
                                                                                                                                                                                                                                                         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

 

 

  ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    58 /2020 
 
 

ΠΙΣΩΗ: 1.638.288,00 ΕΤΡΩ  

 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2020



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ    
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
 

 
 
Αρ. μελζτησ :58 / 2020 

Ρρομήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων 
για τισ ανάγκεσ του Δήμου Μυτιλήνησ 

 
Ρροχπολογιςμοφ 1.638.288,00 € με ΦΡΑ 24% 

 

 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

1 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 6M3 

2    100.000,00 €  200.000,00 € 

2 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 4M3 

3      90.000,00 €  270.000,00 € 

3 ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΟ 4Υ4 4      27.800,00 €  111.200,00 € 

4 ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΗΚΡΩΝ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 6 ΣΝ 2 51.000,00 € 102.000,00 € 

5 
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ 
4M3  

1    198.000,00 €         198.000,00 € 

6 
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ 
2M3 

2    165.000,00 €         330.000,00 € 

7 ΦΟΡΣΩΣΖ – ΔΚΚΑΦΔΑ ΗΟΣΡΟΥΟ 
 

1 110.000,00 € 110.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ  1.321.200,00 € 

ΦΠΑ 24% 317.088,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.638.288,00 € 

 
ΜΑΪΟΣ 2020 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΣΕΝΤΑΣ ΕΜΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ Δ/ΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΑΚΗ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 

 

 

 

  



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

1 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 6M3 

2    100,000.00 €  200,000.00 € 

2 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 4M3 

3      90,000.00 €  270,000.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 470,000.00 € 

  

ΤΜΗΜΑ 2 

3 ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΟ 4Υ4 4      27,800.00 €  111,200.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 111,200.00 € 

  

ΤΜΗΜΑ 3 

4 ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΗΚΡΩΝ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 6 ΣΝ 2    51,000.00 €  102,000.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 102,000.00 € 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

5 
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ 
4M3  

1    198.000,00 €         198.000,00 € 

6 
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ   
2M3 

2    165.000,00 €         330.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 528,000.00 € 

  

ΤΜΗΜΑ 5  

7 
ΦΟΡΣΩΣΖ – ΔΚΚΑΦΔΑ ΗΟΣΡΟΥΟ 
 

 
1 110.000,00 € 110.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 110,000.00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.321.200,00 € 

ΦΡΑ 24% 317.088,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 1.638.288,00 € 

ΜΑΪΟΣ 2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΣΕΝΤΑΣ ΕΜΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ρ.Ε. 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ Δ/ΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΑΚΗ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ    
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
 

 
 
Αρ. μελζτησ : 58/ 2020 

Ρρομήθεια αυτοκινήτων και μηχανημάτων 
για τισ ανάγκεσ του Δήμου Μυτιλήνησ 

 
Ρροχπολογιςμοφ 1.638.288,00 € με ΦΡΑ 24% 

 
 
 
 
 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΗΣ ΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 

 
Κριτήριο ανάθεςησ: η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά με βάςη την τιμή, για 
όλεσ τισ ομάδεσ ειδϊν, εφόςον τα προϊόντα τηροφν τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ 
μελζτησ. Κάθε υποψήφιοσ προμηθευτήσ μπορεί να υποβάλει προςφορά για μία ή για περιςςότερεσ 
ομάδεσ, ή και για όλεσ τισ ομάδεσ των ειδϊν. 
Προςφορζσ που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τησ μελζτησ απορρίπτονται. 
 
 
 

  



ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α :  

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΣΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

 (υμπληρϊνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔ

Α 
ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ χωρίς 
ΦΠΑ σε  € 

1 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ 
"ΠΡΔΑ" ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
6M3 

τεμ 2   

2 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ 
"ΠΡΔΑ" ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
4M3 

τεμ 3   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ αριθμητικϊσ :   

ΦΡΑ 24% αριθμητικϊσ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ αριθμητικϊσ:  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Σα προςφερόμενα είδη είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ υπ' αρ. 58/2020 μελζτησ του 
Δήμου Μυτιλήνησ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________ημερολογιακζσ ημζρεσ από 
ςήμερα. 
Ραράδοςη: Η δοθείςα τιμή ιςχφει για παράδοςη των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Δήμο Μυτιλήνησ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τη διακήρυξη τησ δημοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ:  

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 
 
 

(Τπογραφή - φραγίδα) 

  



ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Β :  

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΣΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

 (υμπληρϊνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίς ΦΠΑ σε  € 

1 
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ 
ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΟ 4Υ4 

τεμ 4   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ αριθμητικϊσ :   

ΦΡΑ 24% αριθμητικϊσ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ αριθμητικϊσ:  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Σα προςφερόμενα είδη είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ υπ' αρ. 58/2020 μελζτησ του 
Δήμου Μυτιλήνησ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________ημερολογιακζσ ημζρεσ από 
ςήμερα. 
Ραράδοςη: Η δοθείςα τιμή ιςχφει για παράδοςη των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Δήμο Μυτιλήνησ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τη διακήρυξη τησ δημοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ: 
 
 

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 
 
 

(Τπογραφή - φραγίδα)  



ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Γ : 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΣΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

 (υμπληρϊνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίς ΦΠΑ σε  € 

1 
ΦΟΡΣΖΓΟ  
ΜΗΚΡΩΝ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 6 ΣΝ 

τεμ 2   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ αριθμητικϊσ :   

ΦΡΑ 24% αριθμητικϊσ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ αριθμητικϊσ:  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Σα προςφερόμενα είδη είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ υπ' αρ. 58/2020 μελζτησ του 
Δήμου Μυτιλήνησ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________ημερολογιακζσ ημζρεσ από 
ςήμερα. 
Ραράδοςη: Η δοθείςα τιμή ιςχφει για παράδοςη των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Δήμο Μυτιλήνησ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τη διακήρυξη τησ δημοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ: 
 
 

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 
 
 

(Τπογραφή - φραγίδα) 
 
 



 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Δ  

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΣΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

 (υμπληρϊνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίς ΦΠΑ σε  € 

1 
Αυτοκινοφμενο αναρροφητικό 
ςάρωθρο χωρητικότητασ 4 κ.μ. 

τεμ 1   

2 
Αυτοκινοφμενο αναρροφητικό 
ςάρωθρο χωρητικότητασ 2 κ.μ. 

τεμ 2   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ αριθμητικϊσ :   

ΦΡΑ 24% αριθμητικϊσ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ αριθμητικϊσ:  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Σα προςφερόμενα είδη είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ υπ' αρ. 88/2019 μελζτησ του 
Δήμου Μυτιλήνησ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________ημερολογιακζσ ημζρεσ από 
ςήμερα. 
Ραράδοςη: Η δοθείςα τιμή ιςχφει για παράδοςη των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Δήμο Μυτιλήνησ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τη διακήρυξη τησ δημοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ: 
 
 

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 
                                                                     (Τπογραφή - φραγίδα) 



ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Ε 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….. 

ΣΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 

(υμπληρϊνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

σε  € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίς ΦΠΑ σε  € 

1 ΦΟΡΣΩΣΖ – ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΗΟΣΡΟΥΟ 

τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ αριθμητικϊσ :   

ΦΡΑ 24% αριθμητικϊσ :  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΦΡΑ αριθμητικϊσ:  

ΡΟΣΦΟΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Σα προςφερόμενα είδη είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ υπ' αρ. 58/2020 μελζτησ του 
Δήμου Μυτιλήνησ . 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________ημερολογιακζσ ημζρεσ από 
ςήμερα. 
Ραράδοςη: Η δοθείςα τιμή ιςχφει για παράδοςη των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Δήμο Μυτιλήνησ . 
Χρόνοσ Ραράδοςησ: ________________________________________________________________ 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με 
τη διακήρυξη τησ δημοπραςίασ. 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ: 
 
 

Ημερομηνία _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 
 
 
 

 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

 
 
 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Αθνξνχλ είδε πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο απηεπηζηαζίαο, ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξαζίλνπ  

Αλαιπηηθά ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ TEMAXIA CPV 

ΟΜΑΓΑ Α : 

 

  

1 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
6M3 

 
2 

 
34144512-0 

2 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΣΤΠΟΤ "ΠΡΔΑ" ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
4M3 

 
3 

 
34144512-0 

ΟΜΑΓΑ Β : 
 

  

3 ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΟ 4Υ4 4 34131000-4 

ΟΜΑΓΑ Γ: 
 

  

4 ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΗΚΡΩΝ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 6 ΣΝ 2 34134200-7 

ΟΜΑΓΑ Γ : 

 

  

5 
ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΑΡΩΘΡΟ   
 4 Μ3. 

 
1 

 
34144431-8 

6 
ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΙΚΟ ΑΡΩΘΡΟ   
 2 Μ3. 

 
2 

 
34144431-8 

ΟΜΑΓΑ Δ : 

 

  

7 ΦΟΡΣΩΣΖ – ΔΚΚΑΦΔΑ ΗΟΣΡΟΥΟ 1 43251000-7 

 
        Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 

1.638.288,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (24%) θαη ζα θαιπθζεί  απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ 

Γήκνπ ΜΤΣΗΛΖΝΖ (Απφθαζε Γ.. ΜΤΣΗΛΖΝΖ  κε αξηζκφ 158/  2019 ) σο εμήο: 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΠΟΟ σε € 



Κ.Α.Δ. 20.71.31.0004 
654.720,00 

Κ.Α.Δ. 20.71.32.0001 
709.280,00 

Κ.Α.Δ. 30.71.31.0002 
136.400,00 

Κ.Α.Δ. 30.71.32.0002 
137.888,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.638.288,00 € 

 
 
 
 
 
Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί κε αλνηθηφ δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα φιεο ηηο νκάδεο, εθφζνλ 
ηα πξντφληα ηεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα φπνηα θαη φζεο νκάδεο επηζπκνχλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ ηεκαρίσλ ηεο θάζε νκάδαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 
Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα κειέηε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη επί κέξνπο εηδηθέο ζπγγξαθέο 

ππνρξεψζεσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) θαη ηα Φχιια πκκφξθσζεο. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 
✔ ηνπ λ.4412/2016 (Α‟ 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

✔ ηνπ λ.4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ 

λ.3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» 

✔ ηνπ λ.4270/2014 (Α‟ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

✔ ηνπ λ.4250/2014 (Α‟ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

✔ ηεο παξ.Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

✔ ηνπ λ.4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

✔ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α‟ 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε» 

✔ ηνπ λ.4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 



✔ ηνπ λ.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

✔ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

✔ ηνπ λ.3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό 

θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

✔ ηνπ λ.3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδόρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ 

λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζώο θαη ηεο απόθαζεο ηνπ 

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο” 

✔ ηνπ λ.2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

✔ ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 

✔ ηνπ λ.2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

✔ ηνπ π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία” 

✔ ηνπ π.δ.80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

✔ ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

✔ ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 

✔ ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε λννχληαη παξαδνηέα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζηελ Μπηηιήλε Λέζβνπ. Θα είλαη 
πιήξε κε ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα θαη έηνηκα πξνο ρξήζε, κε φια ηα λφκηκα έγγξαθα, ηελ άδεηα θαη 
ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. ηελ 
πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, κεηαβίβαζεο, έθδνζεο 
θξαηηθψλ πηλαθίδσλ, ηειψλ θπθινθνξίαο θιπ. 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 1.638.288,00 € καδί κε ηνλ ΦΠΑ 
24%.  
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. Πξνζθνξέο ζα δίδνληαη αλά 
Σκήκα εηδψλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

 
B. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
● Σα είδε ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο. 



ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ κε απνθιεηζηηθή κέξηκλα θαη 
έμνδά ηνπ. 

● Σα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα θαη ηα αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα θαη 
θαλνληζκνχο (ΔΛ.Ο.Σ. ΔΝ), κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο – 
ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο Δπξσπατθψλ Ηλζηηηνχησλ Πνηφηεηαο.  

● Σα βηνκεραληθά πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ 
εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά  ISO 9001:2008 θαη  πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακα απηψλ πνπ λα αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεσνικήρ 
ςποζηήπιξηρ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα 
Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 
γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο ηεο αληηζηνηρεο 
ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.) 

● Όινο ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο (νρήκαηα – κεραλήκαηα) πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηνο, άξηζηεο 
πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα ζχκθσλα θαη κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, φζνλ 
αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, ην ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή 
επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπ. 

● Οη αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο θαη αλαθέξνληαη γηα λα δψζνπλ 
ηελ ηάμε κεγέζνπο ηνπ εθάζηνηε είδνπο. Οκνίσο, φπνπ ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν, 
λνείηαη σο ελδεηθηηθφο θαη αθνξά κφλν ηα απαηηνχκελα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 
λα πιεξνχληαη. 

● ε πεξίπησζε αλαθνινπζίαο κεηαμχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ηεπρψλ, ηφηε ηζρπξφηεξε 
θαζίζηαηαη ε πεξηερφκελε ζην ηεχρνο, πνπ βάζεη ηεο Γηαθήξπμεο, είλαη ηζρπξφηεξν. Δάλ ε 
αλαθνινπζία βξίζθεηαη εληφο ηνπ ηδίνπ ηεχρνπο, ηφηε ηζρπξφηεξε θαζίζηαηαη ε πιένλ 
εμεηδηθεπκέλε. 

● Πξνζθνξά ε νπνία πξνζθέξεη είδνο κε ραξαθηεξηζηηθά πην ζχγρξνλα απφ ηα δεηνχκελα γίλεηαη 
Απνδεθηή. 

● Γεληθψο θαη γηα ηα είδε ηα νπνία δεηείηαη ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, είλαη δπλαηφλ θαη θαηφπηλ 
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ κειεηεηή, λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ επηηξνπή πξνζθνξά κε 
ππνδεέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά, εάλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν πξνζθνξέο πνπ 
λα θαιχπηνπλ επαθξηβψο ηηο πξνδηαγξαθέο. Σελ αλσηέξσ δπλαηφηεηα έρεη ν Γήκνο θαη γηα 
νηαδήπνηε άιιε παξέθθιηζε.  

● Όπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε „πεξίπνπ‟ λνείηαη επηηξεπηή απφθιηζε 10%. 
● Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα θάζε είδνπο έληππα (βηβιία, 

prospectus θιπ), ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα θαη ζε θακία πεξίπησζε 
ην πιήζνο θαη ε έθηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξα απφ απηά 
πνπ δεηνχληαη απφ ην παξφλ ηεχρνο. ε πεξίπησζε νγθσδψλ θπιιαδίσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, κέξνο απηψλ, ηθαλφ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δηαπίζησζε φισλ ησλ δεηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηηο δεηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο είλαη 
δπλαηφλ λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα ηα απνδεηθηηθά έληππα. Όια ηα 
παξαπάλσ απαηηνχκελα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα ησλ εξγνζηαζίσλ 
θαηαζθεπήο, απφ ηα νπνία θαηά ζαθή ηξφπν ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία απηά, θαζψο θαη νη 
απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ γεληθά. 

● Ζ απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ησλ δεηνχκελσλ πηζηνπνηήζεσλ, κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ ζαθή 
αλαθνξά ηνπο ζε επίζεκν θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο, ηφηε ζα πξνζθνκίζεη θαη ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

● Σα ηερληθά θπιιάδηα ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πίλαθα κε αληηζηνίρηζε ηνπ 
θάζε πιηθνχ θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθήο. Δπίζεο ζα ζπκπιεξσζεί ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο 
ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ε θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα, ζα ζπκπιεξψλεηαη 
αλαιφγσο ΝΑΗ/ΟΥΗ, θαη ην δεηνχκελν ηερληθφ/ά ραξαθηεξηζηηθφ/ά. Δπίζεο ζα ζπκπιεξψλνληαη νη 
ηπρφλ παξεθθιίζεηο. 

 
 

 



 

 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α 

1. Αποππιμμαηοθόπο ηύπος "ππέζαρ" συπηηικόηηηαρ 6m3 

 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Γενικά:  

Καηλνχξγην απνξξηκκαηνθφξν νρήκαηνο 4ρ2, ηχπνπ πξέζαο ηνπιάρηζηνλ 6 m
3
 κε ζχζηεκα αλχςσζεο 

θάδσλ.  

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα απνξξηκκαηνθφξα 6 m3  πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο  

δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο.  

Σν  πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 

αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ 

παξάδνζή ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην N.4412/2016 «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ 

εξγαηψλ κε ηνλ νδεγφ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 

απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο:  

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ 

θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απνξξηκκαηνθφξνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην θαηά ηε θφξησζε θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο 

δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ γεθπξψλ έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα 

θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο 

εκπξφο.  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ 

Γήκνπ (θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 



Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 3.600mm 

Πιάηνο θακπίλαο κηθξφηεξν απφ 2,100mm 

Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 6.500mm κε ηελ ππεξθαηαζθεπή 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ (ππνρξεσηηθά ην απηνθίλεην ζα παξαδίδεηαη κε εμνπιηζκφ ηεο έθδνζεο 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο αθφκα θαη αλ ν εμνπιηζκφο απηφο δελ αλαθέξεηαη 

ζηελ κειέηε) 

- Υψξα θαηαζθεπήο 

Μικηό θοπηίο : 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7.5tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 

πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε 

ηελ θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ φκνην 

θαηάινγν ή ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 

Ωθέλιμο θοπηίο :  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,5tn. Ωο 

σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν 

θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ 

(νδεγφο θαη δπν εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα 

εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε 

γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

Κινηηήπαρ : 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία 

ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, 

πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. ζα είλαη 

ηερλνινγίαο θνηλνχ απινχ (common rail). Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  170Hp και 

ποπήρ 400Nm. Θα δηαζέηεη   ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo). Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 

ηοςλάσιζηον 2.900cc. 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο 

θαη εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην, ζα δηαζέηεη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα 

πέδεζεο «κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

ύζηημα μεηάδοζηρ : 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  κνλνπ μεξνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε  ή θαιχηεξνπ 

,πέληε ή έμη  ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ 

ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ 

θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ 

θαη ησλ εκηαμνλίσλ.Σν δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 



Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχ 

ύζηημα πέδηζηρ : 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 

Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην 

θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  

ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP).  

To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ 

απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 

ηξνπνπνίεζε απηήο). Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε 

απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ύζηημα διεύθςνζηρ : 

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή 

επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Θα θέξεη δχν άμνλεο, ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε παξαβνιηθά ειάζκαηα ή αεξαλάξηεζε ή ζπλδπαζκφ 

απηψλ. 

Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ζα θέξεη κνλά ειαζηηθά επίζσηξα ελψ ν νπίζζηνο ζα είλαη 

ν θηλεηήξηνο θαη ζα θέξεη δηπιά ειαζηηθά επίζσηξα. 

Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο 

δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο θφξηηζεο θαη‟ άμνλα θαη ζπλνιηθά γηα ην 

πιαίζην. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε 

δπλαηή. 

Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 
Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ 
δηαζηάζεσλ ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο 
ηνπ νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο 
θάησ απφ ηνλ ρψξν θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ 
νρήκαηνο θαη ζα  επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
νρήκαηνο ζα πεξηιακβάλεηαη γξχιινο θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 
 
Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν 
θνξηίν    2.400kg ηνπιάρηζηνλ.   
 
Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (air 
suspension) ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή 
θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ 
ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ 
ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 
 

 

 



Καμπίνα : 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 

νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 

πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 

θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 

αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 

θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε 

κε εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη 

εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο. 

Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 

Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά 

θάηνπηξα (θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 

Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 

πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  

Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 

SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, 

φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε 

απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά 

ηαπέηα, ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ 

αέξα, air condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ 

απηνθηλήηνπ. Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα 

θαζνξίζεη ε ππεξεζία. Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 

απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα 

αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο  ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεπκαηαζκεςή 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο σθέιηκνο φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα 

απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6m3 . Θα είλαη θαηάιιειε γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ 

ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα θαη γηα απνξξίκκαηα ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα 

θνξηψλνληαη κε θηπάξη θ.ιπ.  

Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ.  

Ο ρξφλνο απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ θάδσλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 min.  

Σν χςνο ρεηξσλαθηηθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. Σν χςνο κεραληθήο (κε θάδνπο) απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζα είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501.  



Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Ζ 

ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί/βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

βαξψλ. Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ πηλαθίδσλ 

θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο ηα φπηζζελ ή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο θηπαξηνχ γηα ηπρφλ 

απαηηνχκελν θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ. Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή. Ζ 

θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζεηε θίλεζε ηεο πιάθαο εθθφξησζεο θαη ρσξίο 

αλαηξνπή. Ο ρεηξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη ζα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην ζε 

θαηάιιειν ζεκείν επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα κπνξεί λα εθθελψλεη ηα απνξξίκκαηα 

ζε κεγαιχηεξα απνξξηκκαηνθφξα ηχπνπ πξέζαο (απφ 10m3 θαη άλσ) ή εκηξπκνπιθνχκελα θνληέηλεξο. Ζ 

εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο 

εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ.  
Ο κεραληζκφο ζπκπίεζεο πξέπεη λα θέξεη πιάθα ζπκπίεζεο κε δχν πδξνζηαηηθνχο θπιίλδξνπο θαη ζα 

ζπκπηέδεη ηα απνξξίκκαηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο . ρεζε ζπκπίεζεο ηνπιάρηζηνλ 3:1 

Θα δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα : 

-  απηφκαην, κε επαλαιακβαλφκελν θχθιν, 

-  ρεηξνθίλεην, φπνπ ν θχθινο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο ειέγρεηαη κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, απφ ην 

ρεηξηζηή κε κνρινχο ή θνκβία. 

Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πνπ δέρεηαη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζα είλαη απφ 

ραιπβδνέιαζκα αληηηξηβηθνχ ηχπνπ (HARDOX 450), εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. Σν πάρνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

3mm θαη ην πάρνο δαπέδνπ ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη 

απμεκέλε αληνρή θαη θαιή εκθάληζε 

Θα θέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

∙               Γηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο, κε δχν θνκβία, αξηζηεξά θαη δεμηά 

ζην νπίζζην πιατλφ ηκήκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο - Emergency stop ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε, ζα επηθέξεη 

ερεηηθφ ζήκα εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. 

