζηήκαηνο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
νη βιάβεο πξνήιζαλ απφ θαθφ ρεηξηζκφ, απφ θαθή θαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπαζηή ρξήζε 
αλαισζίκσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ., φπσο επίζεο απφ ζενκελία, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, θαθφβνπιε 
πξάμε, δνιηνθζνξά ή αληίζηνηρε ελέξγεηα. ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο ζα 
απνθαζίζηαληαη ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηεο εηαηξείαο εθφζνλ ην φρεκα είλαη δπλαηφ λα θηλεζεί 
αζθαιψο, άιισο ζα κεηαθέξεηαη κε έμνδα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. Ζ απνθαηάζηαζε κηαο 
ελδερφκελεο βιάβεο θαη ε επαλαθνξά φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πιήξε θαη εληφο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ζσζηή ιεηηνπξγία ζα γίλνληαη εληφο ην πνιχ δχν (2) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί βιάβεο, ε δε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα 
γίλεηαη εληφο ην πνιχ ηξηάληα πέληε (35) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε εξγνζηαζηαθνχ ιάζνπο ζα γίλεηαη κεξηθή ε νιηθή αληηθαηάζηαζε. 

 Θα θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα ηε ζπλήζε ρξήζε γηα ην πιαίζην 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε. 

 
2. Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο (ηερληθή βνήζεηα - αληαιιαθηηθά) 
 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ηελ εθηέιεζε ησλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πξψησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ (SERVICE) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ κεηά ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ (αληαιιαθηηθά, θίιηξα, ιηπαληηθά, θ.ιπ.). 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ψξεο εθπαίδεπζεο κε 
αληηθείκελν ηελ ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ ζαξψζξνπ. 

 Θα αλαθεξζνχλ ηα θεληξηθά ζπλεξγεία θαη απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπψλ 
κεηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ε νξγάλσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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Θα δεισζεί εθ κέξνπο ηνπ βαζηθνχ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο φηη εγγπάηαη ηελ θαηαζθεπή 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε θαη εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα φηη εγγπάηαη ρξφλν 
παξάδνζεο ησλ δεηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ κηθξφηεξν ησλ 10 εκεξψλ. 

 
3. Δκπεηξία, εηδίθεπζε 
Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζεί θαηάινγνο κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή παξνκνίσλ κνληέισλ 
(θαη ην αληίζηνηρν έηνο πψιεζεο), ζην δεκφζην ή ζε ηδηψηεο, απφ ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ή απφ 
άιιεο (ζπλνπηηθή αλαθνξά). Δπίζεο ζα δνζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ πξνκήζεηα, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 
παξνκνίσλ ηχπσλ ζαξψζξσλ ππεξθαηαζθεπψλ 
 

Αγία Παξαζθεπή, 01/12/2016 
ΤΝΣΑΞΖ  

 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΧΘΡΟΤ 
Αξ. Μειέηεο 98/2016 
K.A. 20.7132.07 
Πξνϋπνινγηζκόο: 254.200,00€ (ζπκπ.ΦΠΑ) 
CPV 34144431-8 : Απηνθηλνύκελα 
απνξξνθεηηθά ζάξσζξα 

 
 

3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

CPV ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ(€) 

1 ΑΡΩΘΡΟ 34144431-8 ΣΔΜ. 1 205.000,00 

ΦΠΑ 49.200,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 254.200,00 

 
 

Αγία Παξαζθεπή, 01/12/2016 
ΤΝΣΑΞΖ  

 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΧΘΡΟΤ 
Αξ. Μειέηεο 98/2016 
K.A. 20.7132.07 
Πξνϋπνινγηζκόο: 254.200,00€ (ζπκπ.ΦΠΑ) 
CPV 34144431-8 : Απηνθηλνύκελα 
απνξξνθεηηθά ζάξσζξα 
 

 
4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) αλαξξνθεηηθνχ ζαξψζξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ νδνθαζαξηζκνχ-θαζαξηφηεηαο ζηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο 
πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 254.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% κε CPV 
34144431-8 : Απηνθηλνχκελα απνξξνθεηηθά ζάξσζξα. 
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20.7132.07 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2016. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθφο αλνηρηφο 
δηαγσληζκφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002, πεξί «Οξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
3. Σεο ΚΤΑ 4179/346/2000 «πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/69/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1998 “γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηηο εθπνκπέο νρεκάησλ κε 
θηλεηήξα”» (ΦΔΚ Β΄ 182/17.02.2000). 

4. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  
5. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Σνπ Ν. 3542/2007 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (θσδ. λ. 

2696/1999, Φ.Δ.Κ. 57/Α΄)» (ΦΔΚ Α΄ 50/02.03.2007). 

7. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

8. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
10. Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
11. Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 
12. Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 
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4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη. 
13. Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
14. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
15. Σηο ζρεηηθέο ζε ηζρχ ΚΤΑ, ΤΑ, Δγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο νδεγηψλ ΔΔ γηα κέηξα θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, 
απφ ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα ηηκέο απνδεθηήο ερνζηάζκεο 
νρεκάησλ, γηα ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο, ηα ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θ.ιπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ν πκβαηηθά ζηνηρεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α) Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ 
β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  
γ) Σερληθή έθζεζε 
δ) Γεληθή θαη εηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
ε) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  
 
ΑΡΘΡΟ 4ν Σξόπνο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  
Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθφο αλνηρηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν ύληαμε πξνζθνξώλ-Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 
ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο: 
1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 
ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

- Όηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηελ ππ’αξηζκ. 98/2016 κειέηεο πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη 
Γηαρείξηζεο Μεραλεκάησλ-Ορεκάησλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 
απηή δηαηάμεσλ θαη φηη ηηο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα (ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο 
κε θάπνηνλ/νπο απφ ηνπο φξνπο απηνχο, νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε 
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή). 

- Θα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ζαξψζξνπ ζε ρψξν πνπ 
ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη 
απφ ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή αιινχ, κέρξη ηεο παξάδνζεο απηνχ.  

- Θα αλαιάβεη κε επζχλε θαη έμνδά ηνπ ηελ έθδνζε ηεο αδείαο θπθινθνξίαο αθνχ ν Γήκνο 
πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

- Σν ζάξσζξν ζα θέξεη πεξηκεηξηθά θίηξηλε γξακκή, πιάηνπο 10 cm θαη ζηηο δχν κπξνζηηλέο 
πφξηεο ζα αλαγξάθεηαη ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ρξφλνο απφθηεζεο ππνρξεσηηθά. 

- Παξέρεηαη ρξφλνο εγγχεζεο (απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζαξψζξνπ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο) ….. 
κελψλ (ζσμπληρώνεηαι ο τρόνος εγγύηζης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρόηερος από 24 
μήνες) 

- Κάζε βιάβε πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, νθεηιφκελε ζε θαθή 
πνηφηεηα θαη θαηαζθεπή, ζα επαλνξζψλεηαη ην ζπληνκφηεξν απφ ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο: 
1. Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ππνδνκήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ 
ζηνηρείσλ, θαη’ αληηζηνηρία ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

2. Φπιιάδηα δεδνκέλσλ κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηχπνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο 
απνδφζεηο. 

3. Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 
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4. Κάζε άιιν ζηνηρείν (έληππν, θσηνγξαθία ή θαη ζρέδην) πνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ 
θαη πξνζθεξφλησλ ζα βνεζνχζε ζηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. 
εηθνλνγξαθεκέλν εγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ). 

5. Κάζε ζηνηρείν πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Τπνςεθίνπ γηα ζεηηθή 
αμηνιφγεζε θαη δίλνληαο βάξνο ζηελ κεηά ηελ πψιεζε εμππεξέηεζε (after sales support), φπσο 
έθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά κήλα γηα ηνλ φγθν ησλ 
βιαβψλ πνπ επηζθεπάζηεθαλ, ην κέζν ρξφλν αληαπφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, ην 
απφζεκα αληαιιαθηηθψλ, θ.ιπ. 

6. ISO 9001:2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. 
7. Σερληθά ζηνηρεία (prospectus) ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
8. Καηάινγνο ησλ παξαδφζεσλ ζε ΟΣΑ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ζχλνιν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα πιελ ησλ θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ινηπψλ εληχπσλ, ηα νπνία 
δχλαηαη λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν Δγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο – Τπνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ 
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά 
ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
(3) κελψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν Παξάδνζε & παξαιαβή 
Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ 
Πξνκεζεπηή. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί έηνηκν πξνο ρξήζε κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ε έθδνζε ησλ 
νπνίσλ (θφζηνο θαη ελέξγεηεο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή. Ο Γήκνο ζα 
παξάζρεη φηη ζρεηηθφ έγγξαθν θαη εμνπζηνδφηεζε ρξεηαζηεί ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεη εληφο 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο. Γηα θάζε 
κέξα ππέξβαζεο ηεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο, νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα 
ηξηαθφζηα (300) € γηα θάζε νκάδα, ε νπνία επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε απφθαζε Γεκάξρνπ. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξάδνζεο, δίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ παξαιαβή 
γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν Φόξνη-ηέιε-θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
Αγία Παξαζθεπή, 01/12/2016 

