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ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΑΑ::  ΑΑΝΝΑΑΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΕΕ  ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΓΓΗΗ  ((CCPPVV::  

3344114422000000--44))    

  
1.ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Στις απαιτήσεις όπου αναφέρεται ο όρος περίπου γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση ± 5% στην αναφερόμενη τιμή. 
 
Η προμήθεια αφορά ένα (1) καινούργιο φορτηγό διαξονικό ανατρεπόμενο για τη 
μεταφορά κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για τις ανάγκες του Δήμου.  Το 
φορτηγό  αυτοκίνητο πρέπει να είναι (πλαίσιο και υπερκατασκευή) καινούργιο, 
αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής  αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με 
καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Πρέπει να είναι κατάλληλο για φόρτωση, μεταφορά και εκκένωση ογκωδών 
απορριμμάτων, χωμάτων, μπαζών, κλαδιών κλπ. Το ωφέλιμο φορτίο του πλήρους 
οχήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αρκετό για την μεταφορά τουλάχιστον 9 
tn  υλικών. 
 
2.AYTOKINHTO ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής 
κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, τελείως 
προωθημένης οδηγήσεως, μικτού φορτίου με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 
19tn.   
 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά 
στοιχεία και πληροφορίες: 
 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος. 

 Eμπρόσθιος πρόβολος. 

 Βάρη πλαισίου. 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT.) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού (απόβαρο). 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 
Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, 
υδρόψυκτος,  η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του οχήματος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές  ΕURO 6. Η σχέση της ιπποδύναμης προς το επιτρεπόμενο 
μικτό φορτίο του οχήματος πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 17 
ΗΡ/τόνο  και ο κυβισμός του τουλάχιστον  8.800 cc. Επίσης,  πρέπει να έχει σύστημα 
απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης. Το χωνί 
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διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής. Απαραίτητη 
είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ροπών του κινητήρα.   
 
Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να 
έχει απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). 
 
Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, 
ανακλινόμενου τύπου, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και 
κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά 
σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική 
μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, 
δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, 
σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη 
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την 
τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 
αυτοκινήτου. 
 
Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους.  
 
Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα άνω, με σωλήνα 
εξατμίσεως μονωμένη. Πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου 
οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και  να προεξέχει από αυτή. 
 
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 
 
Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 8 
εμπροσθοπορείας. Να φέρει δε κλείδωμα διαφορικού. 
 
Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, 
ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του 
αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής 
των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και 
δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των 
οχημάτων, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με 
πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για μέγιστη  ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα 
τουλάχιστον. 
  
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους 
επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο  να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. 
Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής και 
άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 
συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστηματα ABS, ESP και EBD ή 
παρόμοιο σύστημα κατανομής πέδησης.  
 
Το όχημα θα φέρει δεξαμενή καυσίμου αλουμινίου, χωρητικότητας τουλάχιστον 
340 λίτρων. 
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Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 
 
Στο όχημα απαραιτήτως θα είναι εγκατεστημένο σύστημα θερμάνσεως και 
κλιματισμού (air conditioner) κατάλληλης ισχύος. 
 
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε 
ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου 
επιτρεπόμενου) κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να 
αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης 
κατασκευής.        
 
 
 
3.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
 Η υπερκατασκευή θα είναι ανατροπή κατάλληλη για μεταφορά κάθε είδους 
υλικών, κατασκευασμένη  από χάλυβα ST 37  με δυνατότητα μεταφοράς και 
εκκένωσης τουλάχιστον 9 τόνων φορτίου. Πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού 
κατασκευαστή με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα. 
 
Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλ. για 
το δάπεδο, 4 χιλ. για τα πλαϊνά και 3 χιλ. για τις ενισχυτικές κολώνες. 
 