∙               Γηάηαμε άκεζεο επέκβαζεο απεγθισβηζκνχ αληηθεηκέλσλ απφ ην κεραληζκφ ζπκπίεζεο, κε θνκβίν επί 

ηνπ πίλαθα ειέγρνπ - Rescue switch, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα είλαη εθηθηή αθφκα θαη φηαλ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί ε  δηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο. 

∙               Όιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ζπληειεζηή αζθαιείαο i =4 έλαληη ηεο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη νξαηέο γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη. 

∙               Δληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ζα ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο κεραληζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ εθθφξησζεο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε 

θάκεξα θαη νζφλε 

∙               Γηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηαρχηεηα αλψηεξε ηεο νξηδφκελεο ζην 

πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501, εθ‟ φζνλ επί ησλ ζθαινπαηηψλ ηεο νπίζζηαο πφξηαο, ζηέθεηαη άλζξσπνο θαη 

παξάιιεια δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ.  

∙               Ζ ζηάζκε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα θάζε 

θνξά νδεγία (2000/14/ΔΚ) θαη ην ζρεηηθφ πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501. 

  

 

 



Υοάνη ηποθοδοζίαρ / ζηόμιο θόπηυζηρ   

To ζηφκην ζα έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνέιαζκα 

αληηηξηβηθνχ ηχπνπ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε 

δηάβξσζε ηχπνπ HARDOX ή αλζεθηηθφηεξα.  

 ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ :  

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε (P.T.O) θαη κέζσ 

αληιίαο ειαίνπ (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, , ζα αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ 

ηαξαθνχλεκα θαη ζα θηλνχλ αληίζηξνθα ην έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε 

παξνρή ζηηο δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο . 

 Λοιπά : 

Ζ ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά ζθαινπάηηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο ζέζεηο φξζησλ (κε 

ρεηξνιαβέο ζπγθξάηεζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία,  θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην 

πξνζσπηθφ θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα).  

Ηλεκηπικό ζύζηημα:    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα Κ.Ο.K. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα 

νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο, κε δχν (2) 

πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή 

απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα 

ζε δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 

θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε  νζφλε επηηήξεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

∙               Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο 

∙               Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θφξησζεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο 

∙               Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙               Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

∙               Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο 

∙               Ζκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 

∙               Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 

∙               Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙               Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ θαη 

γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙                Μελνχ ξπζκίζεσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν λα 

εθηειεί επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πηέζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 



Ζ απνξξηκκαηνθφξνο ππεξθαηαζθεπή ζα  θέξεη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 

1501-1, επξπγψληα θάκεξα, ε νπνία ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε βάζε, ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο νπίζζηαο ζχξαο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ ρψξνπ ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ θάκεξα νπίζζηαο επηηήξεζεο ζα έρεη εχξνο ζέαζεο πεξίπνπ 110ν  ηνπιάρηζηνλ θαη εκβέιεηα πεξίπνπ 5m. 

Θα δηαζέηεη ερεηηθή ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε νζφλε εληφο ηεο θακπίλαο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρεηξηζηή λα 

έρεη θαη ερεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ νζφλε ηεο θάκεξαο ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κε ηελ νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 

θακπίλαο  

Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, φπσο φλνκα, 

δηεχζπλζε, ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ.  

Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδυν 80-1.300lit. : 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα πξνκήζεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη ζην 

φρεκα κε θνριησηνχο ζπλδέζκνπο  ηαρείαο απνζπλδέζεσο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη αζθαιή 

αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλχςσζε πιαζηηθψλ θαη κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 80-

1.300 lt θαη ζα ελζσκαηψλεη θάζε απαξαίηεηε δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε  - αλχςσζε  - αλαηξνπήο – επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, ζα εθηειείηαη απφ πδξαπιηθνχο 

θπιίλδξνπο  πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην πιαίζην. 

Ζ εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ παγίδεπζεο, ν νπνίνο ζα αλνίγεη ηα 

θαπάθηα ησλ θάδσλ ζηε θάζε ηελ αλαηξνπήο ηνπο, ψζηε λα αδεηάδνπλ απηφκαηα ζην απνξξηκκαηνθφξν. Γηα 

θάδνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ απηφ, ην απηφκαην άλνηγκα ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ 

δηακήθνπο κεηαιιηθήο ζπλδέζεσο , ψζηε θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο λα ελεξγεί σο αξπάγε 

αλνίγνληαο ηα. 

Οη θάδνη ζα παξαιακβάλνληαη απφ βξαρίνλεο πεξηζηξνθήο κέζσ ηεο ‟‟θηέλαο‟‟, πνπ ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζην ζχζηεκα αλχςσζεο. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νπνία κέζσ ρεηξηζηεξίνπ 

ζα δέρεηαη εληνιέο. Θα είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη  ηα 

αλάινγα πηζηνπνηεηηθά . Καηά ηελ αλχςσζε ηνπο νη θάδνη, ζα αζθαιίδνπλ έηζη πνπ λα είλαη αδχλαηε ε 

πηψζε ηνπο πξνο ηα πίζσ. Θα ππάξρεη βαιβίδα θαηεπζχλζεσο κε ζχζηεκα αληεπηζηξνθήο , ψζηε αλ ν 

κνριφο ρεηξηζκνχ αθεζεί ειεχζεξνο λα επαλέξρεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ θζείξνληαη νη θάδνη. 

Με βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα εκπνδίδεηαη ε απφηνκε επηζηξνθή ή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο απφ ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε. Θα 

ππάξρνπλ αθφκα εηδηθέο ρεηξνιαβέο γηα λα ζπγθξαηνχληαη θαιά νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο 

θαη αξπάγεο (γάληδνη) καληαιψζεσο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

Αζθάλεια : 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 

(εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο :   



-   Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 

ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

-  Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  

Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  

πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα 

πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 

φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ησλ 30km/h (ή ηεο 

κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία) ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε 

νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα 

(πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο ζα δίλεη θαηάιιειεο εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο 

εληφο ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 

Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν ζςμπληπυμαηικά ζηοισεία : 

∙         Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

∙         Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή), ζχκθσλε  κε ην Δπξσπατθφ 

πξφηππν ΔΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο 

θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 

θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

∙         Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο 

ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ 

αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. 

πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο 

ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί 

ζθφπηκν. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε 

ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ. Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 

∙         Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 

εθφζνλ δεηεζεί. 



∙         Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) μήνερ. 

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ), ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθνο 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΓΑ Α 
2. Αποππιμμαηοθόπο ηύπος "ππέζαρ" συπηηικόηηηαρ 4m3 

 

 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
  

Γενικά:  

 Καηλνχξγην απνξξηκκαηνθφξν νρήκαηνο 4ρ2, ηχπνπ πξέζαο ηνπιάρηζηνλ 4 m
3
 κε ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ.  

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα απνξξηκκαηνθφξα 4 m3  πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο  
δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο.  

Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην N.4412/2016 «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ 
κε ηνλ νδεγφ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο:  

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απνξξηκκαηνθφξνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην θαηά ηε θφξησζε θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο 
δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ γεθπξψλ έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα 
θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο.  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 

Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 3.000mm 

Πιάηνο θακπίλαο κηθξφηεξν απφ 2,000mm 

Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 6.000mm κε ηελ ππεξθαηαζθεπή 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ (ππνρξεσηηθά ην απηνθίλεην ζα παξαδίδεηαη κε εμνπιηζκφ ηεο έθδνζεο 
πνπ πξνζθέξεηαη ζηα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο αθφκα θαη αλ ν εμνπιηζκφο απηφο δελ αλαθέξεηαη ζηελ 
κειέηε) 
- Υψξα θαηαζθεπήο 

Μικηό θοπηίο : 



Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 
πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ φκνην θαηάινγν ή 
ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

Ωθέλιμο θοπηίο :  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,5 tn. Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν 
αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη 
δπν εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία 
ζπληήξεζεο, ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε γεληθά ε 
εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 
Κινηηήπαρ : 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 
λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 5 ή 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, πδξφςπθηνο απφ 
ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. 

ζα είλαη ηερλνινγίαο θνηλνχ απινχ (common rail). 

 Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  150 Hp και ποπήρ 370 Nm.  

Θα δηαζέηεη   ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo).  

Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηοςλάσιζηον 2.900cc. 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη 
εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην, ζα δηαζέηεη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο 
«κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

ύζηημα μεηάδοζηρ : 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  κνλνπ μεξνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε  ή θαιχηεξνπ 
,πέληε ή έμη  ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα 
πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα 
ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ 
εκηαμνλίσλ.Σν δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 

ύζηημα πέδηζηρ : 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο 
Σξνρψλ (Α.Β.S.), , θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD (Electronic 
Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ 
ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP).  

To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ 
απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο). Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ 
ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ύζηημα διεύθςνζηρ : 



Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή 
επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Θα θέξεη δχν άμνλεο, ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε παξαβνιηθά ειάζκαηα ή αεξαλάξηεζε ή ζπλδπαζκφ 
απηψλ. 
Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ζα θέξεη κνλά ειαζηηθά επίζσηξα ελψ ν νπίζζηνο ζα είλαη ν 
θηλεηήξηνο θαη ζα θέξεη δηπιά ειαζηηθά επίζσηξα. 

Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο θφξηηζεο θαη‟ άμνλα θαη ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή 

Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 

Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, ηνπιάρηζηνλ 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ 
δηαζηάζεσλ ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ 
νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ 
ηνλ ρψξν θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη 
ζα  επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη γξχινο θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (air suspension) 
ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ 
αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο 
ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην 
επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο) 
Καμπίνα : 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 
νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 
πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 
θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 
αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε 
εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα 
ζα παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο 
αζθαιείαο. 
Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 

Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα 
(θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 

Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 
πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  



Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 
SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, 
φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε 
απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, air 
condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. Σν 
απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
ππεξεζία. Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο 
ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
Υπυμαηιζμόρ : 

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεπκαηαζκεςή 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο σθέιηκνο φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα 
απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4m3 . Θα είλαη θαηάιιειε γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε 
πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα θαη γηα απνξξίκκαηα ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα 
θνξηψλνληαη κε θηπάξη θ.ιπ. Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ 
απνξξηκκάησλ. Ο ρξφλνο απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ θάδσλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1min. Σν χςνο 
ρεηξσλαθηηθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 
ΔΝ 1501 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. Σν χςνο κεραληθήο (κε θάδνπο) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην 
έδαθνο), ζα είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501.  

Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Ζ 
ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί/βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ βαξψλ. 
Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο 
ηα φπηζζελ ή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο θηπαξηνχ γηα ηπρφλ απαηηνχκελν θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο 
εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ. Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή. Ζ θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ. 
Ζ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζεηε θίλεζε ηεο πιάθαο εθθφξησζεο θαη ρσξίο 
αλαηξνπή. Ο ρεηξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη ζα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην ζε 
θαηάιιειν ζεκείν επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα κπνξεί λα εθθελψλεη ηα απνξξίκκαηα ζε 
κεγαιχηεξα απνξξηκκαηνθφξα ηχπνπ πξέζαο (απφ 10m3 θαη άλσ) ή εκηξπκνπιθνχκελα θνληέτλεξο. Ζ εθθέλσζε 
ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ.  
O κεραληζκφο ζπκπίεζεο πξέπεη λα θέξεη πιάθα ζπκπίεζεο κε δχν πδξνζηαηηθνχο θπιίλδξνπο θαη ζα ζπκπηέδεη 
ηα απνξξίκκαηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο . ρεζε ζπκπίεζεο ηνπιάρηζηνλ 3:1 

Θα δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα : 

-  απηφκαην, κε επαλαιακβαλφκελν θχθιν, 

-  ρεηξνθίλεην, φπνπ ν θχθινο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο ειέγρεηαη κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, απφ ην ρεηξηζηή κε 
κνρινχο ή θνκβία. 



Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πνπ δέρεηαη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα 
αληηηξηβηθνχ ηχπνπ (HARDOX 450), εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά 
θαη ζηε δηάβξσζε. Σν πάρνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3mm θαη ην πάρνο δαπέδνπ 
ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο 
ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε αληνρή θαη θαιή εκθάληζε 
Θα θέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

∙               Γηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο, κε δχν θνκβία, αξηζηεξά θαη δεμηά ζην 
νπίζζην πιατλφ ηκήκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο - Emergency stop ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε, ζα επηθέξεη ερεηηθφ 
ζήκα εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. 

∙               Γηάηαμε άκεζεο επέκβαζεο απεγθισβηζκνχ αληηθεηκέλσλ απφ ην κεραληζκφ ζπκπίεζεο, κε θνκβίν επί ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ - Rescue switch, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα είλαη εθηθηή αθφκα θαη φηαλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε  
δηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο. 

∙               Όιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ζπληειεζηή αζθαιείαο i =4 έλαληη ηεο πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη νξαηέο γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη. 

∙               Δληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ζα ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο κεραληζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ εθθφξησζεο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε 
θάκεξα θαη νζφλε 

∙               Γηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηαρχηεηα αλψηεξε ηεο νξηδφκελεο ζην 
πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501, εθ‟ φζνλ επί ησλ ζθαινπαηηψλ ηεο νπίζζηαο πφξηαο, ζηέθεηαη άλζξσπνο θαη 
παξάιιεια δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ.  

∙               Ζ ζηάζκε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα θάζε 
θνξά νδεγία (2000/14/ΔΚ) θαη ην ζρεηηθφ πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501. 

 Υοάνη ηποθοδοζίαρ / ζηόμιο θόπηυζηρ   

To ζηφκην ζα έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνέιαζκα αληηηξηβηθνχ 
ηχπνπ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε ηχπνπ 
HARDOX ή αλζεθηηθφηεξα.  

 ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ :  

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε (P.T.O) θαη κέζσ 
αληιίαο ειαίνπ (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, , ζα αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ 
ηαξαθνχλεκα θαη ζα θηλνχλ αληίζηξνθα ην έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε 
παξνρή ζηηο δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο . 

 Λοιπά : 

Ζ ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά ζθαινπάηηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο ζέζεηο φξζησλ (κε ρεηξνιαβέο 
ζπγθξάηεζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία,  θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην πξνζσπηθφ 
θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα).  

Ηλεκηπικό ζύζηημα:    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα 
νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο, κε δχν (2) 
πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε  νζφλε επηηήξεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

∙               Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο 



∙               Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θφξησζεο θαη 
ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο 

∙               Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο ηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙               Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
∙               Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο 

∙               Ζκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 

∙               Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 

∙               Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙               Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ θαη γηα 
ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

∙                Μελνχ ξπζκίζεσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν λα 
εθηειεί επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πηέζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 

Ζ απνξξηκκαηνθφξνο ππεξθαηαζθεπή ζα  θέξεη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 1501-1, 
επξπγψληα θάκεξα, ε νπνία ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε βάζε, ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ πιαηζίνπ 
ηεο νπίζζηαο ζχξαο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ 
ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ θάκεξα νπίζζηαο επηηήξεζεο ζα έρεη εχξνο ζέαζεο πεξίπνπ 110ν  ηνπιάρηζηνλ θαη εκβέιεηα πεξίπνπ 5m. Θα 
δηαζέηεη ερεηηθή ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε νζφλε εληφο ηεο θακπίλαο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρεηξηζηή λα έρεη θαη 
ερεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ νζφλε ηεο θάκεξαο ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κε ηελ νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 
θακπίλαο  
Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, 
ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ.  

Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπο  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδυν 80-1.300lit. : 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα πξνκήζεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη ζην φρεκα κε 
θνριησηνχο ζπλδέζκνπο  ηαρείαο απνζπλδέζεσο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη αζθαιή αθαίξεζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλχςσζε πιαζηηθψλ θαη κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 80-1.300 
lt θαη ζα ελζσκαηψλεη θάζε απαξαίηεηε δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε  - αλχςσζε  - αλαηξνπήο – επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, ζα εθηειείηαη απφ πδξαπιηθνχο 
θπιίλδξνπο  πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην πιαίζην. 

Ζ εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ παγίδεπζεο, ν νπνίνο ζα αλνίγεη ηα 
θαπάθηα ησλ θάδσλ ζηε θάζε ηελ αλαηξνπήο ηνπο, ψζηε λα αδεηάδνπλ απηφκαηα ζην απνξξηκκαηνθφξν. Γηα 
θάδνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ απηφ, ην απηφκαην άλνηγκα ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ δηακήθνπο 
κεηαιιηθήο ζπλδέζεσο , ψζηε θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο λα ελεξγεί σο αξπάγε αλνίγνληαο ηα. 
Οη θάδνη ζα παξαιακβάλνληαη απφ βξαρίνλεο πεξηζηξνθήο κέζσ ηεο ‟‟θηέλαο‟‟, πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε 
ζην ζχζηεκα αλχςσζεο. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νπνία κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ζα 
δέρεηαη εληνιέο. Θα είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη  ηα αλάινγα 
πηζηνπνηεηηθά . Καηά ηελ αλχςσζε ηνπο νη θάδνη, ζα αζθαιίδνπλ έηζη πνπ λα είλαη αδχλαηε ε πηψζε ηνπο πξνο 
ηα πίζσ. Θα ππάξρεη βαιβίδα θαηεπζχλζεσο κε ζχζηεκα αληεπηζηξνθήο , ψζηε αλ ν κνριφο ρεηξηζκνχ αθεζεί 
ειεχζεξνο λα επαλέξρεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε. 



Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ θζείξνληαη νη θάδνη. Με 
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα εκπνδίδεηαη ε απφηνκε επηζηξνθή ή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο απφ ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε. Θα 
ππάξρνπλ αθφκα εηδηθέο ρεηξνιαβέο γηα λα ζπγθξαηνχληαη θαιά νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαη 
αξπάγεο (γάληδνη) καληαιψζεσο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

Αζθάλεια : 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 
(εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 
:   
-   Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 
50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

-  Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  
Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ 
φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πνπ 
εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 

Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ησλ 30km/h (ή ηεο 
κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία) ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε 
νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα 
(πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα 
παξαθνινχζεζεο ζα δίλεη θαηάιιειεο εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ 
παξαπάλσ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο 
ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν ζςμπληπομαηικά ζηοισεία : 

∙         Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, 
πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

∙         Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ππεξθαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο 
ζχκθσλε  κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 
ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

∙         Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ 

ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ 
ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία 
ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να 
καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 



∙         Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
εθφζνλ δεηεζεί. 

∙         Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πένηε (5) μήνερ. 

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ), ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθνο 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

 

ΟΜΑΓΑ Β 
3. Ημιθοπηηγό διπλοκάμπινο 4Υ4 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
  

 
 
Γενικά:  
Καηλνχξγην φρεκα  ηχπνπ εκηθνξηεγνχ, ειαθξνχ ηχπνπ, δηπινθάκπηλν, κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο 
(4Υ4), ηθαλφ λα θηλείηαη κε επθνιία εληφο θαη εθηφο δξφκνπ.  Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη 
αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά.  

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα ηχπνπ εκηθνξηεγνχ, ειαθξνχ ηχπνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 
Μπηηιήλεο  δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να θπονηίζει, επί ποινή αποκλειζμού, για ηην έκδοζη ηυν ζσεηικών  αδειών  
και  πινακίδυν κςκλοθοπίαρ και να παπαδοθεί ζηο δήμο με πινακίδερ και άδεια κςκλοθοπίαρ.  

Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην N.4412/2016 «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)».χξην 
φρεκα  ηχπνπ εκηθνξηεγνχ, ειαθξνχ ηχπνπ, δηπινθάκπηλν, κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο (4Υ4), ηθαλφ 
λα θηλείηαη κε επθνιία εληφο θαη εθηφο δξφκνπ.  Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ 
ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο:  

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ραιχβδηλν ηχπνπ ζθάιαο πςειήο ζηξεπηηθήο αθακςίαο. Ο πξνζθεξφκελνο 
ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 1.000 kg θαη ζα 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  γηα άλεηε θαη αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. 
Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 

Μικηό θοπηίο : 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3tn.  

Ωθέλιμο θοπηίο :  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν  ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1tn.  
 
 
 
 
 



Κινηηήπαρ : 

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ πδξφςπθην ηεηξάρξνλν ηεηξαθχιηλδξν πεηξειαηνθηλεηήξα ακέζνπ 
ςεθαζκνχ Direct Injection, ηερλνινγίαο Common Rail θαη ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1.900cc εμνπιηζκέλν 
κε ζηξνβηινζπκπηεζηή (TURBOCHARGER) κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο (VNT) θαη intercooler. Ζ κέγηζηε 
ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150Hp 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ 
νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ   θαη ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ινηπά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θχξηα θαη βνεζεηηθή αληιία νη νπνίεο ζα  δηαηεξνχλ ην 
ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ππφ πίεζε. Σν ζχζηεκα απηφ, καδί κε ηνλ ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηνπ θίιηξνπ 
θαπζίκνπ θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζα απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν παγψκαηνο ηνπ θαπζίκνπ. 

ύζηημα μεηάδοζηρ : 

Θα θέξεη ζπκπιέθηε κνλφδηζθν, μεξνχ ηχπνπ πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  έμη (6) ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο (πιήξσο 
ζπγρξνληζκέλεο) θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Όιεο νη ηαρχηεηεο εθηφο ηεο φπηζζελ ζα έρνπλ ζπζηήκαηα 
ζπγρξνληζκνχ.  

Θα θέξεη δηπιφ δηαθνξηθφ (4Υ4). Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν  θαηά πξνηίκεζεο κε 
βνεζεηηθφ θηβψηην (transfer case), ην νπνίν ζηελ θαηάζηαζε 4Υ4 θαη θαη‟ επηινγή ηνπ ρξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο ζα δχλαηαη λα ππνβηβάδεη ηηο ζρέζεηο Σν φρεκα ζα δηαζέηεη έηζη ηε δπλαηφηεηα απνζχκπιεμεο ηνπ 
κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξνο ηνλ εκπξφζζην. 