ΤΝΣΑΞΖ  
 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 



12 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΧΘΡΟΤ 
Αξ. Μειέηεο 98/2016 
K.A. 20.7132.07 
Πξνϋπνινγηζκόο: 254.200,00€ (ζπκπ.ΦΠΑ) 
CPV 34144431-8 : Απηνθηλνύκελα 
απνξξνθεηηθά ζάξσζξα 
 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

5.1 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε σο ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο γίλεηαη κε βάζε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
πλνιηθόο Βαζκόο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο 
Έρνπλ θαζνξηζηεί ηα θξηηήξηα αλάζεζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
(Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο). Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα 
ζηνηρεία πξνζθνξάο. ηνλ πίλαθα δηεπθξηλίδεηαη ε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεηαη ζε θάζε έλα απφ 
ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί. Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 
120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 γηα ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο νη φξνη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
Ο πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ 
ηνλ ηχπν: 
πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο = (1*Κ1)+(2*Κ2)+…+(20*Κ20) 
Όπνπ  αλαθέξεηαη ζηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή θαη Κ ζηελ επηκέξνπο βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. 
 
Βαζκόο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
Ο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΒΟΠ) πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
ΒΟΠ = 100 * (1-ΟΠ/ΠΑ) 
Όπνπ ΟΠ ηζνχηαη κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή. 
 
Σειηθή Βαζκνινγία 
Ζ Σειηθή Βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
Σειηθή Βαζκνινγία = Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο / πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο 
 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε 
κηθξόηεξε Σειηθή Βαζκνινγία. 
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Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο 
 

α/α Κξηηήξην αμηνιόγεζεο  Κ 
(από 

100 έως 
120) 

*Κ 

 
1. Γεληθέο απαηηήζεηο 

1 Ζκεξνκελία θαηαζθεπήο 0,05   

 
2. Δηδηθέο απαηηήζεηο – Πιαίζην 

2 Ηππνδχλακε 0,05   

3 χζηεκα κεηαδφζεσο θηλήζεσο 0,05   

4 χζηεκα πεδήζεσο 0,05   

5 Λεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 0,05   

 
3. Δηδηθέο απαηηήζεηο – Τπεξθαηαζθεπή 

6 Γεμακελή απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (πιηθά θαηαζθεπήο-
ρσξεηηθφηεηα) 

0,05   

7 Γεμακελή λεξνχ (πιηθά θαηαζθεπήο-ρσξεηηθφηεηα) 0,05   

8 χζηεκα ζάξσζεο 0,05   

9 χζηεκα αλαξξφθεζεο 0,05   

10 Κηλεηήξαο ππεξθαηαζθεπήο 0,05   

11 χζηεκα ςεθαζκνχ λεξνχ-κάληθα πιχζεο 0,05   

 
4. Σερληθή ππνζηήξημε θαη Κάιπςε 

12 Υξφλνο παξάδνζεο 0,05   

13 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 0,05   

14 Δγγχεζε αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο 0,05   

15 Ώξεο εθπαίδεπζεο 0,05   

16 Γσξεάλ SΔRVICE εληφο εγγχεζεο 0,05   

17 Υξνληθή θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά 0,05   

18 Υξφλνο παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ 0,05   

19 Σερληθή ππνζηήξημε, ηερληθή εμππεξέηεζε 0,05   

20 Δκπεηξία, εηδίθεπζε 0,05   

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1   

 
 
 
 
 
 

Αγία Παξαζθεπή, 01/12/2016 
ΤΝΣΑΞΖ  

 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 
 

ΘΔΩΡΖΖ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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5.2 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Σηοιτεία προζθέροσζας Εηαιρείας 
(επωνσμία, διεύθσνζη, κλπ) 

Πξνο ηνλ Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο 
Ζκεξνκελία: __/__/2016 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΡΧΘΡΟΤ 

Αξ. κειέηεο: 98/2016  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 254.200,00€ (ζπκπ.ΦΠΑ) 

 
αο ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΡΩΘΡΟΤ πνπ έρεη 
πξνθεξχμεη ν Γήκνο ζαο. 
 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 
 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙ
Α 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ (ΠΑ) 

ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ  

(€) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ 

(ΟΠ) 
(ολογράθως) 

1 ΑΡΩΘΡΟ ΣΔΜ. 1 254.200,00  

 
 
 
Ζ πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/2017. 
(Σημείωζη προς προζθέρονηες: ηοσλάτιζηον ενενήνηα (90) ημερολογιακές ημέρες από ηην επόμενη ημέρα ηης διενέργειας 
ηοσ διαγωνιζμού). 

 
Με εκηίμηζη, 
(ονομαηεπώνσμο, ιδιόηηηα, ζθραγίδα, σπογραθή) 
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