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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Α. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του ∆ήµου Χανίων, που αφορούν την προµήθεια δύο (2) 
απορριµµατοφόρων µε πλάκα συµπίεσης (τύπου πρέσας), το ένα (1) µε χωρητικότητα  
δεκαέξι (16) κυβικά µέτρα (m3) και το άλλο (1) µε χωρητικότητα δώδεκα (12) κυβικά 
µέτρα (m3). 
 
 
 
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Τα υπό προµήθεια απορριµµατοφόρα οχήµατα, προορίζονται για την κάλυψη 
των αναγκών της διεύθυνσης καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων και θα 
χρησιµοποιηθούν σε εργασίες µεταφοράς αστικών απορριµµάτων. 
 Τα απορριµµατοφόρα πρέπει να ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία (Π.∆. 377/93 και Π.∆. 
18/96, όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501-1 και να φέρουν σήµα CE, 
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των 
εργασιών / χειρισµών των απορριµµατοφόρων από τους εργάτες της υπηρεσίας 
καθαριότητος και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.   
 
 
 
 
 
 



Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 
Γ1. Γενικά 
 
 Τα οχήµατα πρέπει να αποτελούνται από αυτοκίνητο µε πλαίσιο, κατάλληλο 
για κατασκευή απορριµµατοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητας συµπιεσµένων 
απορριµµάτων δεκαέξι (16) και δώδεκα (12) κυβικών µέτρων (m3) αντίστοιχα, χωρίς 
να υπολογίζεται η χοάνη φόρτωσης, µε ανοχή από -5% έως +10%. 
 Τα οχήµατα στο σύνολό τους πρέπει να είναι απόλυτα καινούργια και 
πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαµήνου). 

Οι διαστάσεις γενικά κάθε οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή 
φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού,  πρέπει να  
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει 
νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και ωφέλιµο φορτίο το µε την προσφορά 
οριζόµενο. 

Οι επιγραφές στα οχήµατα θα καθορισθούν µετά την σύµβαση από το ∆ήµο, 
σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση. 
 
 
 Γ2. Πλαίσιο. 
 

Το πλαίσιο (φορέας) του απορριµµατοφόρου πρέπει να είναι κατασκευής 
γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα µας ώστε 
να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεµα 
ανταλλακτικών. 
 Το µεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο του απορριµµατοφόρου πρέπει να είναι 
απόλυτα προωθηµένης οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και 
περισσότερο εξελιγµένα µοντέλα, µεγάλης αξιοπιστίας. 

 Επι ποινή αποκλεισµού το µικτό φορτίο του πλαισίου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 19 tn και το ωφέλιµο φορτίο αυτού τουλάχιστον 12,5 tn για το 
απορριµµατοφόρο των 16 κ.µ. και 15,0 tn και 10,0 tn αντίστοιχα του 
απορριµµατοφόρου των 12 κ.µ..  
 Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους  
καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ιδίο 
βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάµαξας µε το 
µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του 
κατασκευαστή της. 
 Το πλαίσιο πρέπει να είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής, µε ισχυρό 
σύστηµα ανάρτησης, για να αντεπεξέρχεται των δυσκολιών που συναντά το όχηµα 
και ειδικότερα στο χώρο απόρριψης των απορριµµάτων. Το όχηµα πρέπει να φέρει 
άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός. 

 Οι πλευρικές µπάρες προστασίας πρέπει να είναι αποσπώµενες για την 
εύκολη συντήρηση του αυτοκινήτου. 

Επί της δεξαµενής καυσίµων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει. 
 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%. ∆ιαφορετικά ο προµηθευτής υποχρεούνται  να αντικαταστήσει το πλαίσιο.  

Επί της δεξαµενής καυσίµων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει. 



       
 Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν 
απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω στοιχεία και 
πληροφορίες:  

- Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος του πλαισίου του αυτοκινήτου  
- Μεταξόνιο, µετατρόχιο 
- Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
- Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 
- Υλικά κατασκευής πλαισίου 
- Ελάχιστος κύκλος στροφής, του έτοιµου οχήµατος µετρούµενος µεταξύ 

τοίχων 
- Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (Gross Weight) 
- Ίδιο βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού 
- Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο 
- Η ικανότητα φόρτισης των αξόνων 

 
 