Θα φέρεται πάνω σε βοηθητικό πλαίσιο  και θα λειτουργεί με ψαλίδι και δύο 
υδραυλικούς κυλίνδρους ανύψωσης άριστης ποιότητας. 
Η υπερκατασκευή θα φέρει βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης-υπερφόρτωσης καθώς 
και βαλβίδες θραύσεως επί των εμβόλων ανύψωσης για την προστασία της 
υπερκατασκευής έναντι θραύσεως οποιουδήποτε ελαστικού σωλήνα υψηλής 
πιέσεως 
 
Η ανυψωτική δύναμη θα πρέπει να είναι  μεγαλύτερη από το ωφέλιμο φορτίο και 
επίσης θα πρέπει να διαθέτει διάταξη ασφάλισης της ανατροπής στη θέση 
εκκένωσης. 
 
Όλη η κατασκευή  θα είναι βαμμένη με αντιοξειδωτικό υλικό και χρώμα  άριστης 
ποιότητας της επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Οι διαστάσεις και ο  όγκος της καρότσας θα πρέπει να είναι οι μέγιστες  δυνατές 
που επιτρέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί.  
 
Ο όγκος της καρότσας θα είναι περίπου 10 κυβ. μέτρα, ενώ το ύψος του πλαϊνού θα 
είναι τουλάχιστον 1 μέτρο, και επιπλέον εσωτερικά θα φέρει την κατάλληλη 
σήμανση του μέγιστου ύψους φόρτωσης αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών 
σύμφωνα με την ΥΑ 38492/2784/07-2008 
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Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον όγκο και τις διαστάσεις της καρότσας γι’αυτό το 
λόγο θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή κατά την προσφορά από τους 
συμμετέχοντες.  
 
Η εκκένωση της καρότσας θα γίνεται με εύκολο χειρισμό από  τον οδηγό και το 
άνοιγμα της πίσω πόρτας με πνευματικό σύστημα. 
 
Το όχημα θα διαθέτει υποχρεωτικά υδραυλικό γερανό ικανότητας τουλάχιστον 10,0 
τοννόμετρων (μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 9.5 m με ανυψωτική ικανότητα 
τουλάχιστον 900Kg). Ο γερανός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος ανάμεσα στο 
κουβούκλιο και την ανατρεπόμενη καρότσα και να διαθέτει υδραυλικά ποδαρικά 
για την ασφαλή στήριξη του οχήματος κατά την λειτουργία του.  
 
Eπίσης το όχημα πρέπει να φέρει υδραυλική αρπάγη τύπου πολύποδα 5 οδόντων, 
συμβατή με τον παραπάνω γερανό και  με εξωτερικό  άνοιγμα τουλάχιστον  1 
μετρο, κατάλληλη για εκτέλεση εργασιών συλλογής διαφόρων απορριμμάτων. 

 

4.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
α) Το εν λόγω όχημα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να 
λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.  
 
β) Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό : 
1. Εγχειρίδιο λειτουργίας και κατάλογο ανταλλακτικών. 
2. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. 
3.  Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον κ.ο.κ. 
4. Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον πρόσθετο 
εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από  τον Κ.Ο.Κ.. 
5. Πλήρη εφεδρικό τροχό . 
6. Φως νυχτερινής εργασίας 
7. Περιστρεφόμενο φάρο 
 
γ) Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με 
χρώματα άριστης ποιότητας. Η εξωτερική βαφή του οχήματος πρέπει να είναι 
χρώματος λευκού. Με δαπάνες και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφεί στα δύο 
πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφή με υπόδειξη του Φορέα. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Βαθμολογία Συντελεστής 
Βαρυτητατς 

α. Ιπποδύναμη - Ροπή κινητήρα  100-120 6 

β. Κιβώτιο ταχυτήτων 100-120 3 

γ. Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις  100-120 3 

δ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης  100-120 3 

ε. Ωφέλιμο φορτίο 100-120 4 

2. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής   

α. Υλικά κατασκευής 100-120 4 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 100-120 4 

γ. Όγκος/διαστάσεις καρότσας  100-120 6 

δ. Ποιότητα υδραυλικού συστήματος  100-120 5 

ε. Λειτουργικά χαρακτηριστικά     100-120 5 

στ. Τεχνικά χαρακτηριστικά γερανού και αρπάγης 100-120 7 

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1. Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 10 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση 100-120 20 

3. Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  
εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά,  
τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων  
χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 
αποκατάσταση ζημιών 