Ζ επηινγή ηεο κεηάδνζεο θίλεζεο θαηά πξνηίκεζε απφ 4x2 ζε 4x4 θαη ηεο αληίζηνηρεο ζρέζεσο κεηάδνζεο ζα 
γίλεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ρξήζηε κε θνπκπηά ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζην ηακπιφ ηεο θακπίλαο νδήγεζεο ηα 
νπνία ζα ελεξγνπνηνχλ ην θηβψηην ππνβηβαζκνχ (Transfer Case) 2 ζρέζεσλ (αξγφ - γξήγνξν). Ζ αιιαγή ηεο 
ζρέζεο απφ 4Υ2 ζε 4Υ4 (κφλν γξήγνξν) ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε  θαη ελ θηλήζεη κέρξη 100 Km/h  
 
ύζηημα πέδηζηρ : 
Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα πέδεζεο πδξαπιηθήο επελέξγεηαο κε ππνβνήζεζε Servo θαη ζα δηαζέηεη 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ζχζηεκα A.B.S.). Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα 
επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. Οη κπξνζηηλνί ηξνρνί ζα  θέξνπλ απφ έλα αεξηδφκελν 
δηζθφθξελν  ελψ νη πίζσ ηξνρνί ζα θέξνπλ απφ έλα ηακπνχξν ή δηζθφθξελν. 

Σν βνεζεηηθφ ζχζηεκα πέδεζεο (πέδε ζηάζκεπζεο) ζα επελεξγεί κεραληθά ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ηνπ 
νρήκαηνο. 
 
ύζηημα διεύθςνζηρ : 
Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο ζχκθσλν κε ηελ νδεγία 70/311 * 1999/7 θαη 
ζα θέξεη πδξαπιηθά ππνβνεζνπκέλε θξεκαγηέξα (ή ειεθηξηθή). 

 
Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 
Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο 17 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ 
άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηνλ ρψξν θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ 
ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή 
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα πεξηιακβάλεηαη γξχινο θαη εξγαιεία 
αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
1.000kg ηνπιάρηζηνλ.   

Ζ εκπξφζζηα αλάξηεζε ζα  δηαζέηεη  ςαιίδηα κε ζπεηξνεηδή ειαηήξηα θαη αληηζηξεπηηθή ξάβδν. 

Ζ νπίζζηα αλάξηεζε ζα απνηειείηαη απφ  ειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο. 



Καμπίνα : 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (θακπίλα) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ραιχβδηλνο. Θα θέξεη 4 πφξηεο, 2 ζε θάζε πιεπξά ηνπ 
νρήκαηνο. Όιεο νη πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή 
κε θιεηδί απφ ηελ θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο 
παινπίλαθεο αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Δπίζεο ε 
θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθή  επέλδπζε 
αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 
Ζ θακπίλα ζην εκπξφο κέξνο ζα  θέξεη 2 αλεμάξηεηα ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα (νδεγνχ-ζπλνδεγνχ). ην πίζσ 
κέξνο ζα ππάξρεη έλα εληαίν θάζηζκα. Σν φρεκα ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (4) επηβαηψλ 
ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο 
αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  
είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο. 

Σα θαζίζκαηα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα είλαη ξπζκηδφκελεο ζέζεο (εκπξφο-πίζσ) θαη θιίζεο πιάηεο θαη 
θέξνπλ πξνζθέθαια ξπζκηδφκελνπ χςνπο. Πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνλ νδεγφ θαη 
ηνλ ζπλνδεγφ. Εψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνπο πίζσ επηβάηεο. Οη εκπξφζζηεο δψλεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε πξνεληαηήξεο νη νπνίνη ζα επελεξγνχλ ζηα θιείζηξα ησλ δσλψλ. Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40. Ζ θακπίλα ζα  θέξεη έλα ζηξεπηφ αιεμήιην ζε θάζε πιεπξά, 
παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ 
(εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ) . Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ 
θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα (θαζξέπηεο) . 
Θα θέξεη επίζεο πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα) . 

Υπυμαηιζμόρ : 

Δμσηεξηθά ην φρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά 
απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 
ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
Αεπόζακοι : 

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 6 αεξφζαθνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπξφο θαη πίζσ επηβαηψλ. 

ύζηημα θέπμανζηρ, αεπιζμού : 

Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition 
ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

Κιβυηάμαξα : 

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κεηαιιηθή ηζρπξήο θαηαζθεπήο ηθαλή γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 
1.000kg θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηεξίγκαηα πξφζδεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ζ πφξηα ζην πίζσ κέξνο ηεο 
θηβσηάκαμαο ζα κπνξεί λα ζπγθξαηείηαη νξηδνληίσο ζην χςνο ηνπ δαπέδνπ κε κεηαιιηθά ζηειέρε 
Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ : 

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη πεξίπνπ :  

Ακάμσκα : Μήθνο Υ Πιάηνο κε θαζξέπηεο (cm) : 5300 Υ 2100 

Απφζηαζε απφ έδαθνο : ηνπιάρηζηνλ 21cm 

Καζαξνχ ρψξνπ θφξησζεο (cm) : 1500 X 1500 

Γσλία πξνζέγγηζεο - θπγήο : 28
0  

- 26 κε 29
 0

 

Ηλεκηπικό ζύζηημα : 

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.   

H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη 12V. Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα κε εθθίλεζεο ηνπ 
θηλεηήξα (immobilizer) φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγνζηαζηαθφ θιεηδί ηνπ νρήκαηνο. 



Ρςμούλκηζη : 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/389 * 96/64 έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά 
θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζεο ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Αζθάλεια : 

ABS κε Καηαλνκή Πέδεζεο EBD 

χζηεκα Τπνβνήζεζεο Πέδεζεο (BA) 

Φψηα Πέδεζεο Άκεζεο Αλάγθεο (EBS) 

Πίζσ θσο Πέδεζεο   

Πίζσ θψηα ηχπνπ ιακπηήξα 

Δκπξφο πξνβνιείο αινγφλνπ ηχπνπ reflector 

Φψηα εκέξαο ηχπνπ ιακπηήξα 

Υεηξνθίλεηε ξχζκηζε χςνπο εκπξφο θψησλ 

Πξνβνιείο νκίριεο εκπξφο 

Δλζσκαησκέλα θιαο ζηνπο θαζξέπηεο 

Cruise Control  

χζηεκα Απνθπγήο Πξφζθξνπζεο κε αλίρλεπζε πεδψλ 

χζηεκα Δηδνπνίεζεο Αιιαγήο Λσξίδαο  

χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο νρήκαηνο (VSC) 

χζηεκα Διέγρνπ Σαιάλησζεο θαηά ηε ξπκνχιθεζε (TSC) 

χζηεκα Τπνβνήζεζεο Δθθίλεζεο ζε Αλεθφξα (HAC) 

Immobiliser 

Τπελζχκηζε πξφζδεζεο εκπξφο δσλψλ αζθαιείαο 

Τπελζχκηζε πξφζδεζεο πίζσ δσλψλ αζθαιείαο 

Πξνεληαηήξεο θαη ξπζκηζηέο έληαζεο 

Γπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο αεξφζαθνπ ζπλνδεγνχ 

   Καζίζκαηα νδεγνχ - ζπλνδεγνχ πςειήο αζθαιείαο. 

Πίζσ πξνζθέθαια (3) 

Άνεζη 

ΔΞΩΣΔΡΗΚO - ΑΝΔΖ 

Φσηηζηηθά ζψκαηα led ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Αηζζεηήξεο θψησλ 

Ζιεθηξηθνί θαζξέπηεο 

Θεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο 

Κιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ 

Λαβή ζηε ζχξα ηεο θαξφηζαο 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΑΝΔΖ 

Αλαινγηθφ ηαρχκεηξν 

Σηκφλη ξπζκηδφκελν θαζ'χςνο θαη ηειεζθνπηθά 

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο (EPS) 

Υεηξνθίλεηνο εζσηεξηθφο θαζξέπηεο (εκέξα/λχρηα) 

Air-condition 

Δκπξφο ειεθηξηθά παξάζπξα 

Πίζσ ειεθηξηθά παξάζπξα 

Απηφκαηε ιεηηνπξγία παξαζχξνπ νδεγνχ 



Λεηηνπξγία αληη-κπινθαξίζκαηνο ζην παξάζπξν νδεγνχ 

Φίιηξν UV ζηα παξάζπξα 

Πξίδα 12V 

Μνλφρξσκε νζφλε LCD πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ 

Γηαθφπηεο ηεηξαθίλεζεο 

Cruise control 

Υεηξηζηήξηα ερνζπζηήκαηνο ζην ηηκφλη 

Υεηξηζηήξηα πζηήκαηνο Πνιπκέζσλ ζην ηηκφλη 

Υεηξηζηήξηα ηειεθψλνπ ζην ηηκφλη 

ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΜΔΩΝ 

Ζρνζχζηεκα Ραδην/CD κε δπλάηνηεηα MP3 θαη WMA 

4 ερεία 

Θχξεο ζχλδεζεο Aux-in & USB 

χζηεκα Bluetooth hands-free 

 
ΔΠΙΓΟΔΙ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ : 
Άλεηε αλάξηεζε 

χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο ζε επηθιηλέο έδαθνο 

Κιείδσκα πίζσ δηαθνξηθνχ 

Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο θηλεηήξα 

Δζσηεξηθνί γάληδνη θαξφηζαο 

Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 
∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 

επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 

ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .   

Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα 
δειψλεη φηη: 
α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να 
θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα . 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 
Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 



Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ Πέληε (5) κήλεο. 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 
 

ΟΜΑΓΑ Γ 
4. Φοπηηγό μικπών διαζηάζευν 6 tn 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 
Γενικά:  

Καηλνχξγην θνξηεγφ φρεκα  αλαηξεπφκελν κεηαθνξάο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, κπαδψλ, ρσκάησλ θ.ι.π. Θα είλαη 

γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο 

θαη αληαιιαθηηθά.  

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα ηχπνπ εκηθνξηεγνχ, ειαθξνχ ηχπνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

Μπηηιήλεο  δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο.  

Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 

αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 

ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην N.4412/2016 «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)». Θα είλαη 
γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο 
θαη αληαιιαθηηθά. 
Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. Σν κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 
Πλαίζιο:  

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ραιχβδηλν ηχπνπ ζθάιαο πςειήο ζηξεπηηθήο αθακςίαο. Ο πξνζθεξφκελνο 
ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 3.500 kg θαη ζα 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  γηα άλεηε θαη αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. 
Σν κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 2900mm 
Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

Υψξα θαηαζθεπήο 

Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο 
Μέγηζην πιάηνο  
Μέγηζην κήθνο  
Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 
Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα. 



Μικηό θοπηίο: 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη 
απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 
νδήγεζεο θαη ηελ αλαηξεπφκελε θαξφηζα 
Ωθέλιμο θοπηίο: 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν  ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 3,5tn. Ωο σθέιηκν θνξηίν ηνπ 
πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ 
λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη εξγάηεο), ην βάξνο 
ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή θαξφηζα 
θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 
Κινηηήπαρ : 

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ πδξφςπθην, ηεηξάρξνλν, ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθχιηλδξν πεηξειαηνθηλεηήξα 
κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο ζηξνβίινπ Common Rail θαη ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ  ηνπιάρηζηνλ 2.900cc εμνπιηζκέλν κε 
ζηξνβηινζπκπηεζηή  (TURBOCHARGER) θαη intercooler. Ζ κέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 150 Hp θαη ροπήσ 350Nm. 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ 
νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ EURO 5+ ή 6 θαη ζα πιεξνί ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη 
ινηπά ραξαθηεξηζηηθά. 
Να δεισζνχλ : 
ε πξαγκαηηθή ηζρχο 
ε ξνπή ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ  
ηχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο  
ν αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ  
ν θπιηλδξηζκφο 
ύζηημα μεηάδοζηρ: 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  δηπινχ ζπκπιέθηε πέληε ή έμη  ζρέζεσλ 
εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε 
απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο 
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ.Σν 
δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 
ύζηημα πέδηζηρ : 
χζηεκα πέδεζεο Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 
Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), , θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην 
θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ.  Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  
ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). To θνξηεγφ πιαίζην ζα 
δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). Να 
αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα 
πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

ύζηημα διεύθςνζηρ: 
χζηεκα δηεχζπλζεο Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο.  
Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ. 
Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ο θχθινο ζηξνθήο λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο  
Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά: 

Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ 
ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο ζα 
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηνλ ρψξν 
θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  
επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη γξχινο θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 



Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
3.500kg ηνπιάρηζηνλ.   

Ο τφποσ τησ ανάρτηςησ του εμπρόςθιου και πίςω άξονα θα είναι χαλφβδινεσ ή με αερόςουςτεσ (air suspension) 
ή ςυνδυαςμό αυτϊν. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ 

αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο 
ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην 
επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο). 
 
Καμπίνα: 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 
νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 
πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 
θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 
αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε 
εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα 
παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο 
αζθαιείαο. 
Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 
Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα 
(θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 

Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 
πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  
Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 
SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, φπσο 
θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ 
πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, air 
condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. Σν 
απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 
Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ 
νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία 
έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 

Υπυμαηιζμόρ: 

Δμσηεξηθά ην φρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά 
απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 
ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο.  

Αεπόζακοι: 

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 αεξφζαθνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ζπλνδεγψλ. 



Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη εληζρπκέλε. 

ύζηημα θέπμανζηρ, αεπιζμού 

Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition 
ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

Κιβυηάμαξα: 
Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κεηαιιηθή ηζρπξήο θαηαζθεπήο απφ ιακαξίλα αληηηξηβήο 4mm, ηθαλή γηα ηελ κεηαθνξά 
σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 3.500kg . Οη δηαζηάζεηο ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα 
απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 
ΜΥΠΥΤ=3,50Υ2,00Υ0,50m. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξνπο ξαθήο. 
Ζ νπίζζηα ζχξα λα αλνίγεη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη λα αζθαιίδεη ζην θάησ κέξνο κε γάληδνπο θαη κε πχξνπο, 
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ λα αζθαιίδεη κε πχξνπο, λα ππάξρνπλ αιπζίδεο πνπ λα ηελ θξαηάλε ζε νξηδφληηα ζέζε,. 
Πιάγην άλνηγκα πφξηαο πξνο δεμηά ζα ζπλδέεηαη κε ην πιατλφ παξαπέην ηεο θηβσηάκαμαο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 
κεληεζέδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ πφξηα λα αλνίγεη πξνο ηελ δεμηά πιεπξά θαη ζα ζπγθξαηείηαη ζηελ αλνηρηή 
ζέζε κέζσ θιείζηξσλ αζθαιείαο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα αληηηξηβήο ηνπιάρηζηνλ 4 mm.  
Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κε πδξαπιηθή αλαηξνπή εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην κέζσ 
ςεπδνπιαηζίνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη εληζρπκέλε γηαηί ην απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ κεηαθνξά 
κπαδψλ. Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ππζκέλα ηεο θηβσηάκαμαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 4mm. Ο ππζκέλαο 
ηεο θηβσηάκαμαο ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε ςεπδνπιαίζην κε εγθάξζηεο δνθνχο. Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηεο 
θηβσηάκαμαο πάρνπο 4mm ζα έρνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο, ζα θέξνπλ ππνδνρέο γηα λα δερζνχλ 
πξφζζεηα παξαπέηα θαη ζα θέξνπλ θαηαθφξπθεο εληζρχζεηο- νξζνζηάηεο δηαηνκήο “Π” αλά 400 έσο 500mm.  
Ζ κεηψπε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα πάρνπο 4mm κέρξη θαηάιιεινπ χςνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θνπβνπθιίνπ. ζα είλαη εληζρπκέλε απφ θνηινδνθνχο πάρνπο 4 mm  
Σν ζχζηεκα ηεο πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε αζθάιεηα πέξα απφ ην επηηξεπφκελν 
σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ βάξνπο ηεο θηβσηάκαμαο θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ  
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ : 
 • Γχν Αλπςσηηθά έκβνια  
• Αληιία ιαδηνχ κε κέγηζηε πίεζε 350 bar.  
• Γνρείν ιαδηνχ  
• Βαιβίδα αλαηξνπήο  
• Σεξκαηηθή βαιβίδα 
 • Υεηξηζηήξην αλαηξνπήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο.  
H αλαηξνπή ηεο θηβσηάκαμαο ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ εκβφινπ. Ζ πδξαπιηθή αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα παίξλεη θίλεζε απφ ην Ρ.Σ.Ο ηνπ απηνθηλήηνπ. ην πδξαπιηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεηαη αθφκε ην δνρείν 
ειαίνπ κε ηηο ζσιελψζεηο, θαζψο θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή απφηνκεο θαζφδνπ ηεο 
θηβσηάκαμαο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ιαδηνχ 
 

Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ : 

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη πεξίπνπ :  
Ακάμσκα : Πιάηνο θακπίλαο ρσξίο θαζξέπηεο (cm) : 190(cm) , πλνιηθφ κήθνο 500 (cm) 

Ηλεκηπικό ζύζηημα: 
Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.  H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη 12V.  

Ρςμούλκηζη : 
Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/389 * 96/64 έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά 
θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζεο ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Αζθάλεια: 

ABS κε Καηαλνκή Πέδεζεο EBD 

Πίζσ θσο Πέδεζεο   

Πίζσ θψηα ηχπνπ ιακπηήξα 

Δκπξφο πξνβνιείο  



Φψηα εκέξαο  

Υεηξνθίλεηε ξχζκηζε  ή ειεθηξνθίλεηε χςνπο εκπξφο θψησλ 

Πξνβνιείο νκίριεο εκπξφο 

2  αεξφζαθνη ηνπιάρηζηνλ 
   Σάπα θαπζίκσλ κε θιεηδαξηά. 
 

Άνεζη 
Θεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο 
ηαρχκεηξν 
Σηκφλη ξπζκηδφκελν  
Υεηξνθίλεηνο εζσηεξηθφο θαζξέπηεο (εκέξα/λχρηα) 
Air-condition 
Δκπξφο ειεθηξηθά παξάζπξα 
Πξίδα 12V 
ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΜΔΩΝ 
Ζρνζχζηεκα Ραδην/CD  
2 ερεία 

ΔΠΙΓΟΔΙ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ : 

Άλεηε αλάξηεζε 

χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο ζε επηθιηλέο έδαθνο 

Κιείδσκα πίζσ δηαθνξηθνχ 

Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο θηλεηήξα 

   Δκπξφο θαη πίζσ ιαζπσηήξεο 
 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 
Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο ζχκθσλε  κε ην ζρεηηθφ 
Δπξσπατθφ πξφηππν. 
Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 
επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 
νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 
Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 6 έηε .     

Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα 
δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να 
θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα . 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 



Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) κήλεο. 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 
 

ΟΜΑΓΑ Γ 

5. Αςηοκινούμενο αναπποθηηικό ζάπυθπο 4m3 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
θαηλνχξγην αλαξξνθεηηθν ζάξσζξν δξφκνπ ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 4m

3
 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιελεο . 

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα ζάξσζξα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο  δελ κπνξνχλ λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να θπονηίζει, επί ποινή αποκλειζμού, για ηην έκδοζη ηυν ζσεηικών  αδειών  
και  πινακίδυν κςκλοθοπίαρ και να παπαδοθεί ζηο δήμο με πινακίδερ και άδεια κςκλοθοπίαρ. 

Σν  πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή ηνπ ζα 
ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην N.4412/2016 «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Καηλνχξγην αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξν νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θάδνπ 4 m
3
. 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά, θάξν θαη ερεηηθφ βνκβεηή.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πιαίζην:  

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απηνθηλνχκελνπ αλαξξνθεηηθνχ 
ζάξσζξνπ. 
Δπηζπκεηέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ:  

πιάηνο κε θαζξέπηεο κηθξφηεξν απφ 2.300mm 

Μήθνο κηθξφηεξν απφ 4.700mm  

Μεηαμόλην κηθξόηεξν ή ίζν κε 2500 mm 

(λα ππνβιεζεί πηζηνπνηεκέλν ζρέδην, από αλεμάξηεην θνξέα ή θξαηηθή αξρή ηεο ΔΔ). 

Αθηίλα ζηξνθήο κηθξφηεξε απφ 5,9m 

Δμσηεξηθά ην κεράλεκα πξέπεη λα έρεη αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ζα είλαη βακκέλν ζε 
ιεπθφ ρξψκα. Θα θέξεη επίζεο επηγξαθή, ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 
πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απφ φκνην θαηάινγν ή ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο. 
Ωθέιηκν θνξηίν  



Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 4,25 tn. Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν 
αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη  
εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία 
ζπληήξεζεο, ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

Κηλεηήξαο 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 
λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, ηνπιάρηζηνλ 4/θχιηλδξνο, Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ  150 Hp θαη ξνπήο 550 Nm. Θα δηαζέηεη ππεξπιήξσζε αέξα. Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 
πεξίπνπ 4500cc. 
Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

 

χζηεκα πέδεζεο  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα ιεηηνπξγεί κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε θαη ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα επελεξγεί 
ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο  

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή 
ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη 
λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο).  

ύζηεκα δηεύζπλζεο  

Θα είλαη κηθηνύ ζπζηήκαηνο: 

ζα έρεη ηηο θάησζη ηδηόηεηεο: 

Καηά ηελ κεηαθίλεζε δηεύζπλζε κε ηνπο εκπξόζζηνπο ηξνρνύο 

Καηά ηελ εξγαζία δηεύζπλζε κε εκπξόζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνύο (ηεηξαδηεύζπλζε) 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ  

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Άμνλεο - Αλαξηήζεηο –Διαζηηθά  

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμφλσλ.. Να δνζεί ν ηχπνο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 
θίλεζεο.  

 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), 
πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο 
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ  

Κακπίλα  

Ζ θακπίλα λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα θέξεη δχν ζέζεηο (νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ).  



Θα θέξεη εκπξφο θαη πιάη αλεκνζψξαθεο απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο πνπ ζα 
παξέρνπλ πνιχ θαιή νξαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή ην ζην εκπξφο κέξνο φζν θαη ζην πιάη. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα δηαζέηεη αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη 
άλεζε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ.  

Δπίζεο ζα θέξεη εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δηπινχο (επξείαο ζέαζεο θαη πίζσ ζέαζεο) ζε θάζε πιεπξά.   

ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ (ηαρχκεηξν, έλδεημε ζηάζκεο πεηξειαίνπ, ελδεημεηο ρεηξηζκνχ θηι) κε ηα 
αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθφ 
παινθαζαξηζηήξα, δχν αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, 
πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε 12V θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ.  
Δπίζεο ζα θέξεη ξαδηφθσλν κε ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη θεξαία. 