Γ3. Κινητήρας 
 
 Ο κινητήρας πρέπει να είναι DIESEL, ισχύος τουλάχιστον 14HP/ τόνο ολικού 
µεικτού φορτίου κατά DIN 70020 ή σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή 
όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 97/21 της Ε.Ο.Κ., και πρέπει να είναι 
κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων 
EURO V. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι σύµφωνα µε την οδηγία 92/97 EC. Η 
εξαγωγή των καυσαερίων πρέπει να γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε 
µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της 
βροχής. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν 
απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
του κινητήρα, ήτοι: 

- Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία. 
- Η πραγµατική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της 

Ε.Ο.Κ.) σύµφωνα µε τον αριθµό στροφών (µέγιστη) 
- Η µέγιστη ροπή στρέψεως σύµφωνα µε τον αριθµό στροφών 
- Οι καµπύλες µεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψεως σύµφωνα µε 

τον αριθµό στροφών 
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). Να διευκρινισθεί αν χρησιµοποιείται 

φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler. 
- Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση 

συµπιέσεως 
- Η ειδική κατανάλωση καυσίµου 

 
 
Γ4. Σύστηµα µετάδοσης 
 
 Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον έξι 
(6) συγχρονισµένων ταχυτήτων συνεχούς κλιµάκωσης εµπροσθοπορείας, από τις 
οποίες η µία υποχρεωτικά κατάλληλη για υπεραργή κίνηση,  µίας (1) 
οπισθοπορίας, P.T.O. εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή του κιβωτίου ταχυτήτων ή 



του πλαισίου επί ποινή αποκλεισµού, καθώς και µε σύστηµα που κρατά σταθερές 
(χαµηλά) τις στροφές του κινητήρα  κατά την λειτουργία της υπερκατασκευής. Ο 
συµπλέκτης πρέπει να είναι τύπου ξηρού δίσκου. 
 Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστηµα µετάδοσης (τύπος και 
κατασκευαστής του κιβωτίου ταχυτήτων, ταχύτητες, αριθµός και σχέσεις µετάδοσης, 
P.T.O., κ.λ.π.). Τα διαφορικά πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής, έτσι ώστε το 
όχηµα να µπορεί να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 30% και 
συντελεστή τριβής 0.60, θα περιλαµβάνει δε και διάταξη κλειδώµατος. Για το 
σύστηµα µετάδοσης κίνησης πρέπει να δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
αναλυτική τεχνική περιγραφή.  
 
 
Γ5. Σύστηµα πέδησης 
 
 Το σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα δύο 
ανεξαρτήτων κυκλωµάτων, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 
91/422 EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), µε A.B.S., 
καθώς και µε σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο, στον πίσω 
άξονα (Α.S.R.). 
 Το όχηµα πρέπει να διαθέτει βοηθητική πέδηση µε επιβραδυντή καυσαερίων 
(µηχανόφρενο κλαπέτο) και βαλβίδα αποσυµπίεσης. 
 Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο ώστε να είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον. 
 Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχηµα υπό πλήρες 
φορτίο. 
 Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα πρέπει να θα ακινητοποιείται το όχηµα 
αυτοµάτως. 
 Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήµατος πεδήσεως µε διαγράµµατα. 
 
 
Γ6. Σύστηµα διεύθυνσης 
 
 Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής υποβοήθησης και να 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ., 
επιθυµητό το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της 
στάθµης των υγρών του συστήµατος διεύθυνσης, ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα 
οργάνων. 
 Το τιµόνι πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο κατά ύψος και εµπρός – πίσω σε σχέση 
µε τον οδηγό. 
 
 
Γ7. Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 
 
 Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 
και ελαστικών (σύµφωνα µε την οδηγία 92/62 EC), οι οποίες πρέπει να 
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος για όλες τις συνθήκες κίνησής 
του και να διαθέτει ο κινητήριος πίσω άξονας σύστηµα υποµείωσης στροφών στους 
τροχούς. 



Το όχηµα πρέπει να φέρει τροχούς µε ελαστικά επίστρωτα κατάλληλα για την 
κίνηση του οχήµατος εντός και εκτός δρόµων. 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής 
τελευταίου εξαµήνου προ της παράδοσης του οχήµατος, καινούργια, όχι από 
αναγόµωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS). 

 Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετηµένος σε 
ευχερή θέση. 

Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο πρέπει να αναγράφεται 
ή πίεση λειτουργίας των ελαστικών. 
 