100-120 20 

          Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  50 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κριτήρια με βαθμολογία 
μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα προκύπτει από τον  τύπο:  
 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
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Η συνολική βαθμολογία του είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ 
(U)=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (με ποινή αποκλεισμού) 
 
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο 
Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην 
τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την 
οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι 
τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες (μηχανοτεχνίτες του μηχανολογικού 
κλάδου) και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί Α.Ε.Ι. καθώς και κινητό 
συνεργείο – όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη του 
υπό προμήθεια οχήματος για την αποκατάσταση των βλαβών, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και 
οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  
2) Ο προμηθευτής επι ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση 
και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001, 
ISO 14001 και OSHAS 18001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος 
παράδοσης, που  δεν μπορεί  να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες. 
4)  Οι διαγωνιζόμενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  
να αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους 
(απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι 
εργασιών κλπ.).  
5) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
περιγραφές των πλαισίων, υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, 
συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή σχέδια κλπ. από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
6) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
του κινητήρα του πλαισίου με τις προδιαγραφές  EURO 6  ή τις ισχύουσες την 
ημερομηνία του διαγωνισμού για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της 
υπερκατασκευής και του γερανού και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του 
κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 
7)  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για 
κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ομάδα  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1. 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 

ΑΡΠΑΓΗ Ω.Φ.9tn 

Ομάδα Α 
 

ΤΕΜ 
 
1 

 
147.096,78€ 

 
147.096,78€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 147.096,78€ 

Φ.Π.Α. 24% 35.303,22€ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

182.400,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



σελ. 8 
 

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΒΒ::  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΥΥ  

ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΩΩΝΝ  ((CCPPVV::  1166000000000000--55))  

  
 

1.1 
Ο τεμαχιστής πρασίνων είναι απαραίτητος για την επί τόπου μείωση του μεγέθους των 
πράσινων υλικών (κλαδέματα, απόβλητα κήπων, κλπ.) σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε 
να διευκολύνεται η μεταφορά τους. 

1.2 

Ο τεμαχιστής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της 
διετίας), αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Θα 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα εξής τμήματα: 

1. Σύστημα τροφοδοσίας. 

2. Μονάδα τεμαχισμού. 

3. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου 

4. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας. 

5. Σύστημα απόρριψης τεμαχισμένου υλικού 

2.1 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, 
όπως απόβλητα κήπων, συστάδων κλαδιών, μικρών κορμών, φλοιοί δένδρων, κλαδέματα 
και άλλα οργανικά απόβλητα, διαμέτρου έως 17 cm κατ’ ελάχιστο. 

 

2.2 
Η δυναμικότητα επεξεργασίας του σε τεμαχισμένο υλικό θα πρέπει να είναι 20-25 κ.μ. για 
τα παραπάνω υλικά. 

 

2.3 

Σύστημα Τροφοδοσίας 
Ο τεμαχιστής θα διαθέτει τραπέζι τροφοδοσίας επαρκών διαστάσεων για την απρόσκοπτη 
τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού με φορτωτή , μήκους κατ' ελάχιστο 1,4 m και 
πλάτους κατ’ ελάχιστο 1,2 m. 

 

2.4 

Μονάδα Τεμαχισμού 
 
Το σύστημα τεμαχισμού του τεμαχιστή θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον άνοιγμα 
διαστάσεων 0,20*0,40 m για την τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού από την ταινία 
τροφοδοσίας μέσω χοάνης όγκου τουλάχιστον 1,2 m3. 
 
Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) οδηγούμενο από ιμάντα 
κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται προσαρτημένα τα εργαλεία τεμαχισμού. Η 
διάμετρος του ρότορα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 450 mm. Ο αριθμός των εργαλείων 
τεμαχισμού πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 30 και η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα να 
είναι περίπου 2500 rpm ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή δυναμικότητα.  
 
Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο 
καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του.  
 
Το σύστημα προώθησης των υλικών προς τεμαχισμό θα είναι υδραυλικό.  
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2.5 

Κινητήρας 

Ο τεμαχιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνουν κίνηση από κινητήρα 
εσωτερικής καύσης diesel, υποδύναμης τουλάχιστον 50 kw. Θα περιλαμβάνουν δεξαμενή 
καυσίμου για την τροφοδοσία του κινητήρα κατάλληλης χωρητικότητας. 