Υξσκαηηζκφο  

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεξθαηαζθεπή 

Α) ύζηεκα ζάξσζεο: 

Θα απνηειείηαη από ηξεηο ςήθηξεο 

Οη δύν ςήθηξεο δηαζηάζεσλ 900mm ε θάζε κία ζα βξίζθνληαη ζηηο δύν κπξνζηηλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 
ζα εθάπηνληαη πάληα ζην έδαθνο κε θαηάιιειε πίεζε, Η θίλεζε ζα δηαγξάθεη εκηθύθιην ζε ζρέζε κε ην όρεκα. Σν 
πιηθό θαηαζθεπήο ζα είλαη αηζαιόζπξκα.  

Η Σξίηε ςήθηξα ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα θηλείηαη ζε παιηλδξνκηθό βξαρίνλα. Θα 
είλαη ξπζκηδόκελεο θιίζεο . 

Β) Αλαξξόθεζε 

Σν ζύζηεκα αλαξξόθεζεο πεξηιακβάλεη ην ζηόκην, ην ζσιήλα αλαξξόθεζεο, ηελ θηεξσηή αλαξξόθεζεο κε ηνλ 
πδξαπιηθό θηλεηήξα. Η ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλαξξόθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 13.500m3/h. Σα πιηθά 
θαηαζθεπήο ζα απνηξέπνπλ ηελ δηάβξσζε. Η αλαξξόθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ200mm 

Δπηπιένλ ην όρεκα ζα θέξεη θαη  αλεμάξηεην εμσηεξηθό ζσιήλα κε ζύζηεκα αλάξηεζεο ηνπιάρηζηνλ Φ 150 mm 
θαη κήθνπο  4,5 m γηα ηνλ θαζαξηζκό θξεαηίσλ από απόζηαζε. 

Γ)  ύζηεκα πιύζεο-  Γεμακελή λεξνύ: 

ζα θέξεη λεξό πιύζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απνθιεηζηηθά από αλνμείδσην ράιπβα ή θξάκα ράιπβα, 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, ηθαλνύ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθόηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ζα δεκηνπξγνύλ ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 500lt. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνλ ρώξν απηό 
λα δηακνξθώλνπλ πεξηζζόηεξεο δεμακελέο. 

Θα ππάξρεη αληιία πίεζεο ηνπ λεξνύ, ώζηε λα θηάλεη ζηα αθξνθύζηα κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 4-5bar θαη κε ηνλ 
ηξόπν απηό ζα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία ζθόλεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηεο ζάξσζεο. 

Δπίζεο ην όρεκα ζα δηαζέηεη πιπζηηθό ζύζηεκα ηνπιάρηζηνλ  100 bar – 20 lt/min κε ζσιήλα 5m θαη πηζηόιη 
εθηόμεπζεο κε ζθαλδάιε θαη αθξνθύζην.  

Γ) Υώξνο απνξξηκκάησλ (θάδνο)   



ζα θέξεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, ηθαλνύ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθόηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ζα δεκηνπξγνύλ ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 4 m
3 
. 

Θα δηαζέηεη πξόθηιηξν θαη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθόλεο 

Η εθθέλσζε ζα γίλεηαη από ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1350 mm. 

Να πξνζθνκηζηνύλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ 
Δ) ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 

Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πιήξσο πδξαπιηθό. 

Η κεηάδνζε θίλεζεο ηνπ ζαξώζξνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξνζηαηηθνύ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο.  ζα 
ππάξρεη πδξαπιηθή αληιία ειεθηξνληθά ειεγρόκελε, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί κε πδξαπιηθό ιάδη πδξαπιηθό θηλεηήξα 
κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ν νπνίνο ζα κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο  

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα:    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. 

Σν ζάξσζξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ελδεηθηηθά 
πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο .  

Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
ζαξψζξνπ.  
Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία 

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο  (πγξψλ θξπζηάιισλ), ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη: 

Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο  

Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο αλαξξφθεζεο 

·                    Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο θηι 

·                    Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο 
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

·                    Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

·                    Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο. 

·                    Ζκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 

·                    Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 

·                    Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

·                    Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ 
θαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αληαλαθιαζηηθά αζθαιείαο : 

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

Αλπςσηηθφο κεραληζκφο θάδνπ : 

Θα κπνξεί λα γίλεηαη εθθέλσζε ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ ηνπ ζάξσζξνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο κεγαιχηεξνπ 
απφ 1,35m 

Αζθάιεηα : 



Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ). Θα θέξεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί 
απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-      Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ λεφηεξε Δπξσπατθή Οδεγία  

-       Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο δχν θάκεξεο παξαθνινχζεζεο κία γηα ηελ πίζσ πιεπξά θαη κία ζην ζηφκην 
αλαξξφθεζεο 

-        δελ ζα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ζάξσζε πέξαλ ησλ15km/h (ή ηεο κέγηζηεο 
ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία)  

Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ: 

·           Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

·          Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλε κε ηα επξσπατθά πξφηππα. 

·          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 
ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ)  

·          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε    

·           Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο.  Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο -απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ.  

Να θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα ή λόκηκν απαιιαθηηθό. 

 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ- ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ  θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) κήλεο. 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ) 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

6. Αςηοκινούμενο αναρροθηηικό ζάρωθρο χωρηηικόηηηας 2 m3 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Γενικά:  

θαηλνχξγην αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξνπ δξφκνπ ρσξεηηθφηεηαο 2m
3
 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο . 

Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηφηη ηα ζάξσζξα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο  δελ κπνξνχλ λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο.  

Σν  πξνο  πξνκήζεηαο   είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά, θάξν θαη ερεηηθφ βνκβεηή.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο: 

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απηνθηλνχκελνπ αλαξξνθεηηθνχ 
ζάξσζξνπ. 

Δπηζπκεηέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ:  

πιάηνο ρσξίο θαζξέπηεο κηθξφηεξν απφ 1.400mm  

Μήθνο κηθξφηεξν απφ 4.000mm 

Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 2.250mm  

Αθηίλα ζηξνθήο κηθξφηεξε απφ 3,9m  

Υπώμα: 

Δμσηεξηθά ην κεράλεκα πξέπεη λα έρεη αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ζα είλαη βακκέλν ζε 
ιεπθφ ρξψκα. Θα θέξεη επίζεο επηγξαθή, ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 

Μικηό θοπηίο  

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 
πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απφ φκνην θαηάινγν ή ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο. 

Ωθέλιμο θοπηίο  



Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,4tn.  Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν 
αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη 
ελαο  εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία 
ζπληήξεζεο, ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

Κινηηήπαρ 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 

λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO STAGE 5 και άνυ, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο 
θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  70Hp  και ποπήρ 300Nm.  Θα δηαζέηεη ππεξπιήξσζε αέξα. Ο θπβηζκφο ηνπ 
θηλεηήξα ζα είλαη πεπίπος 3800cc. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

ύζηημα μεηάδοζηρ : 

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πδξνζηαηηθφ ειεθηξνληθά ειεγρφκελν 

Θα είλαη απιφ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, θαη εχθνια επηζθέςηκν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. 

Σν ζάξσζξν ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ζε πεδνδξφκηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20 cm θαη 
ηθαλφηεηαο θίλεζεο ζε δξφκνπο κε θιίζε ηνπιάρηζηνλ 20%. 

ύζηημα πέδηζηρ  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα ιεηηνπξγεί πδξαπιηθά θαη ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο.  

To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, διζκόθπενα, ή ηαμπούπα, ή ζςνδςαζμό 
αςηών ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο).  

ύζηημα διεύθςνζηρ  

Θα είλαη κηθηνχ ζπζηήκαηνο: 

Καηά ηελ κεηαθίλεζε δηεχζπλζε κε ηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο 

Καηά ηελ εξγαζία δηεχζπλζε κε εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο (ηεηξαδηεχζπλζε) 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ  

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά  

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν. Να δνζεί ν ηχπνο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 
ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), 
πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο 
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ 
(ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 



Καμπίνα  

Ζ θακπίλα λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα θέξεη δχν ζέζεηο (νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ).  

Θα θέξεη εκπξφο θαη πιάη αλεκνζψξαθεο απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο πνπ ζα 
παξέρνπλ πνιχ θαιή νξαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή ην ζην εκπξφο κέξνο φζν θαη ζην πιάη. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα δηαζέηεη αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη 
άλεζε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ.  

Δπίζεο ζα θέξεη εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δηπινχο (επξείαο ζέαζεο θαη πίζσ ζέαζεο) ζε θάζε πιεπξά.   

ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ (ηαρχκεηξν, έλδεημε ζηάζκεο πεηξειαίνπ, ελδεημεηο ρεηξηζκνχ θηι) κε ηα 
αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθφ 
παινθαζαξηζηήξα, δχν αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκελνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, 
πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε 12V θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ.  

Δπίζεο ζα θέξεη ξαδηφθσλν κε ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη θεξαία. 

Υπυμαηιζμόρ  

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεπκαηαζκεςή 

Α) ύζηημα ζάπυζηρ: 

Θα απνηειείηαη απφ ηξεηο ςχθηξεο 

Οη δχν ςχθηξεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 800mm ε θάζε κία ζα βξίζθνληαη ζηηο δχν κπξνζηηλέο πιεπξέο ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελεο πίεζεο. Ζ θίλεζε ζα δηαγξάθεη εκηθχθιην ζε ζρέζε κε ην φρεκα. Σν πιηθφ 
θαηαζθεπήο ζα είλαη πιαζηηθφ. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη πιήξσο ξπζκηδφκελε απφ ηελ θακπίλα 
νδήγεζεο. 

Ζ Σξίηε ςχθηξα ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα θηλείηαη ζε παιηλδξνκηθφ βξαρίνλα. Θα 
είλαη ξπζκηδφκελεο θιίζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ξείζξσλ. 

 

Β) Αναππόθηζη 

Σν ζχζηεκα αλαξξφθεζεο πεξηιακβάλεη ην ζηφκην, ην ζσιήλα αλαξξφθεζεο, ηελ θηεξσηή αλαξξφθεζεο κε ηνλ 
πδξαπιηθφ θηλεηήξα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12.500m3/h. Σα πιηθά 
θαηαζθεπήο ζα απνηξέπνπλ ηελ δηάβξσζε. Ζ δηακεηξνο ηνπ ζσιελα ζηελ  αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
Φ250mm  

Δπηπιένλ ην φρεκα ζα θέξεη θαη επηπιένλ αλεμάξηεην ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ Φ125 mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 
4m  γηα ηνλ θαζαξηζκφ θξεαηίσλ 

Γ)  ύζηημα πλύζηρ-  Γεξαμενή νεπού: 

ζα θέξεη ην λεξφ πιχζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 400lt. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνλ ρψξν απηφ 
λα δηακνξθψλνπλ πεξηζζφηεξεο δεμακελέο. 



Θα ππάξρεη αληιία πίεζεο ηνπ λεξνχ ψζηε λα θηάλεη ζηα αθξνθχζηα κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 4-5bar θαη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ζα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθφλεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο ζάξσζεο. 

Δπίζεο ην φρεκα ζα δηαζέηεη πιπζηηθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ 100 bar  -15lt/min κε ζσιήλα 5m θαη πηζηφιη 
εθηφμεπζεο κε ζθαλδάιε θαη αθξνθχζην 

Γ) Υώπορ αποππιμμάηυν (κάδορ)   

ζα θέξεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 2.000lt.  

Θα δηαζέηεη πξφθηιηξν θαη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο 

Ζ εθθέλσζε ζα γίλεηαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,35m   

Να πξνζθνκηζηνχλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 

Δ) ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ 

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πιήξσο πδξαπιηθφ. 

Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ηνπ ζαξψζξνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξνζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο.  ζα 
ππάξρεη πδξαπιηθή αληιία ειεθηξνληθά ειεγρφκελε, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί κε πδξαπιηθφ ιάδη πδξαπιηθφ 
θηλεηήξα κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ν νπνίνο ζα κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνχο  

Ηλεκηπικό ζύζηημα:    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. 

Σν ζάξσζξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ελδεηθηηθά 
πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο .  

Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
ζαξψζξνπ.  

Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία 

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε οθόνη επιηήπηζηρ ζςζηήμαηορ  (7‟‟ ηνπιάρηζηνλ, πγξψλ 
θξπζηάιισλ), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ οπίζθιαρ επιηήπηζηρ  

Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ αναππόθηζηρ 

Πλήκηπα γηα ηελ ελεγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο θηι 

Οθόνη ενδείξευν καηάζηαζηρ ζςζηήμαηορ, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο ηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αναδςόμενα παπάθςπα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ωπόμεηπο λειηοςπγίαρ. 

Ημεποδείκηη και υποδείκηη. 

Ένδειξη θεπμοκπαζίαρ λαδιού. 

Μενού με πληποθοπίερ γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ θαη γηα ηελ 
επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Θα ππάξρνπλ ηα εμήο πιήθηξα: 

Πλήκηπο Γιακοπή έκηακηηρ ανάγκηρ (E-stop), γηα ηελ αθαξηαία παχζε ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο . 

Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 



Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδος : 

Θα κπνξεί λα γίλεηαη εθθέλσζε ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ ηνπ ζάξσζξνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο. 

Αζθάλεια : 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ). Θα θέξεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί 
απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-      Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 
ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

-       Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο δχν θάκεξεο παξαθνινχζεζεο κία γηα ηελ πίζσ πιεπξά θαη κία ζην ζηφκην 
αλαξξφθεζεο 

-        δελ ζα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ζάξσζε πέξαλ ησλ 15km/h (ή ηεο 
κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία)  

Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

·           Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

·          Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζχκθσλε κε ηα 
επξσπαηθα πξφηππα  

·          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 
ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ)  

·          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηη    

·           Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο.  Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο -απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ.  

Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα ή νόμιμο απαλλακηικό. 

Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη ISO 9001 θαη 14001 γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.. 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ- ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ  θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

Ο χρόνος παράδοζης δεν μπορεί να είναι μεγαλύηερος από πένηε (5) μήνες. 

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ) 



-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΟΜΑΓΑ Δ 

7. θοπηυηήρ –εκζκαθέαρ Ιζόηποσορ 
 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γενικά:  

Θα είλαη θαηλνχξγηνο εθ γλσζηνχ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο εθζθαθέαο - θνξησηήο κε θάδν εθζθαθήο ζην πίζσ 
κέξνο θαη θνξησηή ζην εκπξφο, ζπλνδεπφκελν κε βξνρφζθπξα θαη έλα επηπιενλ κηθξφ θάδν εθζθαθήο. 

Θα είλαη κεράλεκα κε κνλνθφκκαην ρσκαηνπξγηθφ πιαίζην, κε θιεηζηή θακπίλα θαη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ Air 
Condition, ειαζηηθνθφξνο ηζφηξνρνο. Μέζσ ζπζηήκαηνο γξήγνξεο απεκπινθήο ζηελ ζέζε ηνπ θάδνπ 
εθζθαθήο ζα πξνζαξκφδεηαη  θαη ζα ιεηηνπξγεί βξνρφζθπξα. Αλάινγν ζχζηεκα ζα ππάξρεη γηα ηελ αθαίξεζε ή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ θφξησζεο. 

Θα θέξεη θάζεηα πνδαξηθά πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να θπονηίζει, επί ποινή αποκλειζμού, για ηην έκδοζη ηυν ζσεηικών  αδειών  
και  πινακίδυν κςκλοθοπίαρ και ηο μησάνημα να παπαδοθεί ζηο Γήμο ΜΤΣΙΛΗΝΗ  με πινακίδερ και 
άδεια κςκλοθοπίαρ. 

Σν πξνζθεξφκελν κνληέιν ζα είλαη απφ λέα ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εμειηγκέλν ηερλνινγηθά. 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 

Κινηηήπαρ :  

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο Stage V ή λεφηεξεο, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ζχζηεκα ςχμεσο αέξα (intercooler), ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (common rail), ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο, η θαζαξήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 
100 HP 76 kW (ISO/80/1269/EC).   

 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δηάγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα κε ηηο θακπχιεο 
ηζρχνο θαη ξνπήο ζηξέςεσο.   

Λφγσ ηεο θχζεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεί θαζεκεξηλά ην κεράλεκα, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ 
ζα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή γηα ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη φρη κηθξφηεξε 
απφ 135 ιη.  

 

Τδπαςλικό ζύζηημα :  

Σν θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ηζρπξφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ πδξαπιηθνχ             
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ηεο ηζάπαο φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο κε παξνρή  ηνπιάρηζηνλ 160 
ιίηξσλ/ιεπηφ, ελψ ε πίεζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 250 bar. 

Σν ςπγείν πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ζα είλαη ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο. 



Ζ πδξαπιηθή αληιία ζα είλαη εκβνινθφξα κεηαβιεηήο παξνρήο, κε θιεηζηνχ θέληξνπ βαιβίδεο, ψζηε λα 
πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ παξνρή θαη ηελ πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εξγαζίαο, γηα κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

Σν ζχζηεκα ζα ςχρεηαη απφ ςπγείν ιαδηνχ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

ύζηημα μεηάδοζηρ : 

Μέγηζηε ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ηνπ κεραλήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ/ψξα 

Απαξαίηεηα ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 {ηεζζεξηο} ηαρχηεηεο πνξείαο εκπξφο θαη ηνπιάρηζηνλ 3  { ηξεηο }πίζσ. 

ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζη 

Ζ ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο θαη νπηζζνπνξείαο θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40km/h.  
Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν..    
Ο πίζσ αιιά θαη ν εκπξφο άμνλαο ζα είλαη ηθαλφο γηα δπλακηθφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 9.000 θηιψλ θαη 
ηνπιάρηζηνλ 22.500 θηιά ζηαηηθφ θνξηίν.  
Καηά ηελ πνξεία ζα πξέπεη κε θαηάιιειν ζχζηεκα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλαπίδεζε. 
χζηεκα δηεχζπλζεο κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά ίδηαο 
δίαζηαζεο επίζσηξα θαηλνχξγηα βαξέσο ηχπνπ, ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο ρσκαηνπξγηθνχ 
κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. Η διάζηαζη ζε ίνηζερ θα είναι πεπίπος 28’’ 
ύζηημα πέδηζηρ : 

Σα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ISO 3450:1996 θαη ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ 
θπθιψκαηνο (αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ ηξνρψλ). 
Θα ππάξρνπλ ζηεγαλά ειαηνςπρφκελα δηζθφθξελα ζηνλ νπίζζην άμνλα. 
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη ζα ππάξρεη ε  δπλαηφηεηα επηινγήο 
πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα ή ηνπο δχν άμνλεο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 
εκπξφζζηνπ δηαθνξηθνχ θαηά ηελ πέδεζε. Κείδσκα δηαθνξηθνχ 100%. 
Θα θέξεη κεραληθφ θξέλν ζηαζκεχζεσο αλεμάξηεην απφ ην θχθισκα θξέλσλ ιεηηνπξγίαο. 
  

 
 

Θα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ, ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο θαη ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο. 
 
  
 

Καμπίνα σειπιζμού : 

Ζ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη αζθαιείαο ROPS θαη FOPS, θιεηζηνχ ηχπνπ κε κεγάιε πφξηα εηζφδνπ κε ηελ 
κεγαιχηεξε νξαηφηεηα, εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ (Air Condition). Θα θέξεη 
ερνζχζηεκα κε ερεία θαη θεξαία. 

Θα δηαζέηεη θάζηζκα πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ, κε ξπζκηδφκελν ζχζηεκα αλάξηεζεο, κε δψλε αζθαιείαο θαη 
πξνζθέθαιν θαη ακνξηηζέξ γηα κείσζε ησλ θξαδαζκψλ. 

To θάζηζκα ζα πεξηζηξέθεηαη θαηά 180°. Ζ θακπίλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα νξγάλσλ θαη ιπρληψλ γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Θα θέξεη: εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, παινθαζαξηζηήξεο εκπξφο θαη πίζσ, δχν πφξηεο, νπίζζην παινπίλαθα 
ζπξφκελν πξνο ηελ νξνθή γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαηά ηελ εθζθαθή. Θα ππάξρνπλ αλνηγφκελνη παινπίλαθεο 
ζηηο πφξηεο θαη ζηα πίζσ παξκπξίδ. 

Θα ππάξρεη αιεμήιην ζηνλ εκπξφζζην παινπίλαθα. 

Ο ζσιήλαο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ δελ ζα εκπνδίδεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή 
πξνο ηα εκπξφο. 

Όιε ε θακπίλα ζα ζηεξίδεηαη πάλσ ζην πιαίζην κέζσ ειαζηηθψλ βάζεσλ γηα απνκφλσζε ησλ θξαδαζκψλ. 

Θα θέξεη ηειεζθνπηθή θνιψλα ηηκνληνχ κε πδξαπιηθφ ηηκφλη. 



Σύστημα υόρτωσης - υορτωτή 

ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή, πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
πςειψλ απαηηήζεσλ. Σν ζχζηεκα ηνπ θνξησηή ζα έρεη απαξαίηεηα δχν βξαρίνλεο (κπξάηζα) αλχςσζεο ηνπ 
θάδνπ. Δπίζεο ε αλαηξνπή ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη κε έλαλ ή δχν πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο. 

Οη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλεο. 

Ο θάδνο θφξησζεο (αλνηγφκελνο) ζα είλαη γεληθήο ρξήζεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,2 m³. 

Ζ κέγηζηε νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξησηή ζην κέγηζην χςνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 3900 θηιψλ 

Ύςνο κέρξη ηνπο πείξνπο αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 3,45 κέηξα. 

Βάζνο εθζθαθήο ηνπιάρηζηνλ  50 mm  

Ζ κέγηζηε γσλία αλάθιηζεο ηνπ θάδνπ ζην έδαθνο ζα είλαη 40-50 κνίξεο ελψ ε γσλία εθθφξησζεο ζην κέγηζην 
χςνο ζα είλαη πεξίπνπ 45 κνίξεο. 

O ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο ζα γίλεηαη κε έλα κνριφ πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Σύστημα εκσκαυής – τσάπα  

Σύστημα εκσκαυέα  

ην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ε εμάξηεζε ηνπ εθζθαθέα πάλσ ζε βάζε ηχπνπ 
γιπζηηέξα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε δεμηά- αξηζηεξά.  

Ο βξαρίνλαο εθζθαθήο ζα είλαη κεηαβιεηνχ κήθνπο (ηειεζθνπηθφο). 

Ο θάδνο εθζθαθήο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη γεληθήο ρξήζεο: 

- Πιάηνπο: Πεξίπνπ 0,60 m 

- Υσξεηηθφηεηαο: Πεξίπνπ 175lt 

Να ζπλνδεχεηαη απφ κεραληθφ ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ ελαιιαγή ησλ θάδσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 

Δπίζεο ζα πξνζθέξεηαη θαη έλαο κηθξφο θάδνο εθζθαθήο  

Πιάηνπο: Πεξίπνπ 0,460 m 

- Υσξεηηθφηεηαο: Πεξίπνπ 120 lt 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Δθζθαθέα: 

- Μέγηζην βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE: ηνπιάρηζηνλ   5,3 m 

- Γχλακε εθζθαθήο θάδνπ (Bucket Dig Force πεξηπνπ    62kN 

- Μέγηζηε δχλακε εθζθαθήο Βξαρίνλα ζπκπηπγκέλν (Stick Dig Force):  θαηά  SAE J49 (κε βξαρίνλα 
ζπκπηπγκέλν):ηνπιάρηζηνλ 41   

ύζηημα βπασόζθςπαρ: 

Σν κεράλεκα ζα θέξεη πδξαπιηθή ζθχξα αλάινγε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο,  

Θα ππάξρεη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζθχξαο θαη δελ ζα απαηηείηαη θαλέλαο άιινο 
πξφζζεηνο εμνπιηζκφο. 

ύζηημα ελέγσος - σειπιζηήπια : 

Ο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηεο ηζάπαο ζα γίλεηαη κε ειεθηξνπδξαπιηθά ρεηξηζηήξηα ηχπνπ joystick (δειαδή γηα 
ηε κεηάδνζε ηεο “εληνιήο” θίλεζεο απφ ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ πξνο ηηο πδξνζηαηηθέο αληιίεο δελ ζα ππάξρνπλ 
κεραληθά κέξε φπσο ληίδεο θ.ιπ. Οη θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη δηεζλήο (δεμηά κπνχκα -πεξηζηξνθή, αξηζηεξά 
κπαζηνχλη-θνπβάο. 
Ο πίλαθαο ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζεκείν ην νπνίν δελ ζα 
πεξηνξίδεη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρεηξηζηή 



Ο πίλαθαο ελδείμεσλ θαη ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσο 
βιαβψλ γηα φια ηα βαζηθά ζπγθξνηήκαηα. Δπίζεο θαη ειάρηζηνλ ζα έρεη κεηξεηή ζεξκνθξαζίαο, κεηξεηή 
ζηάζκεο θαπζίκνπ, κεηξεηή σξψλ εξγαζίαο, πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία πηψζεσο πηέζεσο, ιαδηνχ θηλεηήξα, 
ακπεξφκεηξν θιπ.  Θα ππάξρνπλ επίζεο βνκβεηέο γηα ρακειή πίεζε ιαδηνχ θηλεηήξα, κπνχθσκα ηνπ θίιηξνπ 
πδξαπιηθνχ θιπ. 
Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ - Βάπη: 

Σν κήθνο θαηά ηελ πνξεία ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ   6,50 m, ην χςνο κηθξφηεξν απφ 4,00 m θαη ην πιάηνο ζην 
πίζσ κέξνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,40 m  
Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 2,30 m 
Βάξνο ιεηηνπξγίαο κε πιήξε εμάξηεζε ηνπιάρηζηνλ 8.500 θηιά 
 

 

Ηλεκηπικό ζύζηημα : 

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε 
ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ γηα 
λπρηεξηλή εξγαζία Θα θέξεη νινθιεξσκέλν ζεη απφ θψηα πνξείαο θαη θιάο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ, 4 
ηνπιάρηζtνλ πξνβνιείο εξγαζίαο εκπξφο θαη 4 ηνπιάρηζηνλ πξνβνιείο πίζσ. 

Όηαλ ην κεράλεκα εθηειεί νπηζζνπνξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ερεί δηαθνπηφκελν ζήκα ψζηε ε θίλεζε 
απηή λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην κεράλεκα. 

Ζ ηάζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη 12V θαη ν ζπζζσξεπηήο δελ ζα έρεη ηελ αλάγθε 
ζπληήξεζεο.Να ππάξρεη δηαθφπηεο απνζχλδεζεο ηεο κπαηαξίαο κε ην ειεθηξηθφ θχθισκα. 

Ο θσηηζκφο πνξείαο ζα πεξηιακβάλεη αλαιάκπνληα θαλφ ζηελ νξνθή ηεο θακπίλαο θαη θσηηδφκελε ζέζε γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

∙         Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο ζχκθσλε  κε 
ηα ζρεηηθφ Δπξσπατθφ πξφηππν. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 
ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

∙         Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 15 εκέξεο. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
Να δεισζεί ζπλεξγείν ζπληήξεζεο  ζηελ Λέζβν, κε ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο απφ κέξνπο ηνπ ζπλεξγείνπ. 

∙         Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
εθφζνλ δεηεζεί. 

∙         Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε  (5) κήλεο. 

Με ηο όσημα θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 



-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 
 
 
 

 



ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Αποππιμμαηοθόπο ηύπος "ππέζαρ" συπηηικόηηηαρ 6m3 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ / 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

Γενικά:  

    

Καηλνχξγην απνξξηκκαηνθφξν νρήκαηνο 4ρ2, ηχπνπ πξέζαο ηνπιάρηζηνλ 6 m
3
 κε ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ. 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ 
κε ηνλ νδεγφ.  
Σν  πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ ηηκή ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζα  ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη 
άδεηα θπθινθνξίαο 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο:  

    

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απνξξηκκαηνθφξνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην θαηά ηε θφξησζε θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο 
δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ γεθπξψλ έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα 
θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο.  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 
Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 3.600mm 
Πιάηνο θακπίλαο κηθξφηεξν απφ 2,100mm 
Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 6.500mm κε ηελ ππεξθαηαζθεπή 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ (ππνρξεσηηθά ην απηνθίλεην ζα παξαδίδεηαη κε εμνπιηζκφ ηεο έθδνζεο πνπ 
πξνζθέξεηαη ζηα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο αθφκα θαη αλ ν εμνπιηζκφο απηφο δελ αλαθέξεηαη ζηελ 
κειέηε) 
- Υψξα θαηαζθεπήο 



Μικηό θοπηίο : 

    

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7.5tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 
πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ φκνην θαηάινγν ή 
ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 
 

Ωθέλιμο θοπηίο :  

    

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,5tn. Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε 
ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν 
εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, 
ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ 
νρήκαηνο). 
 
 

Κινηηήπαρ : 

    

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 
λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, πδξφςπθηνο απφ ηνπο 
πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. ζα είλαη ηερλνινγίαο θνηλνχ απινχ 
(common rail). Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  170Hp και ποπήρ 400Nm. Θα δηαζέηεη   
ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo). Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηοςλάσιζηον 2.900cc. 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη 
εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην, ζα δηαζέηεη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο 
«κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

  

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  
 
 
 



ύζηημα μεηάδοζηρ : 
Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  κνλνπ μεξνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε  ή θαιχηεξνπ 
,πέληε ή έμη  ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα 
πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα 
ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ 
εκηαμνλίσλ.Σν δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 
Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 
 

    

 
 

ύζηημα πέδηζηρ : 

    

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο 
Σξνρψλ (Α.Β.S.), θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD (Electronic 
Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ 
ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP).  
 
To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε 
απηήο). Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  
 
Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα 
είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 
 

 
ύζηημα διεύθςνζηρ : 

    

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή 
επηβίβαζε θαη απνβίβαζε.  
 
Θα θέξεη δχν άμνλεο, ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε παξαβνιηθά ειάζκαηα ή αεξαλάξηεζε ή ζπλδπαζκφ 
απηψλ. 
Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ζα θέξεη κνλά ειαζηηθά επίζσηξα ελψ ν νπίζζηνο ζα είλαη ν 
θηλεηήξηνο θαη ζα θέξεη δηπιά ειαζηηθά επίζσηξα. 
 
Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο θφξηηζεο θαη‟ άμνλα θαη ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 
 
 



 
Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 
Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ 
ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο ζα 
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηνλ ρψξν 
θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  
επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη γξχιινο θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 
Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
2.400kg ηνπιάρηζηνλ.   
 
Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (air suspension) ή 
ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ 
ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, 
εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 
θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο 
αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 
 
 
 
 

    



Καμπίνα : 
Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 
νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 
πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 
θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 
αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε 
εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 
Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα 
παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο 
αζθαιείαο. 
Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 
Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα 
(θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 
Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 
πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  
 
Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 
SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, 
φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ 
πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, air 
condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. Σν 
απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 
Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ 
νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία 
έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
 
 

  

 
Υπυμαηιζμόρ : 

    

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
 
 



 
Τπεπκαηαζκεςή 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο σθέιηκνο φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα 
απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6m3 . Θα είλαη θαηάιιειε γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε 
πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα θαη γηα απνξξίκκαηα ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα θνξηψλνληαη 
κε θηπάξη θ.ιπ.  
Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ.  
Ο ρξφλνο απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ θάδσλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1min.  
Σν χςνο ρεηξσλαθηηθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ 
Πξφηππν ΔΝ 1501 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. Σν χςνο κεραληθήο (κε θάδνπο) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ 
νξηδφληην έδαθνο), ζα είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501.  
 
Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Ζ 
ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί/βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ βαξψλ. 
Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο 
ηα φπηζζελ ή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο θηπαξηνχ γηα ηπρφλ απαηηνχκελν θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο 
εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ. Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή. Ζ θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ. 
 

Ζ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζεηε θίλεζε ηεο πιάθαο εθθφξησζεο θαη ρσξίο αλαηξνπή. 
Ο ρεηξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη ζα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην ζε θαηάιιειν 
ζεκείν επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα κπνξεί λα εθθελψλεη ηα απνξξίκκαηα ζε κεγαιχηεξα 
απνξξηκκαηνθφξα ηχπνπ πξέζαο (απφ 10m3 θαη άλσ) ή εκηξπκνπιθνχκελα θνληέτλεξο. Ζ εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ.  
Ο κεραληζκφο ζπκπίεζεο πξέπεη λα θέξεη πιάθα ζπκπίεζεο κε δχν πδξνζηαηηθνχο θπιίλδξνπο θαη ζα ζπκπηέδεη 
ηα απνξξηκκάηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο . ρεζε ζπκπίεζεο ηνπιάρηζηνλ 3:1 
 
Θα δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα : 

-  απηφκαην, κε επαλαιακβαλφκελν θχθιν, 
-  ρεηξνθίλεην, φπνπ ν θχθινο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο ειέγρεηαη κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, απφ ην ρεηξηζηή 

κε κνρινχο ή θνκβία. 
 
Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πνπ δέρεηαη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα 
αληηηξηβηθνχ ηχπνπ (HARDOX 450), εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά 
θαη ζηε δηάβξσζε. Σν πάρνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3mm θαη ην πάρνο δαπέδνπ 
ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο ζε 
νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε αληνρή θαη θαιή εκθάληζε 
 
Θα θέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

 Γηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο, κε δχν θνκβία, αξηζηεξά θαη 
δεμηά ζην νπίζζην πιατλφ ηκήκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο - Emergency stop ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε, ζα 
επηθέξεη ερεηηθφ ζήκα εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. 

 Γηάηαμε άκεζεο επέκβαζεο απεγθισβηζκνχ αληηθεηκέλσλ απφ ην κεραληζκφ ζπκπίεζεο, κε 

  
  

  
  



θνκβίν επί ηνπ πίλαθα ειέγρνπ - Rescue switch, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα είλαη εθηθηή αθφκα θαη 
φηαλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε  δηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο. 

 Όιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ζπληειεζηή αζθαιείαο i =4 έλαληη ηεο πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη νξαηέο γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη. 

 Δληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ζα ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ην ρεηξηζκφ 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κεραληζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ εθθφξησζεο θαη ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο κε θάκεξα θαη νζφλε 

 Γηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηαρχηεηα αλψηεξε ηεο 
νξηδφκελεο ζην πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501, εθ‟ φζνλ επί ησλ ζθαινπαηηψλ ηεο νπίζζηαο πφξηαο, 
ζηέθεηαη άλζξσπνο θαη παξάιιεια δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ.  

 Ζ ζηάζκε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα 
θάζε θνξά νδεγία (2000/14/ΔΚ) θαη ην ζρεηηθφ πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501. 

 
 

 

 
Γ) Υοάνη ηποθοδοζίαρ / ζηόμιο θόπηυζηρ   
To ζηφκην ζα έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνέιαζκα αληηηξηβηθνχ 
ηχπνπ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε ηχπνπ 
HARDOX ή αλζεθηηθφηεξα.  
 
 

  

 
Δ) ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ :  
Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε (P.T.O) θαη κέζσ 
αληιίαο ειαίνπ (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, , ζα αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ ηαξαθνχλεκα 
θαη ζα θηλνχλ αληίζηξνθα ην έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε παξνρή ζηηο 
δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο . 
 

    

 
Σ) Λοιπά : 
Ζ ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά ζθαινπάηηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο ζέζεηο φξζησλ (κε ρεηξνιαβέο 
ζπγθξάηεζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία,  θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην πξνζσπηθφ 
θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα).  
 
 

    



 
Ηλεκηπικό ζύζηημα:    
Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα 
νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο, κε δχν (2) 
πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

  

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

  
ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε  νζφλε επηηήξεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

  
  

  
  



  

 Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο 

 Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θφξησζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο 

 

 Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο 
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 

 Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

 Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο 
 

 

 Ζκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 
 

 Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 
 

 Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

 

 Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ 
θαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  Μελνχ ξπζκίζεσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνηνκέλν πξφζσπν λα 
εθηειεί επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πηέζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 

  
  

Ζ απνξξηκκαηνθφξνο ππεξθαηαζθεπή ζα  θέξεη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 1501-1, 
επξπγψληα θάκεξα, ε νπνία ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε βάζε, ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ πιαηζίνπ 
ηεο νπίζζηαο ζχξαο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ 
ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ θάκεξα νπίζζηαο επηηήξεζεο ζα έρεη εχξνο ζέαζεο πεξίπνπ 110ν  ηνπιάρηζηνλ θαη εκβέιεηα πεξίπνπ 5m. Θα 
δηαζέηεη ερεηηθή ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε νζφλε εληφο ηεο θακπίλαο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρεηξηζηή λα έρεη θαη 
ερεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ νζφλε ηεο θάκεξαο ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κε ηελ νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 
θακπίλαο  
Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, 
ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ.  

  

  
  
  

  
  
  



 
Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 
Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπο  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 
 
 

    

 
Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδυν 80-1.300lit. : 

    

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα πξνκήζεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη ζην φρεκα κε 
θνριησηνχο ζπλδέζκνπο  ηαρείαο απνζπλδέζεσο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη αζθαιή αθαίξεζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλχςσζε πιαζηηθψλ θαη κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 80-1.300 
lt θαη ζα ελζσκαηψλεη θάζε απαξαίηεηε δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε  - αλχςσζε  - αλαηξνπήο – επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, ζα εθηειείηαη απφ πδξαπιηθνχο 
θπιίλδξνπο  πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην πιαίζην. 

Ζ εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ παγίδεπζεο, ν νπνίνο ζα αλνίγεη ηα 
θαπάθηα ησλ θάδσλ ζηε θάζε ηελ αλαηξνπήο ηνπο, ψζηε λα αδεηάδνπλ απηφκαηα ζην απνξξηκκαηνθφξν. Γηα 
θάδνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ απηφ, ην απηφκαην άλνηγκα ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ δηακήθνπο 
κεηαιιηθήο ζπλδέζεσο , ψζηε θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο λα ελεξγεί σο αξπάγε αλνίγνληαο ηα. 

Οη θάδνη ζα παξαιακβάλνληαη απφ βξαρίνλεο πεξηζηξνθήο κέζσ ηεο ‟‟θηέλαο‟‟, πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην 
ζχζηεκα αλχςσζεο. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νπνία κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ζα 
δέρεηαη εληνιέο. Θα είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη  ηα αλάινγα 
πηζηνπνηεηηθά . Καηά ηελ αλχςσζε ηνπο νη θάδνη, ζα αζθαιίδνπλ έηζη πνπ λα είλαη αδχλαηε ε πηψζε ηνπο πξνο 
ηα πίζσ. Θα ππάξρεη βαιβίδα θαηεπζχλζεσο κε ζχζηεκα αληεπηζηξνθήο , ψζηε αλ ν κνριφο ρεηξηζκνχ αθεζεί 
ειεχζεξνο λα επαλέξρεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ θζείξνληαη νη θάδνη. Με 
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα εκπνδίδεηαη ε απφηνκε επηζηξνθή ή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ηεο παξνρήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο απφ ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε. Θα ππάξρνπλ 
αθφκα εηδηθέο ρεηξνιαβέο γηα λα ζπγθξαηνχληαη θαιά νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαη αξπάγεο 
(γάληδνη) καληαιψζεσο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

  

Αζθάλεια : 

    

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 
(εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-   Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 
ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

-  Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  
Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ 
φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πνπ 
εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 



 
Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ησλ 30km/h (ή ηεο κέγηζηεο 
ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία) ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ 
νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα (πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ζα δίλεη θαηάιιειεο 
εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα 
είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί 
ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 

    

 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & 
ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  
Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  
πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα 
πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο 
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 
θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ 
αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην 
ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο 
ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί 
ζθφπηκν. 

  

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ. Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
εθφζνλ δεηεζεί. 



 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) μήνερ.     

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

    

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ), ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθνο 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Αποππιμμαηοθόπο ηύπος "ππέζαρ" συπηηικόηηηαρ 4m3 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ / 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 
Γενικά:  

    

Καηλνχξγην απνξξηκκαηνθφξν νρήκαηνο 4ρ2, ηχπνπ πξέζαο ηνπιάρηζηνλ 4 m
3
 κε ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ. 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ 
κε ηνλ νδεγφ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο 
Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Πλαίζιο:  

    

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απνξξηκκαηνθφξνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην θαηά ηε θφξησζε θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο 
δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ γεθπξψλ έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα 
θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο.  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 
 
Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 3.000mm 
 
Πιάηνο θακπίλαο κηθξφηεξν απφ 2,000mm 
 
Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 6.000mm κε ηελ ππεξθαηαζθεπή 
 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 



-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ (ππνρξεσηηθά ην απηνθίλεην ζα παξαδίδεηαη κε εμνπιηζκφ ηεο έθδνζεο πνπ 
πξνζθέξεηαη ζηα θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο αθφκα θαη αλ ν εμνπιηζκφο απηφο δελ αλαθέξεηαη ζηελ 
κειέηε) 
- Υψξα θαηαζθεπήο 
 

 
 

 
Μικηό θοπηίο : 
Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη 
απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 
νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ φκνην θαηάινγν ή ππεχζπλε 
πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 
 
 

    

 
Ωθέλιμο θοπηίο :  

    

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,5tn. Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε 
ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν 
εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, 
ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ 
νρήκαηνο). 
 

 
Κινηηήπαρ : 

    

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 
λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 5 ή 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, πδξφςπθηνο απφ 
ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο.  
ζα είλαη ηερλνινγίαο θνηλνχ απινχ (common rail). 
 Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  150Hp και ποπήρ 370Nm.  
Θα δηαζέηεη   ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo).  
Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηοςλάσιζηον 2.900cc. 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη 
εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην, ζα δηαζέηεη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο 
«κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

  

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 



Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  
 
 
 

ύζηημα μεηάδοζηρ : 
Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  κνλνπ μεξνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε  ή θαιχηεξνπ 
,πέληε ή έμη  ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα 
πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα 
ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ 
εκηαμνλίσλ.Σν δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 
Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 

    

 
 

ύζηημα πέδηζηρ : 

    

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο 
Σξνρψλ (Α.Β.S.), , θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD (Electronic 
Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ 
ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP).  
To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε 
απηήο). Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ 
θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 

 
 
 
ύζηημα διεύθςνζηρ : 

    

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή 
επηβίβαζε θαη απνβίβαζε.  
Θα θέξεη δχν άμνλεο, ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε παξαβνιηθά ειάζκαηα ή αεξαλάξηεζε ή ζπλδπαζκφ 
απηψλ. 
Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη ν δηεπζπληήξηνο θαη ζα θέξεη κνλά ειαζηηθά επίζσηξα ελψ ν νπίζζηνο ζα είλαη ν 
θηλεηήξηνο θαη ζα θέξεη δηπιά ειαζηηθά επίζσηξα. 
Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο θφξηηζεο θαη‟ άμνλα θαη ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή 
 
 
. 



Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 

    

Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, ηνπιάρηζηνλ 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ 
δηαζηάζεσλ ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ 
νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ 
ηνλ ρψξν θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  
επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη γξχιινο θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
2.400kg ηνπιάρηζηνλ.   
 
Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (air suspension) ή 
ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ 
ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, 
εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν 
θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο 
αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 
 
 
 
 
 



Καμπίνα : 
Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 
νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 
πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 
θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 
αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε 
εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 
Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα 
παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο 
αζθαιείαο. 
Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 
Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα 
(θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 
Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 
πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  
 
Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 
SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, 
φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ 
πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, air 
condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. Σν 
απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 
Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ 
νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία 
έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
 
 

  

Υπυμαηιζμόρ : 

    
Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 



Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεπκαηαζκεςή 

  
  
  

  

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο σθέιηκνο φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα 
απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4m3 . Θα είλαη θαηάιιειε γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε 
πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα θαη γηα απνξξίκκαηα ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα θνξηψλνληαη 
κε θηπάξη θ.ιπ. Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ. Ο ρξφλνο 
απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ θάδσλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1min. Σν χςνο ρεηξσλαθηηθήο απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501 ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 1m. Σν χςνο κεραληθήο (κε θάδνπο) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζα είλαη ζε 
ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501.  
Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Ζ 
ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί/βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ βαξψλ. 
Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο 
ηα φπηζζελ ή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο θηπαξηνχ γηα ηπρφλ απαηηνχκελν θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο 
εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ. Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή. Ζ θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ. 
 

Ζ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζεηε θίλεζε ηεο πιάθαο εθθφξησζεο θαη ρσξίο αλαηξνπή. 
Ο ρεηξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη ζα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην ζε θαηάιιειν 
ζεκείν επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα κπνξεί λα εθθελψλεη ηα απνξξίκκαηα ζε κεγαιχηεξα 
απνξξηκκαηνθφξα ηχπνπ πξέζαο (απφ 10m3 θαη άλσ) ή εκηξπκνπιθνχκελα θνληέτλεξο. Ζ εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απεπζείαο εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ.  