2.6 

Σύστημα μεταφοράς 

Ο τεμαχιστής θα εδράζεται σε κατάλληλο τροχήλατο πλαίσιο, ισχυρής και ανθεκτικής 
κατασκευής με κατάλληλη ανθεκτική επιφανειακή βαφή έναντι της διάβρωσης, με 
δυνατότητα κίνησης έως 80 km/h, το οποίο θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε 
να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία. 
Ο τεμαχιστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρυμούλκησής του μέσω κοτσαδόρου από 
φορτηγό ή ημιφορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα 
(φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

2.7 

Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας 

Ο τεμαχιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι 
υπερφόρτωσης και υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. 

2.8 

Σύστημα απόρριψης τεμαχισμένου υλικού 

Ο τεμαχιστής θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη μεταφορική ταινία για την έξοδο του 
τεμαχισμένου υλικού, μήκους τουλάχιστον 2,5 m, με ελάχιστο ύψος απόρριψης 
τεμαχισμένου υλικού τα 2,5 m. H μεταφορική ταινία θα είναι ανακλινόμενη κατά τη 
μεταφορά.  

 

 
3.1 

Ο τεμαχιστής πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 
α) Ένα εφεδρικό τροχό με ζάντα και ελαστικό (για το σύστημα μεταφοράς). 
β) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
μηχανήματος σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

3.2 

Συστήματα ασφαλείας - εναρμόνιση με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Το σύστημα τεμαχισμού και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να 
πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει το σήμα 
CE. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του 
κατασκευαστή.  Επίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους 
μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να 
προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι 
εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από 
τους εργαζομένους. 
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3.3 

Τεκμηρίωση 

Όλος ο εξοπλισμός όταν θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από: 

α) Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα. 
β) Βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με κωδικούς ονομαστικά καθώς και 
αντίστοιχα βιβλία επισκευών. 
Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή και σε μαγνητικό μέσο. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος Βαθμολογί

α 

Συντ. 

Βαρύτητας 

α. Ιπποδύναμη κινητήρα  100-120 10 

β. Σύστημα τροφοδοσίας 100-120 10 

γ. Σύστημα τεμαχισμου                      100-120 10 

δ. Σύστημα εξαγωγής                        100-120 10 

ε. Ποιότητα κατασκευής 100-120 10 

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1. Χρόνος παράδοσης  100-120 15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 15 

3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης  100-120 15 

4. Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση  100-120 5 

          Βαθμολογία ομάδας Β  50 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κριτήρια με βαθμολογία 
μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα προκύπτει από τον  τύπο:  
 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Η συνολική βαθμολογία του είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ 
(U)=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 



σελ. 12 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού) 
 
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο 
Φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς 
εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό 
προμήθεια μηχανημάτων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί  και θεωρημένη 
κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα προκύπτει η 
επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) 
εξειδικευμένοι τεχνίτες (μηχανοτεχνίτες του μηχανολογικού κλάδου), υπεύθυνος 
μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και όχημα κινητού συνεργείου και ιδιόκτητο ή 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο (θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά). Ο 
προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και 
την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 
(Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και 
OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την 
προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα έτος και 
υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το Φορέα, ακόμη και απευθείας 
εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη.  
3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος 
παράδοσης, που  δεν μπορεί  να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες. 
4) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των 
προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστή, ότι ο διαγωνιζόμενος είναι αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο διαγωνιζόμενο και ότι θα καλύψει με 
ανταλλακτικά το Δήμο, για τουλάχιστον 10 έτη. 
5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα 
εντελώς όμοιου μηχανήματος με το προσφερόμενο στο αμαξοστάσιο του Φορέα 
επί αποδείξει μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η απόδειξη παράδοσης του δείγματος θα κατατεθεί στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ομάδα  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ 
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
Ομάδα Β ΤΕΜ. 1 60.000,00€ 60.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 14.400,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

74.400,00€ 
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