κεραληζκφο ζπκπίεζεο πξέπεη λα θέξεη πιάθα ζπκπίεζεο κε δχν πδξνζηαηηθνχο θπιίλδξνπο θαη ζα ζπκπηέδεη ηα 
απνξξηκκάηα ζην πίζσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο . ρεζε ζπκπίεζεο ηνπιάρηζηνλ 3:1 
 
Θα δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα : 

-  απηφκαην, κε επαλαιακβαλφκελν θχθιν, 
-  ρεηξνθίλεην, φπνπ ν θχθινο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο ειέγρεηαη κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, απφ ην ρεηξηζηή 

κε κνρινχο ή θνκβία. 
Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πνπ δέρεηαη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα 
αληηηξηβηθνχ ηχπνπ (HARDOX 450), εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά 
θαη ζηε δηάβξσζε. Σν πάρνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3mm θαη ην πάρνο δαπέδνπ 
ηνπιάρηζηνλ 4mm. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο ζε 
νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε αληνρή θαη θαιή εκθάληζε 
 
Θα θέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

 Γηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο, κε δχν θνκβία, αξηζηεξά θαη 
δεμηά ζην νπίζζην πιατλφ ηκήκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο - Emergency stop ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε, ζα 
επηθέξεη ερεηηθφ ζήκα εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο. 

 Γηάηαμε άκεζεο επέκβαζεο απεγθισβηζκνχ αληηθεηκέλσλ απφ ην κεραληζκφ ζπκπίεζεο, κε 
θνκβίν επί ηνπ πίλαθα ειέγρνπ - Rescue switch, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα είλαη εθηθηή αθφκα θαη 
φηαλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε  δηάηαμε άκεζεο δηαθνπήο. 

 Όιεο νη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ζπληειεζηή αζθαιείαο i =4 έλαληη ηεο πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη νξαηέο γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη. 

 Δληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο, ζα ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ην ρεηξηζκφ 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κεραληζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ εθθφξησζεο θαη ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο κε θάκεξα θαη νζφλε 

 Γηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηαρχηεηα αλψηεξε ηεο 
νξηδφκελεο ζην πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501, εθ‟ φζνλ επί ησλ ζθαινπαηηψλ ηεο νπίζζηαο πφξηαο, 
ζηέθεηαη άλζξσπνο θαη παξάιιεια δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ.  

 Ζ ζηάζκε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα 
θάζε θνξά νδεγία (2000/14/ΔΚ) θαη ην ζρεηηθφ πξφηππν ηεο ζεηξάο ΔΝ 1501. 

 
 

  
  

 
 Υοάνη ηποθοδοζίαρ / ζηόμιο θόπηυζηρ   
To ζηφκην ζα έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιπβδνέιαζκα αληηηξηβηθνχ 
ηχπνπ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε ηχπνπ 
HARDOX ή αλζεθηηθφηεξα.  
 
 
 
 

  
  

  
  



 
Δ) ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ :  

    

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε (P.T.O) θαη κέζσ 
αληιίαο ειαίνπ (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, , ζα αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ ηαξαθνχλεκα 
θαη ζα θηλνχλ αληίζηξνθα ην έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε παξνρή ζηηο 
δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο . 

  

 
Σ) Λοιπά : 

    
Ζ ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά ζθαινπάηηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο ζέζεηο φξζησλ (κε ρεηξνιαβέο 
ζπγθξάηεζεο ζε θαηάιιεια ζεκεία,  θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην πξνζσπηθφ 
θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα).  

  

 
Ηλεκηπικό ζύζηημα:    
Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα 
νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο, κε δχν (2) 
πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

  

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

  
ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε  νζφλε επηηήξεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

  

 Σελ νζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο 

 Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θφξησζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο 

 

 Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο 
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 

 Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

  
  
  

  
  
  



 
 

 

 Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο 
 

 

 Ζκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 
 

 Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 
 

 Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

 

 Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ 
θαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  Μελνχ ξπζκίζεσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνηνκέλν πξφζσπν λα 
εθηειεί επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πηέζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 

  
  

Ζ απνξξηκκαηνθφξνο ππεξθαηαζθεπή ζα  θέξεη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 1501-1, 
επξπγψληα θάκεξα, ε νπνία ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε βάζε, ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ πιαηζίνπ 
ηεο νπίζζηαο ζχξαο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ 
ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 
 

Ζ θάκεξα νπίζζηαο επηηήξεζεο ζα έρεη εχξνο ζέαζεο πεξίπνπ 110ν  ηνπιάρηζηνλ θαη εκβέιεηα πεξίπνπ 5m. Θα 
δηαζέηεη ερεηηθή ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε νζφλε εληφο ηεο θακπίλαο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρεηξηζηή λα έρεη θαη 
ερεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 
 
Ζ νζφλε ηεο θάκεξαο ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κε ηελ νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ 
θακπίλαο  
Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, 
ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 

    
Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπο  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

  

 
Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδυν 80-1.300lit. : 

    

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα πξνκήζεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη ζην φρεκα κε 
θνριησηνχο ζπλδέζκνπο  ηαρείαο απνζπλδέζεσο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη αζθαιή αθαίξεζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλχςσζε πιαζηηθψλ θαη κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 80-1.300 
lt θαη ζα ελζσκαηψλεη θάζε απαξαίηεηε δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε  - αλχςσζε  - αλαηξνπήο – επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, ζα εθηειείηαη απφ πδξαπιηθνχο 
θπιίλδξνπο  πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην πιαίζην. 

Ζ εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ παγίδεπζεο, ν νπνίνο ζα αλνίγεη ηα 
θαπάθηα ησλ θάδσλ ζηε θάζε ηελ αλαηξνπήο ηνπο, ψζηε λα αδεηάδνπλ απηφκαηα ζην απνξξηκκαηνθφξν. Γηα 
θάδνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ απηφ, ην απηφκαην άλνηγκα ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ δηακήθνπο 
κεηαιιηθήο ζπλδέζεσο , ψζηε θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο λα ελεξγεί σο αξπάγε αλνίγνληαο ηα. 

Οη θάδνη ζα παξαιακβάλνληαη απφ βξαρίνλεο πεξηζηξνθήο κέζσ ηεο ‟‟θηέλαο‟‟, πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην 
ζχζηεκα αλχςσζεο. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νπνία κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ζα 
δέρεηαη εληνιέο. Θα είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη  ηα αλάινγα 
πηζηνπνηεηηθά . Καηά ηελ αλχςσζε ηνπο νη θάδνη, ζα αζθαιίδνπλ έηζη πνπ λα είλαη αδχλαηε ε πηψζε ηνπο πξνο 
ηα πίζσ. Θα ππάξρεη βαιβίδα θαηεπζχλζεσο κε ζχζηεκα αληεπηζηξνθήο , ψζηε αλ ν κνριφο ρεηξηζκνχ αθεζεί 
ειεχζεξνο λα επαλέξρεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ θζείξνληαη νη θάδνη. Με 
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα εκπνδίδεηαη ε απφηνκε επηζηξνθή ή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ηεο παξνρήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο απφ ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε. Θα ππάξρνπλ 
αθφκα εηδηθέο ρεηξνιαβέο γηα λα ζπγθξαηνχληαη θαιά νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο θαη αξπάγεο 
(γάληδνη) καληαιψζεσο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

  



 
Αζθάλεια : 
Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ 
(εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-   Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 
ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

-  Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  
Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ 
φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-1:2011+Α1:2015 πνπ 
εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 

  
Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθιηλφκελσλ ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ησλ 30km/h (ή ηεο κέγηζηεο 
ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία) ελψ απαγνξεχεηαη θαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ 
νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο βξίζθνληαη πάλσ ζε απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα (πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ζα δίλεη θαηάιιειεο 
εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα 
είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί 
ηελ αλσηέξσ ιεηηνπξγία. 
 

  
  

  
  

 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & 
ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) ζπλνδεπκέλε απφ  
Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  
πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα 
πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο 
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 
θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .     

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ 
αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην 
ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 



α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο 
ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί 
ζθφπηκν. 

  

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ. Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα . 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
εθφζνλ δεηεζεί. 

 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πένηε (5) μήνερ.     

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

    

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ), ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθνο 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Ημιθοπηηγό διπλοκάμπινο 4Υ4 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ 

(ΝΑΙ/ΠΧΙ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ / ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

 
Γενικά:  

    

Καηλνχξην φρεκα  ηχπνπ εκηθνξηεγνχ, ειαθξνχ ηχπνπ, δηπινθάκπηλν, κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο 
(4Υ4), ηθαλφ λα θηλείηαη κε επθνιία εληφο θαη εθηφο δξφκνπ.  Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη 
αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά.  
Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 
ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο.  
Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να θπονηίζει, επί ποινή αποκλειζμού, για ηην έκδοζη ηυν ζσεηικών  αδειών  
και  πινακίδυν κςκλοθοπίαρ και να παπαδοθεί ζηο δήμο με πινακίδερ και άδεια κςκλοθοπίαρ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

  

 
Πλαίζιο:  

    

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ραιχβδηλν ηχπνπ ζθάιαο πςειήο ζηξεπηηθήο αθακςίαο. Ο πξνζθεξφκελνο 
ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 1.000 kg θαη ζα 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  γηα άλεηε θαη αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. 

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 

  

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 

  

 
Μικηό θοπηίο : 

    

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3tn.  

  



 
Ωθέλιμο θοπηίο :  

    

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν  ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1tn.  

  
 
 

 
Κινηηήπαρ : 

    

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ πδξφςπθην ηεηξάρξνλν ηεηξαθχιηλδξν πεηξειαηνθηλεηήξα ακέζνπ 
ςεθαζκνχ Direct Injection, ηερλνινγίαο Common Rail θαη ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1.900cc εμνπιηζκέλν 
κε ζηξνβηινζπκπηεζηή (TURBOCHARGER) κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο (VNT) θαη intercooler. Ζ κέγηζηε ηππνδχλακε 
ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150Hp 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ 
νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ   θαη ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ινηπά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θχξηα θαη βνεζεηηθή αληιία νη νπνίεο ζα  δηαηεξνχλ ην 
ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ππφ πίεζε. Σν ζχζηεκα απηφ, καδί κε ηνλ ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηνπ θίιηξνπ θαπζίκνπ 
θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζα απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν παγψκαηνο ηνπ θαπζίκνπ. 

  

 
ύζηημα μεηάδοζηρ : 

    

Θα θέξεη ζπκπιέθηε κνλφδηζθν, μεξνχ ηχπνπ πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  έμη (6) ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο (πιήξσο 
ζπγρξνληζκέλεο) θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Όιεο νη ηαρχηεηεο εθηφο ηεο φπηζζελ ζα έρνπλ ζπζηήκαηα 
ζπγρξνληζκνχ.  

Θα θέξεη δηπιφ δηαθνξηθφ (4Υ4). Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν  θαηά πξνηίκεζεο κε 
βνεζεηηθφ θηβψηην (transfer case), ην νπνίν ζηελ θαηάζηαζε 4Υ4 θαη θαη‟ επηινγή ηνπ ρξήζηε κέζν ειεθηξνληθνχ 
ζπζηήκαηνο ζα δχλαηαη λα ππνβηβάδεη ηηο ζρέζεηο Σν φρεκα ζα δηαζέηεη έηζη ηε δπλαηφηεηα απνζχκπιεμεο ηνπ 
κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξνο ηνλ εκπξφζζην. 

Ζ επηινγή ηεο κεηάδνζεο θίλεζεο θαηά πξνηίκεζε απφ 4x2 ζε 4x4 θαη ηεο αληίζηνηρεο ζρέζεσο κεηάδνζεο ζα 
γίλεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ρξήζηε κε θνπκπηά ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζην ηακπιφ ηεο θακπίλαο νδήγεζεο ηα 
νπνία ζα ελεξγνπνηνχλ ην θηβψηην ππνβηβαζκνχ (Transfer Case) 2 ζρέζεσλ (αξγφ - γξήγνξν). Ζ αιιαγή ηεο 
ζρέζεο απφ 4Υ2 ζε 4Υ4 (κφλν γξήγνξν) ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε  θαη ελ θηλήζεη κέρξη 100 Km/h  

  

ύζηημα πέδηζηρ :     

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα πέδεζεο πδξαπιηθήο επελέξγεηαο κε ππνβνήζεζε Servo θαη ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ζχζηεκα A.B.S.). Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζε φινπο 
ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. Οη κπξνζηηλνί ηξνρνί ζα  θέξνπλ απφ έλα αεξηδφκελν δηζθφθξελν  ελψ νη πίζσ 
ηξνρνί ζα θέξνπλ απφ έλα ηακπνχξν ή δηζθφθξελν. 

Σν βνεζεηηθφ ζχζηεκα πέδεζεο (πέδε ζηάζκεπζεο) ζα επελεξγεί κεραληθά ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ηνπ 
νρήκαηνο. 

  



 
ύζηημα διεύθςνζηρ : 
Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο ζχκθσλν κε ηελ νδεγία 70/311 * 1999/7 θαη ζα 
θέξεη πδξαπιηθά ππνβνεζνπκέλε θξεκαγηέξα (ή ειεθηξηθή). 

 
 
 

    

 
Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά : 

    

Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο 17 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ 
άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηνλ ρψξν θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα 
επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ή 
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα πεξηιακβάλεηαη γξχιινο θαη εξγαιεία 
αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
1.000kg ηνπιάρηζηνλ.   

Ζ εκπξφζζηα αλάξηεζε ζα  δηαζέηεη  ςαιίδηα κε ζπεηξνεηδή ειαηήξηα θαη αληηζηξεπηηθή ξάβδν. 

Ζ νπίζζηα αλάξηεζε ζα απνηειείηαη απφ  ειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο. 

 

    

Καμπίνα :     

Ο ρψξνο επηβαηψλ (θακπίλα) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ραιχβδηλνο. Θα θέξεη 4 πφξηεο, 2 ζε θάζε πιεπξά ηνπ 
νρήκαηνο. Όιεο νη πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε 
θιεηδί απφ ηελ θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο 
παινπίλαθεο αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Δπίζεο ε 
θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθή  επέλδπζε 
αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 
Ζ θακπίλα ζην εκπξφο κέξνο ζα  θέξεη 2 αλεμάξηεηα ξπζκηδφκελα θαζίζκαηα (νδεγνχ-ζπλνδεγνχ). ην πίζσ 
κέξνο ζα ππάξρεη έλα εληαίν θάζηζκα. Σν φρεκα ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (4) επηβαηψλ 
ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο 
θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη 
εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο. 

Σα θαζίζκαηα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα είλαη ξπζκηδφκελεο ζέζεο (εκπξφο-πίζσ) θαη θιίζεο πιάηεο θαη 
θέξνπλ πξνζθέθαια ξπζκηδφκελνπ χςνπο. Πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνλ νδεγφ θαη 
ηνλ ζπλνδεγφ. Εψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ γηα ηνπο πίζσ επηβάηεο. Οη εκπξφζζηεο δψλεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε πξνεληαηήξεο νη νπνίνη ζα επελεξγνχλ ζηα θιείζηξα ησλ δσλψλ. Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40. Ζ θακπίλα ζα  θέξεη έλα ζηξεπηφ αιεμήιην ζε θάζε πιεπξά, 
παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ 
(εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ) . Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ 
θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα (θαζξέπηεο) . Θα θέξεη επίζεο πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα 

 



 
Υπυμαηιζμόρ : 

  

Δμσηεξηθά ην φρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά 
απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 
ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
 
 

 
Αεπόζακοι : 

    

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 6 αεξφζαθνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπξφο θαη πίζσ επηβαηψλ.     

     

 
ύζηημα θέπμανζηρ, αεπιζμού : 

    

Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition 
ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

    

 
    

Κιβυηάμαξα :     

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κεηαιιηθή ηζρπξήο θαηαζθεπήο ηθαλή γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 
1.000kg θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηεξίγκαηα πξφζδεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ζ πφξηα ζην πίζσ κέξνο ηεο 
θηβσηάκαμαο ζα κπνξεί λα ζπγθξαηείηαη νξηδνληίσο ζην χςνο ηνπ δαπέδνπ κε κεηαιιηθά ζηειέρε 

    

     

Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ :     

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη πεξίπνπ :      

Ακάμσκα : Μήθνο Υ Πιάηνο κε θαζξέπηεο (cm) : 5300 Υ 2100     

Απφζηαζε απφ έδαθνο : ηνπιάρηζηνλ 21cm     

Καζαξνχ ρψξνπ θφξησζεο (cm) : 1500 X 1500     

Γσλία πξνζέγγηζεο - θπγήο : 28
0  

- 26 κε 29
 0

     

Ηλεκηπικό ζύζηημα : 
Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.   
H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη 12V. Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα κε εθθίλεζεο ηνπ 
θηλεηήξα (immobilizer) φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγνζηαζηαθφ θιεηδί ηνπ νρήκαηνο. 

 
 
 

  
  
  

  
  
  



Ρςμούλκηζη :     

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/389 * 96/64 έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά 
θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζεο ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 
 
 

  
  

  
  

Αζθάλεια :     

ABS κε Καηαλνκε Πέδεζεο EBD     

χζηεκα Τπνβνήζεζεο Πέδεζεο (BA)     

Φψηα Πέδεζεο Άκεζεο Αλάγθεο (EBS)     

Πίζσ θσο Πέδεζεο       

Πίζσ θψηα ηχπνπ ιακπηήξα     

Δκπξφο πξνβνιείο αινγφλνπ ηχπνπ reflector     

Φψηα εκέξαο ηχπνπ ιακπηήξα     

Υεηξνθίλεηε ξχζκηζε χςνπο εκπξφο θψησλ     

Πξνβνιείο νκίριεο εκπξφο     

Δλζσκαησκέλα θιαο ζηνπο θαζξέπηεο     

Cruise Control      

χζηεκα Απνθπγήο Πξφζθξνπζεο κε αλίρλεπζε πεδψλ     

χζηεκα Δηδνπνίεζεο Αιιαγήο Λσξίδαο      

χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο νρήκαηνο (VSC)     

χζηεκα Διέγρνπ Σαιάλησζεο θαηά ηε ξπκνχιθεζε (TSC)     

χζηεκα Τπνβνήζεζεο Δθθίλεζεο ζε Αλεθφξα (HAC)     

Immobiliser     

Τπελζχκηζε πξφζδεζεο εκπξφο δσλψλ αζθαιείαο     

Τπελζχκηζε πξφζδεζεο πίζσ δσλψλ αζθαιείαο     

Πξνεληαηήξεο θαη ξπζκηζηέο έληαζεο     

Γπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο αεξφζαθνπ ζπλνδεγνχ 
 
 
 

    

     

   Καζίζκαηα νδεγνχ - ζπλνδεγνχ πςειήο αζθαιείαο.     

Πίζσ πξνζθέθαια (3)     

 

    

Άνεζη     

ΔΞΩΣΔΡΗΚO - ΑΝΔΖ     

Φσηηζηηθά ζψκαηα led ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία     



Αηζζεηήξεο θψησλ     

Ζιεθηξηθνί θαζξέπηεο     

Θεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο     

Κιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ     

Λαβή ζηε ζχξα ηεο θαξφηζαο 
 

    

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΑΝΔΖ     

Αλαινγηθφ ηαρχκεηξν     

Σηκφλη ξπζκηδφκελν θαζ'χςνο θαη ηειεζθνπηθά     

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο (EPS)     

Υεηξνθίλεηνο εζσηεξηθφο θαζξέπηεο (εκέξα/λχρηα)     

Air-condition     

Δκπξφο ειεθηξηθά παξάζπξα     

Πίζσ ειεθηξηθά παξάζπξα     

Απηφκαηε ιεηηνπξγία παξαζχξνπ νδεγνχ     

Λεηηνπξγία αληη-κπινθαξίζκαηνο ζην παξάζπξν νδεγνχ     

Φίιηξν UV ζηα παξάζπξα     

Πξίδα 12V     

Μνλφρξσκε νζφλε LCD πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ     

Γηαθφπηεο ηεηξαθίλεζεο     

Cruise control     

Υεηξηζηήξηα ερνζπζηήκαηνο ζην ηηκφλη     

Υεηξηζηήξηα πζηήκαηνο Πνιπκέζσλ ζην ηηκφλη     

Υεηξηζηήξηα ηειεθψλνπ ζην ηηκφλη     

     

ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΜΔΩΝ     

Ζρνζχζηεκα Ραδην/CD κε δπλάηνηεηα MP3 θαη WMA     

4 ερεία     

Θχξεο ζχλδεζεο Aux-in & USB 
χζηεκα Bluetooth hands-free 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ΔΠΙΓΟΔΙ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ :     
  
  
  
  
  
  
  

Άλεηε αλάξηεζε 
χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο ζε επηθιηλέο έδαθνο 
Κιείδσκα πίζσ δηαθνξηθνχ 
Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο θηλεηήξα 
Δζσηεξηθνί γάληδνη θαξφηζαο 
Απνζακβσηήο πίζσ παξκπξίδ 
Δκπξφο θαη πίζσ ιαζπσηήξεο 

  
  
  
  
  
  
  

      

 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 
 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζπλνδεπκέλε απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ 
απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο 
κε ην ζρεηηθφ Δπξσπατθφ πξφηππν. 
 
 

Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 
επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 
νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 
 
 

Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηη .   
   
 

Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 
 
 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα 
δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

  



Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να 
θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα . 
 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 
Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) κήλεο.     

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα :     

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Φοπηηγό μικπών διαζηάζευν 6ην 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ 

(ΝΑΙ/ΠΧΙ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ / ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

 
Γενικά:  

    

Καηλνχξην θνξηεγφ φρεκα  αλαηξεπφκελν κεηαθνξάο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, κπαδψλ, ρσκάησλ θ.ι.π. 
Θα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα 
επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά. 

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. Σν κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 

απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα 

παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο.  

 

Σν πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 

αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή 

ηνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

 
 
 

Πλαίζιο:      

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ραιχβδηλν ηχπνπ ζθάιαο πςειήο ζηξεπηηθήο αθακςίαο. Ο πξνζθεξφκελνο 
ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 3.500 kg θαη ζα 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα  γηα άλεηε θαη αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. 
Σν κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 2900mm 

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ 
(θίηξηλεο ισξίδεο θαη ινγφηππν). 

  

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

Υψξα θαηαζθεπήο 
 

Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο 
Μέγηζην πιάηνο  
Mέγηζην κήθνο  



Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 
Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα. 
 
 
 
 
 
 
 

Μικηό θοπηίο:     

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ 
ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 
νδήγεζεο θαη ηελ αλαηξεπφκελε θαξφηζα 

  

Ωθέλιμο θοπηίο:     

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν  ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 3,5tn. Ωο σθέιηκν θνξηίν ηνπ 
πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ 
λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη εξγάηεο), ην βάξνο 
ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή θαξφηζα θαη 
φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

  
 

Κινηηήπαρ :     

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ πδξφςπθην, ηεηξάρξνλν, ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθχιηλδξν πεηξειαηνθηλεηήξα 
κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο ζηξνβίινπ Common Rail θαη ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ  ηνπιάρηζηνλ 2.900cc εμνπιηζκέλν κε 
ζηξνβηινζπκπηεζηή  (TURBOCHARGER) θαη intercooler. Ζ κέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 150Hp θαη ροπήσ 350Nm. 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ 
νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ EURO 5+ ή 6 θαη ζα πιεξνί ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη 
ινηπά ραξαθηεξηζηηθά. 

Να δεισζνχλ : 
ε πξαγκαηηθή ηζρχο 
ε ξνπή ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ  
ηχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο  
ν αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ  
ν θπιηλδξηζκφο 

  
 
 
 
 
 
 



ύζηημα μεηάδοζηρ:     

 Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ  δηπινχ ζπκπιέθηε πέληε ή έμη  ζρέζεσλ 
εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε 
απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο 
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ.Σν 
δηαθνξηθφ πξέπεη λα είλαη κπινθέ. 
 
 
 
 
 
 

ύζηημα πέδηζηρ : 
χζηεκα πέδεζεο Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 
Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), , θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην 
θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ.  Σν φρεκα επίζεο ζα  δηαζέηεη  
ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). To θνξηεγφ πιαίζην ζα 
δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). Να 
αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα επελεξγεί κέζσ ληηδαο. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα 
πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
 

    

ύζηημα διεύθςνζηρ:     

 
χζηεκα δηεχζπλζεο Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή ππνβνήζεζε 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο.  
Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ. 
Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ο θχθινο ζηξνθήο λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο  

 
 
 
 

  

Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά:   
  

  
  

Σν φρεκα ζα θέξεη κπξνζηά κνλνχο ηξνρνχο θαη πίζσ δηπινχο, 16 ηληζψλ, πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ 
ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα.  Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ νρήκαηνο ζα 
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηνλ ρψξν 
θφξησζεο. Ζ ζέζε ηνπ δελ ζα επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζα  επηηξέπεη 
ηελ αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζή ηνπ απφ έλα άηνκν. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο ζα πεξηιακβάλεηαη γξχιινο 
θαη εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), ρσξίο αεξνζαιάκνπο (tubeless), εκηηξαθηεξσηά ζχκθσλα κε 
ETRTO θαη ηελ νδεγία 92/23 * 2005/11 επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ έγθξηζεο (Δ).  Σν 
φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ηχπσλ αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 



Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν    
3.500kg ηνπιάρηζηνλ.   

 Ο τφποσ τησ ανάρτηςησ του εμπρόςθιου και πίςω άξονα θα είναι χαλφβδινεσ ή με αερόςουςτεσ (air suspension) 
ή ςυνδυαςμό αυτϊν. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ 

αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο 
ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ, θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην 
επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 
 
 

Καμπίνα:     

Ο ρψξνο επηβαηψλ (κνλή θακπίλα ηξηψλ ζέζεσλ) , πξνσζεκέλεο ή εκηπξνσζεκέλεο  νδήγεζεο ζα είλαη εμ‟ 
νινθιήξνπ ραιχβδηλνο αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ. Θα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη 
πφξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη ζα  θιεηδψλνπλ θεληξηθά απφ ηειερεηξηζηήξην ή κε θιεηδί απφ ηελ 
θιεηδαξηά ηεο πφξηαο ηνπ νδεγνχ ή ηνπ ζπλνδεγνχ. Δπίζεο νη ζχξεο ζα θέξνπλ ειεθηξηθνχο παινπίλαθεο 
αζθαιείαο αλνηγφκελνπο πξνζθέξνληαο επξχ νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο πιεπξέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε 
εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

Σν φρεκα  ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεζζάξσλ (3) επηβαηψλ ηνπιάρηζηνλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νδεγνχ). Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο. Όια ηα θαζίζκαηα ζα 
παξέρνπλ απφιπηε άλεζε θαη εξγνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο 
αζθαιείαο. 

Οη δψλεο αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541 * 2005/40., 
Δπίζεο ζα θέξεη έλα (1) εζσηεξηθφ ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηνπ αιεμήλεκνπ θαη δχν (2) εμσηεξηθά θάηνπηξα 
(θαζξέπηεο) ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελα. 



Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ερεία θαη ξάδην-cd κε εγθαηάζηαζε θεξαίαο. Θα θέξεη επίζεο 
πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα).  
Σν φρεκα ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί 
SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο δηαθνπηφκελεο, φπσο 
θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην παξκπξηδ), ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ 
πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, air 
condition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. Σν 
απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 
Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ 
νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο 
ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
 

 
 
 
 
 Υπυμαηιζμόρ:   

Δμσηεξηθά ην φρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά 
απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 
ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο.  

Αεπόζακοι:     

Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 αεξφζαθνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ θαη ησλ ζπλνδεγψλ.     

Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη εληζρπκέλε.     

ύζηημα θέπμανζηρ, αεπιζμού:     

Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition 
ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

    

 
    

Κιβυηάμαξα:     

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κεηαιιηθή ηζρπξήο θαηαζθεπήο απφ ιακαξίλα αληηηξηβήο 4mm, ηθαλή γηα ηελ κεηαθνξά 
σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 3.500kg . Οη δηαζηάζεηο ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα 
απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ. Έλδεθηηθέο δηαζηάζεηο 
ΜΥΠΥΤ=3,50Υ2,00Υ0,50m. Όιεο νη ζπγθνιήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξνπο ξαθήο. 
Ζ νπίζζηα ζχξα λα αλνίγεη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη λα αζθαιίδεη ζην θάησ κέξνο κε γάληδνπο θαη κε πχξνπο, 
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ λα αζθαιίδεη κε πχξνπο, λα ππάξρνπλ αιπζίδεο πνπ λα ηελ θξαηάλε ζε νξηδφληηα ζέζε,. 

    



Πιάγην άλνηγκα πφξηαο πξνο δεμηά ζα ζπλδέεηαη κε ην πιατλφ παξαπέην ηεο θηβσηάκαμαο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 
κεληεζέδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ πφξηα λα αλνίγεη πξνο ηελ δεμηά πιεπξά θαη ζα ζπγθξαηείηαη ζηελ αλνηρηή 
ζέζε κέζσ θιείζηξσλ αζθαιείαο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα αληηηξηβήο ηνπιάρηζηνλ 4 mm.  
Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κε πδξαπιηθή αλαηξνπή εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην κέζσ 
ςεπδνπιαηζίνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη εληζρπκέλε γηαηί ην απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ κεηαθνξά 
κπαδψλ. Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ππζκέλα ηεο θηβσηάκαμαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 4mm. Ο ππζκέλαο 
ηεο θηβσηακάμαο ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε ςεπδνπιαίζην κε εγθάξζηεο δνθνχο. Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηεο 
θηβσηάκαμαο πάρνπο 4mm ζα έρνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο, ζα θέξνπλ ππνδνρέο γηα λα δερζνχλ 
πξφζζεηα παξαπέηα θαη ζα θέξνπλ θαηαθφξπθεο εληζρχζεηο- νξζνζηάηεο δηαηνκήο “Π” αλά 400 έσο 500mm.  
Ζ κεηψπε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα πάρνπο 4mm κέρξη θαηάιιεινπ χςνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θνπβνπθιίνπ. ζα είλαη εληζρπκέλε απφ θνηινδνθνχο πάρνπο 4 mm  
Σν ζχζηεκα ηεο πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε αζθάιεηα πέξα απφ ην επηηξεπφκελν 
σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ βάξνπο ηεο θηβσηάκαμαο θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ  
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ : 
 • Γχν Αλπςσηηθά έκβνια  
• Αληιία ιαδηνχ κε κέγηζηε πίεζε 350 bar.  
• Γνρείν ιαδηνχ  
• Βαιβίδα αλαηξνπήο  
• Σεξκαηηθή βαιβίδα 
 • Υεηξηζηήξην αλαηξνπήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο.  
H αλαηξνπή ηεο θηβσηάκαμαο ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ εκβφινπ. Ζ πδξαπιηθή αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα παίξλεη θίλεζε απφ ην Ρ.Σ.Ο ηνπ απηνθηλήηνπ. ην πδξαπιηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεηαη αθφκε ην δνρείν 
ειαίνπ κε ηηο ζσιελψζεηο, θαζψο θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή απφηνκεο θαζφδνπ ηεο 
θηβσηάκαμαο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ιαδηνχ 
 

Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ :     

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη πεξίπνπ :      

Ακάμσκα : Πιάηνο θακπίλαο ρσξίο θαζξέπηεο (cm) : 190(cm) , πλνιηθφ κήθνο 500 (cm)     

     

 

    

 

    

 

    

Ηλεκηπικό ζύζηημα:     

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ.  H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη 12V.  

    

 

    

Ρςμούλκηζη :     

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 77/389 * 96/64 έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά 
θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζεο ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 
 
 

    

    

 



Αζθάλεια:     

ABS κε Καηαλνκε Πέδεζεο EBD     

Πίζσ θσο Πέδεζεο       

Πίζσ θψηα ηχπνπ ιακπηήξα     

Δκπξφο πξνβνιείο      

Φψηα εκέξαο      

Υεηξνθίλεηε ξχζκηζε  ή ειεθηξνθίλεηε χςνπο εκπξφο θψησλ     

Πξνβνιείο νκίριεο εκπξφο     

2  αεξφζαθνη ηνπιάρηζηνλ     

   Σάπα θαπζίκσλ κε θιεηδαξηά. 
 

    

        

 

    

 

    

Άνεζη 
Θεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο 
ηαρχκεηξν 
Σηκφλη ξπζκηδφκελν  
Υεηξνθίλεηνο εζσηεξηθφο θαζξέπηεο (εκέξα/λχρηα) 
Air-condition 
Δκπξφο ειεθηξηθά παξάζπξα 
Πξίδα 12V 
ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΜΔΩΝ 
Ζρνζχζηεκα Ραδην/CD  
2 ερεία 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

ΔΠΙΓΟΔΙ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ :     

Άλεηε αλάξηεζε     

χζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο ζε επηθιηλέο έδαθνο     

Κιείδσκα πίζσ δηαθνξηθνχ     

Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο θηλεηήξα     

 

    

   Δκπξφο θαη πίζσ ιαζπσηήξεο     

 

    

  
 
 
 

    



 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζπλνδεπκέλε απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ 
απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο 
κε ηα ζρεηηθφ Δπξσπατθφ πξφηππν. 

Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 
επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 
νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 6 έηε .     

Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα 
δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

  

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να 
θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα . 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) κήλεο.     

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα :     

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 



 
5. Αςηοκινούμενο αναπποθηηικό ζάπυθπο 4m3 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ / 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

Γενικά:  

    

Καηλνχξγην αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξν νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θάδνπ 4 m
3
. 

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά, θάξν θαη ερεηηθφ βνκβεηή.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να θπονηίζει, επί ποινή αποκλειζμού, για ηην έκδοζη ηυν ζσεηικών  αδειών  
και  πινακίδυν κςκλοθοπίαρ και να παπαδοθεί ζηο δήμο με πινακίδερ και άδεια κςκλοθοπίαρ 
Σν  πξνο  πξνκήζεηα  είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή ηνπ ζα 
ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο 

Πλαίζιο:  

    

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απηνθηλνχκελνπ αλαξξνθεηηθνχ 
ζάξσζξνπ. 
 
Δπηζπκεηέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ:  
πιάηνο κε θαζξέπηεο κηθξφηεξν απφ2.300mm 
Μήθνο κηθξφηεξν απφ 4.700mm 
Μεηαμφλην κηθξφηεξν ή ίζν κε 2.500mm 
Αθηίλα ζηξνθήο κηθξφηεξε απφ 5,9m 
 
Δμσηεξηθά ην κεράλεκα πξέπεη λα έρεη αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ζα είλαη βακκέλν ζε 
ιεπθφ ρξψκα. Θα θέξεη επίζεο επηγξαθή, ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 
 
 

 



Μικηό θοπηίο  

    

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα 
πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απφ φκνην θαηάινγν ή ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 
 
 

Ωθέλιμο θοπηίο  

    

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 4,25 tn. Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε 
ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν 
εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, 
ε θελή απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

Κινηηήπαρ 

    

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο 
λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ  150Hp και ποπήρ 550Nm. Θα δηαζέηεη ππεξπιήξσζε αέξα. Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 
πεπίπος 4500cc. 

  
Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 
Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 
Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 
Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 
Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 
Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

 
 
 

 
 

ύζηημα πέδηζηρ  

    

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα ιεηηνπξγεί κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε θαη ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα επελεξγεί 
ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο  

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, διζκόθπενα, ή ηαμπούπα, ή 
ζςνδςαζμό αςηών ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη 
λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο).  



ύζηημα διεύθςνζηρ  

    

Θα είλαη κηθηνχ ζπζηήκαηνο: 
Καηά ηελ κεηαθίλεζε δηεχζπλζε κε ηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο 
Καηά ηελ εξγαζία δηεχζπλζε κε εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο (ηεηξαδηεχζπλζε) 
Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ  

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 
 
 
 

Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά  

    

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν.. Να δνζεί ν ηχπνο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 
θίλεζεο 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), 
πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ 
(ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 

 
Καμπίνα  

    

Ζ θακπίλα λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα θέξεη δχν ζέζεηο (νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ).  
Θα θέξεη εκπξφο θαη πιάη αλεκνζψξαθεο απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο πνπ ζα 
παξέρνπλ πνιχ θαιή νξαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή ην ζην εκπξφο κέξνο φζν θαη ζην πιάη. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα δηαζέηεη αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη 
άλεζε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ.  
Δπίζεο ζα θέξεη εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δηπινχο (επξείαο ζέαζεο θαη πίζσ ζέαζεο) ζε θάζε πιεπξά.   

ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ (ηαρχκεηξν, έλδεημε ζηάζκεο πεηξειαίνπ, ελδεημεηο ρεηξηζκνχ θηι) κε ηα 
αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθφ 
παινθαζαξηζηήξα, δχν αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, 
πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε 12V θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ.  
Δπίζεο ζα θέξεη ξαδηφθσλν κε ηνπιάρηζην 2 ερεία θαη θεξαία. 
 
 
 
 



 
Υπυμαηιζμόρ  

    

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
 

 
Τπεπκαηαζκεςή 
 

  
  

  
  

Α) ύζηημα ζάπυζηρ: 
Θα απνηειείηαη απφ ηξείο ςχθηξεο 
Οη δχν ςχθηξεο δηαζηάζεσλ 900mm ε θάζε κία ζα βξίζθνληαη ζηηο δχν κπξνζηηλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 
ζα είλαη ξπζκηδφκελεο πίεζεο. Ζ θίλεζε ζα δηαγξάθεη εκηθχθιην ζε ζρέζε κε ην φρεκα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ζα 
είλαη αηζαιφζπξκα.. 
Ζ Σξίηε ςχθηξα ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα θηλείηαη ζε παιηλδξνκηθφ βξαρίνλα. Θα 
είλαη ξπζκηδφκελεο θιίζεο  
 
Β) Αναππόθηζη 
Σν ζχζηεκα αλαξξφθεζεο πεξηιακβάλεη ην ζηφκην, ην ζσιήλα αλαξξφθεζεο, ηελ θηεξσηή αλαξξφθεζεο κε ηνλ 
πδξαπιηθφ θηλεηήξα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 13.500m3/h. Σα πιηθά 
θαηαζθεπήο ζα απνηξέπνπλ ηελ δηάβξσζε. Ζ αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ200mm 
Δπηπιένλ ην φρεκα ζα θέξεη θαη επηπιένλ αλεμάξηεην ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ Φ150mm θαη κήθνπο 4,5m γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ θξεαηίσλ 

Γ)  ύζηημα πλύζηρ-  Γεξαμενή νεπού: 
ζα θέξεη ην λεξφ πιχζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 500lt. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνλ ρψξν απηφ 
λα δηακνξθψλνπλ πεξηζζφηεξεο δεμακελέο. 
Θα ππάξρεη αληιία πίεζεο ηνπ λεξνχ ψζηε λα θηάλεη ζηα αθξνθχζηα κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 4-5bar θαη κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ζα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθφλεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο ζάξσζεο. 
Δπίζεο ην φρεκα ζα δηαζέηεη πιπζηηθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ 100bar -20lt/min κε ζσιήλα 5m θαη πηζηφιη 
εθηφμεπζεο κε ζθαλδάιε θαη αθξνθχζην 

 
Γ) Υώπορ αποππιμμάηυν (κάδορ)   
ζα θέξεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 4.000lt. 
Θα δηαζέηεη πξφθηιηξν θαη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο 
Ζ εθθέλσζε ζα γίλεηαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,35m  
Να πξνζθνκηζηνχλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 

  
  

  
  



 
Δ) ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ 

  
  

  
  

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πιήξσο πδξαπιηθφ. 
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ηνπ ζαξψζξνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξνζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο.  ζα 
ππάξρεη πδξαπιηθή αληιία ειεθηξνληθά ειεγρφκελε, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί κε πδξαπιηθφ ιάδη πδξαπιηθφ θηλεηήξα 
κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ν νπνίνο ζα κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνχο  

 

Ηλεκηπικό ζύζηημα:    

    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.K. 
Σν ζάξσζξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ελδεηθηηθά 
πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο .  
Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
ζαξψζξνπ.  
Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία 

  

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα 
θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

  

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε οθόνη επιηήπηζηρ ζςζηήμαηορ  (πγξψλ θξπζηάιισλ), ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη: 

    

  

Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ οπίζθιαρ επιηήπηζηρ  
Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ αναππόθηζηρ 

                    Πλήκηπα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο θηι 

                    Οθόνη ενδείξευν καηάζηαζηρ ζςζηήμαηορ, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, 
δεηθλχνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

                    Αναδςόμενα παπάθςπα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

                    Ωπόμεηπο λειηοςπγίαρ. 

                    Ημεποδείκηη και υποδείκηη. 

                    Ένδειξη θεπμοκπαζίαρ λαδιού. 

                    Οθόνη ιζηοπικού ζθαλμάηυν ηος ζςζηήμαηορ. 

                    Μενού με πληποθοπίερ γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο 
ηνπ θαη γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 
  



 
Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 

    
Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

  

 
Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδος : 
Θα κπνξεί λα γίλεηαη εθθέλσζε ηνπ θάδνπ απνξξηκάησλ ηνπ ζάξσζξνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο κεγαιχηεξνπ απφ 
1,35m 
 
 

    

Αζθάλεια : 
Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ). Θα θέξεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί 
απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-      Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 
ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 
 

- Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο δχν θάκεξεο παξαθνινχζεζεο κία γηα ηελ πίζσ πιεπξά θαη κία ζην ζηφκην 
αλαξξφθεζεο 

-  δελ ζα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ζάξσζε πέξαλ ησλ15km/h (ή ηεο 
κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία)  

 

    

 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

           Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

          Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζπλνδεπκέλε απφ Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο 
Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην 
πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, 
κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ)  

          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηη    

           Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο 
ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 



Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

  

Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο.  Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο -απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ.  
Να θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα ή λόκηκν απαιιαθηηθό. 

Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ- ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ  θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πένηε (5) μήνερ.     

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

    

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ) 
 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 
 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 
 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

 
 
 

 



6. Αςηοκινούμενο αναπποθηηικό ζάπυθπο 2m3 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ / 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

Γενικά:  

    

Καηλνχξγην αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξν νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θάδνπ 2 m
3
.  

Σν φρεκα ζα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ΚΟΚ θαη ηηο ζχγρξνλεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά, θάξν θαη ερεηηθφ βνκβεηή.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε 
ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη λα παξαδνζεί ζην δήκν κε πηλαθίδεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο 
Σν  πξνο  πξνκήζεηαο   είδνο ζα παξαδνζεί ζην δήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα     ζπκπεξηιακβάλνληαη φια    ηα έμνδα  ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε ρξήζεο θιπ. Ζ παξάδνζή ηνπ 
ζα ιάβεη ρψξα ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , ζηε Μπηηιήλε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο 

Πλαίζιο:  

    

Σν πξνο πξνκήζεηα πιαίζην ζα είλαη θαηλνχξγην ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη 
ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ππεξθαηαζθεπή απηνθηλνχκελνπ αλαξξνθεηηθνχ 
ζάξσζξνπ. 
 
Δπηζπκεηέο δηαζηάζεηο πιαηζίνπ:  
πιάηνο ρσξίο θαζξέπηεο κηθξφηεξν απφ 1.400mm  
Μήθνο κηθξφηεξν απφ 4.000mm 
Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 2.250mm  
Αθηίλα ζηξνθήο κηθξφηεξε απφ 3,9m  
 
Δμσηεξηθά ην κεράλεκα πξέπεη λα έρεη αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ζα είλαη βακκέλν ζε ιεπθφ 
ρξψκα. Θα θέξεη επίζεο επηγξαθή, ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο 

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ 

- Υψξα θαηαζθεπήο 
 
 
 



 
Μικηό θοπηίο  

    Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5tn. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη 
απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 
νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απφ φκνην θαηάινγν ή ππεχζπλε πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 
Ωθέλιμο θοπηίο  

    

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 1,4tn.  Ωο σθέιηκν 
θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε 
ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν εξγάηεο), 
ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή 
απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

 
Κινηηήπαρ 

    

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο λέαο 
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 5 και άνυ, ηνπιάρηζηνλ 4/κύλινδπορ, Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ  70Hp  και ποπήρ 300Nm.  Θα δηαζέηεη ππεξπιήξσζε αέξα. Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 
πεπίπος 3800cc. 

  

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  
 
 
 
 

 
ύζηημα μεηάδοζηρ : 
 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πδξνζηαηηθφ ειεθηξνληθά ειεγρφκελν 
Θα είλαη απιφ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, θαη εχθνια επηζθέςηκν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ. 
Σν ζάξσζξν ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ζε πεδνδξφκηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20 cm θαη 
ηθαλφηεηαο θίλεζεο ζε δξφκνπο κε θιίζε ηνπιάρηζηνλ 20%. 

 
 
 
 
 

    



 
 

ύζηημα πέδηζηρ  

    
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα ιεηηνπξγεί πδξαπιηθά θαη ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο.  
To πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, διζκόθπενα, ή ηαμπούπα, ή ζςνδςαζμό 
αςηών ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο).  

 

 
ύζηημα διεύθςνζηρ  

    

Θα είλαη κηθηνχ ζπζηήκαηνο: 
Καηά ηελ κεηαθίλεζε δηεχζπλζε κε ηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο 
Καηά ηελ εξγαζία δηεχζπλζε κε εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο (ηεηξαδηεχζπλζε) 
 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ  

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 
 

 
Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά  

    

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν.. Να δνζεί ν ηχπνο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά 
ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), 
πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, εξγαιείσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 
κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ 
(ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο) 
 

Καμπίνα  

    Ζ θακπίλα λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα θέξεη δχν ζέζεηο (νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ).  
Θα θέξεη εκπξφο θαη πιάη αλεκνζψξαθεο απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο πνπ ζα 
παξέρνπλ πνιχ θαιή νξαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή ην ζην εκπξφο κέξνο φζν θαη ζην πιάη. 



Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζα δηαζέηεη αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη άλεζε, 
κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ.  
Δπίζεο ζα θέξεη εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δηπινχο (επξείαο ζέαζεο θαη πίζσ ζέαζεο) ζε θάζε πιεπξά.   

ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ (ηαρχκεηξν, έλδεημε ζηάζκεο πεηξειαίνπ, ελδεημεηο ρεηξηζκνχ θηι) κε ηα 
αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, έλαλ ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθφ 
παινθαζαξηζηήξα, δχν αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, 
πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε 12V θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ.  
Δπίζεο ζα θέξεη ξαδηφθσλν κε ηνπιάρηζην 2 ερεία θαη θεξαία. 

Υπυμαηιζμόρ  

    

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή 
άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  
ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

Τπεπκαηαζκεςή 
 

    

Α) ύζηημα ζάπυζηρ: 
Θα απνηειείηαη απφ ηξείο ςχθηξεο 
Οη δχν ςχθηξεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 800mm ε θάζε κία ζα βξίζθνληαη ζηηο δχν κπξνζηηλέο πιεπξέο ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελεο πίεζεο. Ζ θίλεζε ζα δηαγξάθεη εκηθχθιην ζε ζρέζε κε ην φρεκα. Σν πιηθφ 
θαηαζθεπήο ζα είλαη πιαζηηθφ. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη πιήξσο ξπζκηδφκελε απφ ηελ θακπίλα νδήγεζεο. 
Ζ Σξίηε ςχθηξα ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα θηλείηαη ζε παιηλδξνκηθφ βξαρίνλα. Θα είλαη 
ξπζκηδφκελεο θιίζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ξείζξσλ. 
 

Β) Αναππόθηζη 
Σν ζχζηεκα αλαξξφθεζεο πεξηιακβάλεη ην ζηφκην, ην ζσιήλα αλαξξφθεζεο, ηελ θηεξσηή αλαξξφθεζεο κε ηνλ 
πδξαπιηθφ θηλεηήξα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12.500m3/h. Σα πιηθά 
θαηαζθεπήο ζα απνηξέπνπλ ηελ δηάβξσζε. Ζ αλαξξφθεζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ250mm  

Δπηπιένλ ην φρεκα ζα θέξεη θαη επηπιένλ αλεμάξηεην ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ Φ125 mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 4m  
γηα ηνλ θαζαξηζκφ θξεαηίσλ 

  

Γ)  ύζηημα πλύζηρ-  Γεξαμενή νεπού: 
ζα θέξεη ην λεξφ πιχζεο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 400lt. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνλ ρψξν απηφ λα 
δηακνξθψλνπλ πεξηζζφηεξεο δεμακελέο. 
Θα ππάξρεη αληιία πίεζεο ηνπ λεξνχ ψζηε λα θηάλεη ζηα αθξνθχζηα κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 4-5bar θαη κε ηνλ ηξφπν 

    



απηφ ζα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθφλεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο ζάξσζεο. 
 
 
Δπίζεο ην φρεκα ζα δηαζέηεη πιπζηηθφ ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ 100bar  -20lt/min κε ζσιήλα 5m θαη πηζηφιη 
εθηφμεπζεο κε ζθαλδάιε θαη αθξνθχζην 
 

Γ) Υώπορ αποππιμμάηυν (κάδορ)   
ζα θέξεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ 
πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 2.000lt.  
Θα δηαζέηεη πξφθηιηξν θαη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο 
Ζ εθθέλσζε ζα γίλεηαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,35m   
Να πξνζθνκηζηνχλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 

Δ) ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πιήξσο πδξαπιηθφ. 
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ηνπ ζαξψζξνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξνζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο.  ζα 
ππάξρεη πδξαπιηθή αληιία ειεθηξνληθά ειεγρφκελε, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί κε πδξαπιηθφ ιάδη πδξαπιηθφ θηλεηήξα 
κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ν νπνίνο ζα κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνχο  
 

  
  
  
  

  
  
  
  

 
Ηλεκηπικό ζύζηημα:    

  
  

  
  

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 
Κ.Ο.K. 
Σν ζάξσζξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά 
ηνπ νρήκαηνο .  
Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζαξψζξνπ.  
Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία 

  
  

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε 
δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα θέξνπλ 
δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

ηελ θακπίλα ζα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε οθόνη επιηήπηζηρ ζςζηήμαηορ  (7‟‟ ηνπιάρηζηνλ, πγξψλ θξπζηάιισλ), 
ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

      

Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ οπίζθιαρ επιηήπηζηρ  
Σην οθόνη ηηρ κάμεπαρ αναππόθηζηρ 



Πλήκηπα γηα ηελ ελεγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο θηι 

Οθόνη ενδείξευν καηάζηαζηρ ζςζηήμαηορ, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, δεηθλχνληαο ηελ ηξέρνπζα 
θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αναδςόμενα παπάθςπα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ωπόμεηπο λειηοςπγίαρ. 

Ημεποδείκηη και υποδείκηη. 

Ένδειξη θεπμοκπαζίαρ λαδιού. 

 
Μενού με πληποθοπίερ γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο ηνπ θαη γηα ηελ 
επεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
  
  
Θα ππάξρνπλ ηα εμήο πιήθηξα: 

Πλήκηπο Γιακοπή έκηακηηρ ανάγκηρ (E-stop), γηα ηελ αθαξηαία παχζε ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο . 

  

Ανηανακλαζηικά αζθαλείαρ : 

    

Θα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο (δέβξεο). Θα ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

  

Ανςτυηικόρ μησανιζμόρ κάδος : 
Θα κπνξεί λα γίλεηαη εθθέλσζε ηνπ θάδνπ απνξξηκάησλ ηνπ ζάξσζξνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ χςνο. 

     

 



Αζθάλεια : 
Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ). Θα θέξεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί 
απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   

-      Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ 
ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 
 

- Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο δχν θάκεξεο παξαθνινχζεζεο κία γηα ηελ πίζσ πιεπξά θαη κία ζην ζηφκην 
αλαξξφθεζεο 

-  δελ ζα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ ζάξσζε πέξαλ ησλ 15km/h (ή ηεο κέγηζηεο 
ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία)  

 

    

 
Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν: 

    

           Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

          Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζπλνδεπκέλε απφ Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο 
Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν 
είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηη γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 
νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ)  

          Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηη    

           Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηη. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 
δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

  



Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο.  Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο -απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 
πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ.  

Να καηαηεθεί άδεια λειηοςπγίαρ ηος ζςνεπγείος ζςνηήπηζηρ  ζηην Δλλάδα ή νόμιμο απαλλακηικό.. 
Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθφζνλ 
δεηεζεί. 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ- ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ  θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

  

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πένηε (5) μήνερ.     

Με ηο αςηοκίνηηο θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα : 

    

-Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο (δάληα θαη ειαζηηθφ) 
 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε. 
 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 
 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 



 7. θοπηυηήρ –εκζκαθέαρ ιζόηποσορ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ 

(ΝΑΙ/ΠΧΙ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ / ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

Γενικά:      

Καηλνχξγηνο εθ γλσζηνχ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο εθζθαθέαο - θνξησηήο κε θάδν εθζθαθήο ζην πίζσ κέξνο θαη 
θνξησηή ζην εκπξφο, ζπλνδεπφκελν κε βξνρφζθπξα θαη έλα επηπιενλ κηθξφ θάδν εθζθαθήο. 

    

Θα είλαη κεράλεκα κε κνλνθφκαην ρσκαηνπξγηθφ πιαίζην, κε θιεηζηή θακπίλα θαη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ Air 
Condition, ειαζηηθνθφξνο ηζφηξνρνο. Μέζσ ζπζηήκαηνο γξήγνξεο απεκπινθήο ζηελ ζέζε ηνπ θάδνπ εθζθαθήο 
ζα πξνζαξκφδεηαη  θαη ζα ιεηηνπξγεί βξνρφζθπξα. Αλάινγν ζχζηεκα ζα ππάξρεη γηα ηελ αθαίξεζε ή ηνπνζέηεζε 
ηνπ θάδνπ θφξησζεο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ  θαη  
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη ην κεράλεκα λα παξαδνζεί ζην Γήκν ΜΤΣΗΛΖΝΖ  κε πηλαθίδεο θαη άδεηα 
θπθινθνξίαο 
Θα θέξεη θάζεηα πνδαξηθά πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο 

    

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Σν πξνζθεξφκελν κνληέιν ζα είλαη απφ λέα ηνπ 
θαηαιφγνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εμειηγκέλν ηερλνινγηθά. 

    

Θα δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:     

-Σχπνο κνληέιν νρήκαηνο     

-Έθδνζε ηχπνπ - έθδνζε εμνπιηζκνχ     

- Υψξα θαηαζθεπήο     

      

Κινηηήπαρ : 
 
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, turbo, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, intercooler, λέαο 
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θνηλνχ απινχ (Common Rail) ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο. 
Ζ ξνπή ζηξέςεο ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 480Νm  
Ο θπιηλδξηζκφο ζα είλαη έσο 4.400cc, κε θαζαξή θαηά ISO 14396 απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 100hp. 
Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ/ψξα. 
Ο θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πξνδηαγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ EURO 
STAGE V θαη ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή 
πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 35 ιίηξα  
 
 
 
 

    

  
 

  
  
 

    



Τδπαςλικό ζύζηημα : 
Σν θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ηζρπξφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 
κεηάδνζεο θίλεζεο ηεο ηζάπαο φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο κε παξνρή  ηνπιάρηζηνλ 160 ιίηξσλ/ιεπηφ, 
ελψ ε πίεζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 250 bar.  
Σν ςπγείν πδξαπιηθνχ ιαδηνχ ζα είλαη ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο. 
Ζ πδξαπιηθή αληιία ζα είλαη εκβνινθφξα κεηαβιεηήο παξνρήο ψζηε λα πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ παξνρή θαη 
ηελ πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, γηα κεησκέλε θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ. 

    

  

  
  

  

  
  

    

ύζηημα μεηάδοζηρ :     

Μέγηζηε ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ηνπ κεραλήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ/ψξα 
Απαξαίηεηα ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 ηαρχηεηεο πνξείαο εκπξφο θαη ηνπιάρηζηνλ 3 πίζσ.  

  

    

    

    

    

    

ύζηημα πέδηζηρ :     

Σα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ISO 3450:1996 θαη ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ 
θπθιψκαηνο (αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ ηξνρψλ). 
Θα ππάξρνπλ ζηεγαλά ειαηνςπρφκελα δηζθφθξελα ζηνλ νπίζζην άμνλα. 
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη ζα ππάξρεη ε  δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο 
ζηνλ πίζσ άμνλα ή ηνπο δχν άμνλεο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ 
δηαθνξηθνχ θαηά ηελ πέδεζε. Κείδσκα δηαθνξηθνχ 100%. 
Θα θέξεη κεραληθφ θξέλν ζηαζκεχζεσο αλεμάξηεην απφ ην θχθισκα θξέλσλ ιεηηνπξγίαο. 
  

    

    

    

Σιμόνι- Άξονερ - Αναπηήζειρ –Δλαζηικά     

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αξόνυν..    
Ο πίζσ αιιά θαη ν εκπξφο άμνλαο ζα είλαη ηθαλφο γηα δπλακηθφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 9.000 θηιψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 
22.500 θηιά ζηαηηθφ θνξηίν.  
Καηά ηελ πνξεία ζα πξέπεη κε θαηάιιειν ζχζηεκα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλαπίδεζε. 
χζηεκα δηεχζπλζεο κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά ίδηαο 
δίαζηαζεο επίζσηξα θαηλνχξγηα βαξέσο ηχπνπ, ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο ρσκαηνπξγηθνχ 
κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. Η διάζηαζη ζε ίνηζερ θα είναι πεπίπος 28’’ 

    

    

Καμπίνα σειπιζμού :     

Ζ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη αζθαιείαο ROPS θαη FOPS, θιεηζηνχ ηχπνπ κε κεγάιε πφξηα εηζφδνπ κε ηελ 
κεγαιχηεξε νξαηφηεηα, εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ (Air Condition). Θα θέξεη 
ερνζχζηεκα κε ερεία θαη θεξαία. 

    

Θα δηαζέηεη θάζηζκα πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ, κε ξπζκηδφκελν ζχζηεκα αλάξηεζεο, κε δψλε αζθαιείαο θαη 
πξνζθέθαιν θαη ακνξηηζέξ γηα κείσζε ησλ θξαδαζκψλ. 
To θάζηζκα ζα πεξηζηξέθεηαη θαηά 180°. Ζ θακπίλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα νξγάλσλ θαη ιπρληψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

    



Θα θέξεη: εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, παινθαζαξηζηήξεο εκπξφο θαη πίζσ, δχν πφξηεο, νπίζζην παινπίλαθα 
ζπξφκελν πξνο ηελ νξνθή γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαηά ηελ εθζθαθή. Θα ππάξρνπλ αλνηγφκελνη παινπίλαθεο 
ζηηο πφξηεο θαη ζηα πίζσ παξκπξίδ. 
Θα ππάξρεη αιεμήιην ζηνλ εκπξφζζην παινπίλαθα.. 
Ο ζσιήλαο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ δελ ζα εκπνδίδεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή πξνο 
ηα εκπξφο. 
Όιε ε θακπίλα ζα ζηεξίδεηαη πάλσ ζην πιαίζην κέζσ ειαζηηθψλ βάζεσλ γηα απνκφλσζε ησλ θξαδαζκψλ. 
Θα θέξεη ηειεζθνπηθή θνιψλα ηηκνληνχ κε πδξαπιηθφ ηηκφλη. 
 

ύζηημα θόπηυζηρ :     

ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή, πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
πςειψλ απαηηήζεσλ. Σν ζχζηεκα ηνπ θνξησηή ζα έρεη απαξαίηεηα δχν βξαρίνλεο (κπξάηζα) αλχςσζεο ηνπ 
θάδνπ. Δπίζεο ε αλαηξνπή ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη κε δχν πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο. 
Οη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλεο. 
Ο θάδνο θφξησζεο (αλνηγφκελνο) ζα είλαη γεληθήο ρξήζεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,2m³. 
Ζ κέγηζηε νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξησηή ζην κέγηζην χςνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 3.900 θηιψλ 
Ύςνο κέρξη ηνπο πείξνπο αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 3,45 κέηξα. 
Βάζνο εθζαθθήο ηνπιάρηζηνλ 50mm  
Ζ κέγηζηε γσλία αλάθιηζεο ηνπ θάδνπ ζην έδαθνο ζα είλαη 40-50 κνίξεο ελψ ε γσλία εθθφξησζεο ζην κέγηζην 
χςνο ζα είλαη πεξίπνπ 45 κνίξεο. 
O ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο ζα γίλεηαη κε έλα κνριφ πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

ύζηημα εκζκαθέα      

ην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε ε εμάξηεζε ηνπ εθζθαθέα πάλσ ζε βάζε ηχπνπ 
γιπζηηέξα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε δεμηά- αξηζηεξά.  
Ο βξαρίνλαο εθζθαθήο ζα είλαη κεηαβιεηνχ κήθνπο (ηειεζθνπηθφο). 
 
Ο θάδνο εθζθαθήο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη γεληθήο ρξήζεο: 
- Πιάηνπο: Πεξίπνπ 0,60 m 
- Υσξεηηθφηεηαο: Πεξίπνπ175lt 
Να ζπλνδεχεηαη απφ κεραληθφ ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ ελαιιαγή ησλ θάδσλ θαη ινηπψλεμαξηεκάησλ. 
Δπίζεο ζα πξνζθέξεηαη θαη έλαο κηθξφο θάδνο εθζθαθήο  
Πιάηνπο: Πεξίπνπ 0,460 m 
- Υσξεηηθφηεηαο: Πεξίπνπ120lt 
 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Δθζθαθέα: 
- Μέγηζην βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE: ηνπιάρηζηνλ 5.3m 
- Γχλακε εθζθαθήο θάδνπ (BucketDigForce): ηνπιάρηζηνλ 62kN 
- Mέγηζηε δχλακε εθζθαθήο Βξαρίνλα ζπκπηπγκέλν(StickDigForce): ηνπιάρηζηνλ 41kN 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
    

  



ύζηημα βπασόζθςπαρ:     

Σν κεράλεκα ζα θέξεη πδξαπιηθή ζθχξα αλάινγε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 
Θα ππάξρεη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζθχξαο θαη δελ ζα απαηηείηαη θαλέλαο άιινο 
πξφζζεξνο εμνπιηζκφο. 

    

      

ύζηημα ελέγσος - σειπιζηήπια :     

Ο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηεο ηζάπαο ζα γίλεηαη κε ειεθηξνπδξαπιηθά ρεηξηζηήξηα ηχπνπ joystick (δειαδή γηα ηε 
κεηάδνζε ηεο “εληνιήο” θίλεζεο απφ ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ πξνο ηηο πδξνζηαηηθέο αληιίεο δελ ζα ππάξρνπλ 
κεραληθά κέξε φπσο ληίδεο θ.ιπ. Οη θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη δηεζλήο (δεμηά κπνχκα -πεξηζηξνθή, αξηζηεξά 
κπαζηνχλη-θνπβάο. 

  
  
  
  

  
  
  
  

 Ο πίλαθαο ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζεκείν ην νπνίν δελ ζα 
πεξηνξίδεη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ ρεηξηζηή 
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ θαη ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσο βιαβψλ 
γηα φια ηα βαζηθά ζπγθξνηήκαηα. Δπίζεο θαη ειάρηζηνλ ζα έρεη κεηξεηή ζεξκνθξαζίαο, κεηξεηή ζηάζκεο 
θαπζίκνπ, κεηξεηή σξψλ εξγαζίαο, πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία πηψζεσο πηέζεσο, ιαδηνχ θηλεηήξα, ακπεξφκεηξν 
θιπ.  Θα ππάξρνπλ επίζεο βνκβεηέο γηα ρακειή πίεζε ιαδηνχ θηλεηήξα, κπνχθσκα ηνπ θίιηξνπ πδξαπιηθνχ θιπ. 

 

Γιαζηάζειρ - Αποζηάζειρ - Βάπη:     

Σν κήθνο θαηά ηελ πνξεία ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 6,50 m, ην χςνο κηθξφηεξν απφ 4,00 m θαη ην πιάηνο ζην πίζσ 
κέξνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 2,40 m 

    

Μεηαμφλην κηθξφηεξν απφ 2,30 m 
Βάξνο ιεηηνπξγίαο κε πιήξε εμάξηεζε ηνπιάρηζηνλ 8.500 θηιά 
 

    

Ηλεκηπικό ζύζηημα :     

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ 
νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ γηα λπρηεξηλή 
εξγαζία Θα θέξεη νινθιεξσκέλν ζεη απφ θψηα πνξείαο θαη θιάο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ, 4  ηνπιάρηζtνλ 
πξνβνιείο εξγαζίαο εκπξφο θαη 4 ηνπιάρηζηνλ πξνβνιείο πίζσ. 

    

Όηαλ ην κεράλεκα εθηειεί νπηζζνπνξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ερεί δηαθνπηφκελν ζήκα ψζηε ε θίλεζε απηή 
λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην κεράλεκα.  
Ζ ηάζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη 12V θαη ν ζπζζσξεπηήο δελ ζα έρεη ηελ αλάγθε 
ζπληήξεζεο.Να ππάξρεη δηαθφπηεο απνζχλδεζεοηεο κπαηαξίαο κε ην ειεθηξηθφ θχθισκα. 
Ο θσηηζκφο πνξείαο ζα πεξηιακβάλεη αλαιάκπνληα θαλφ ζηελ νξνθή ηεο θακπίλαο θαη θσηηδφκελε ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

    

 

    

Με ηην πποζθοπά να καηαηεθούν:     

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη 
ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 

    



 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή ζπλνδεπκέλε απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο 
Σχπνπ ΔΚ απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ηα ζρεηηθφ Δπξσπατθφ πξφηππν. 

    

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο γηα ην πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα 
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο 
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 
θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

    

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Καη φηη ην δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ 
δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 15 εκέξεο. 

    

  

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ. Να δεισζεί ζπλεξγείν ζπληήξεζεο  ζηελ Λέζβν, κε ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο απφ κέξνπο ηνπ 
ζπλεξγείνπ. 

    

    

    

    
    

 Τπεχζπλε δήισζε φηη είλαη ζε ζέζε θαη ζα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 
εθφζνλ δεηεζεί. 

    

 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

    

      

 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) κήλεο. 

 
 

    

    

Με ηο όσημα θα παπαδοθούν και ηα πιο κάηυ παπελκόμενα :     

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο, κε εξγαιεηνζήθε.     

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ     

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.     

-Σξίγσλν βιαβψλ     

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο     

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ.     
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