 
Γ8. Καµπίνα οδήγησης 
 
 Η καµπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθηµένης οδήγησης, 
βραχείας κατασκευής (day cab), ανακλινόµενου τύπου, να φέρει τη συνήθη µόνωση 
έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών, να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού 
(air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης, καθώς και σύστηµα θέρµανσης και 
αερισµού. Πρέπει να παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή 
οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή 
παρόµοιου τύπου ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να 
µην προκαλεί παραµόρφωση των αντικειµένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Γενικά 
πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα 
πλευρικά να ανοίγουν µε  ηλεκτρικό µηχανισµό. 
 Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει δύο (2) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε 
αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα.  

Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθµιζόµενα αλεξήλια, δάπεδο καλυµµένο από 
πλαστικά ταπέτα. εσωτερικό φωτισµό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωµένο και 
κατάλληλων προδιαγραφών. 
 Οι διαστάσεις της καµπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, 
εκτός του οδηγού να µπορούν να µεταφέρονται άνετα και δύο (2) ακόµη καθήµενα 
άτοµα. Το κάθισµα  του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο 
αεροκάθισµα, ενώ των συνοδηγών  άνετο, ανατοµικό, ξεχωριστό για τον καθ΄ ένα ή 
µονοκόµµατο κάθισµα. Πρέπει να φέρει προφυλαγµένο πορτοκαλί στροβοσκοπικό 
φάρο χαµηλού προφίλ στην οροφή και διπλούς εργονοµικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες. 

Το ταµπλό του οχήµατος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και 
χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του 
οχήµατος, ακόµη δε ραδιόφωνο - CD, ταχογράφο Ε.Ε., ωροµετρητή λειτουργίας του 
P.T.O., αναµονή 12V µε ασφάλεια 10 Α για την τροφοδοσία των συσκευών 
ενδοεπικοινωνίας, σύστηµα V.H.F συµβατό µε το υπάρχον σύστηµα επικοινωνίας του 
∆ήµου, σύστηµα οπτικής παρακολούθησης CAMERA – MONITOR, κ.λ.π., στον δε 
πίνακα οργάνων πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα όργανα ελέγχου και οι 
φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. 

Η ανάκληση της καµπίνας πρέπει να γίνεται υδραυλικά. Επιθυµητό να 
αναφερθούν οι ικανότητες – δυνατότητες και τα τυχόν τεστ αντοχής της καµπίνας. 
 
 
 
 
 



Γ9. Ηλεκτρικό σύστηµα. 
 
 Το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 Volt και 
εναλλάκτη σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, ειδικά ενισχυµένο για τις ανάγκες 
κίνησης και των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εκτός και αν αυτή διαθέτει 
χωριστό τέτοιο σύστηµα.,  
 Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα 
µε τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάµποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, 
ηχητικές συσκευές, σύστηµα βοµβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήµατος, κ.λ.π.) 
και εκτός από τα βασικά (που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.) εγκατάσταση φωτισµού τύπου 
Led για νυχτερινή εργασία (φωτισµός στα σηµεία εργασίας, στην σκάφη µε 
ξεχωριστό διακόπτη, κ.λ.π.). 
 
 
Γ10. Κιβωτάµαξα – µηχανισµός ανύψωσης. 
 
 Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου µεταλλική, από 
χαλυβδοελάσµατα ικανής αντοχής, ικανού πάχους και γενικά αρίστης ποιότητος, 
ώστε να αντέχουν µακροχρόνια στα οξέα των απορριµµάτων. Η συµπίεση των 
απορριµµάτων πρέπει να γίνεται µε υδραυλική πλάκα πιέσεως (πρέσα). Η θύρα 
φορτώσεως πρέπει να βρίσκεται στο πίσω µέρος και να ανοίγει υδραυλικά για την 
εκφόρτωση των απορριµµάτων. Το κλείσιµο της πόρτας αυτής πρέπει να γίνεται 
απόλυτα στεγανά ώστε να µην εκρέουν υγρά απορριµµάτων τόσο κατά την 
περισυλλογή, όσο και κατά την µεταφορά τους, ακόµη και για απορρίµµατα µε 
µεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία. 
 Τα πλευρικά τοιχώµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα  
XARDOX 450, πάχους τουλάχιστον 3 mm, ενώ το δάπεδο πρέπει είναι 
κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 5 mm. 
 Επί ποινή αποκλεισµού προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο αριθµός των 
συγκολλήσεων και των πιθανών οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώµατα πρέπει να 
αποτελούνται από κυρτό χαλυβδοέλασµα ώστε να µεγιστοποιούνται οι µηχανικές 
αντοχές τους, αποκλειοµένων κατασκευών που εµπεριέχουν νευρώσεις και 
κοιλοδοκούς. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα είναι εφικτή η επικόλληση 
επιγραφών και µηνυµάτων επιλογής του ∆ήµου επί των πλευρικών επιφανειών του 
απορριµµατοφόρου. 
 Η συµπίεση του απορριµµατοφόρου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξαντλείται το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος. Ο λόγος συµπίεσης πρέπει να 
αναφερθεί επακριβώς (όχι επιτυγχανόµενο εύρος αυτού) είναι αξιολογούµενο µέγεθος 
και πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση του κατασκευαστού της υπερκατασκευής. Ο 
λόγος συµπίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5:1. Ο υπολογισµός του λόγου 
συµπίεσης γίνεται για απορρίµµατα µε σύνθεση: χαρτί και χαρτόνι 24%, γυαλί 
(µπουκάλια, υαλοπίνακες) 4%, µέταλλα διάφορα 7%, υφάσµατα και ράκη 3%, ξύλο 
2%, πλαστικά διάφορα 8%, ζυµώσιµα (οικιακά, φυτικά) 50%, διάφορα (µικρής 
συµπιεστότητας) 2%, σχετική υγρασία στο σύνολο των απορριµµάτων: 65-70%. Το 
σύστηµα συµπίεσης πρέπει να είναι κατάλληλο για την εκµετάλλευση ισοµερώς όλου 
του εσωτερικού χώρου της κιβωτάµαξας και να διατηρείται σταθερή σχέση 
συµπίεσης και ενιαία η πυκνότητα των συµπιεσµένων απορριµµάτων. Το όλο 
σύστηµα της κιβωτάµαξας πρέπει να έχει όριο ζωής τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για 
κανονικές συνθήκες φόρτωσης οικιακών αστικών απορριµµάτων. Ο χειρισµός του 



συστήµατος φόρτισης και συµπίεσης και ο διακόπτης STOP του µηχανισµού 
συµπίεσης θα υπάρχουν στο πίσω µέρος του οχήµατος και από τις δύο πλευρές. Η 
θέση τους θα είναι τέτοια ώστε να υπάρχει οπτική επαφή του χειριστή µε το 
µηχανισµό γενικότερα συµπίεσης. 
 Στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό 
σύστηµα ανύψωσης κάδων τύπου βραχιόνων - χτένας, ισχυρής κατασκευής και 
ασφαλούς λειτουργίας, για κάδους χωρητικότητας από 120 έως 1300 lt, πλαστικούς ή 
µεταλλικούς (DIN 30700, DIN 30740, ΕΝ 840). Το σύστηµα ανύψωσης πρέπει να 
φέρει σύστηµα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και 
κακή χρήση. Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων στην είσοδο της κιβωτάµαξας 
πρέπει να είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να µπορεί να δεχθεί το περιεχόµενο των 
κάδων αυτών, δηλαδή να έχει χωρητικότητα µεγαλύτερη των 1300 lt λειτουργούντος 
του συστήµατος φόρτισης – συµπίεσης. Ακόµη η χοάνη υποδοχής πρέπει να φέρει 
κατάλληλο µηχανισµό που να επιτρέπει το άδειασµα αυτής από υγρά, χωρίς να 
φράζει. Το σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων όπως πλάκα συµπίεσης – µαχαίρι, 
πλατό (έλασµα) φορείου, καθώς και ο χώρος απόρριψης απορριµµάτων (χοάνη), 
πρέπει να είναι κατασκευασµένο επίσης από χάλυβα XARDOX 450 (τουλάχιστον) 
και ελάχιστο πάχος 4 mm, ενώ τα υδραυλικά έµβολα µε τις αρθρώσεις των θα είναι 
ισχυρής κατασκευής ώστε να φορτώνουν και ογκώδη αντικείµενα. Τέλος το 
αυτοκίνητο θα έχουν το χαµηλότερο δυνατό ύψος φορτώσεως, για να έχουν οι 
εργάτες και οπτική εικόνα της χοάνης ιδιαίτερα όταν θα πρέπει να φορτώνουν και 
ογκώδη αντικείµενα. 
 Η εκφόρτωση των απορριµµάτων πρέπει να γίνεται µε µετακίνηση της πλάκας 
πιέσεως µέσω υδραυλικού εµβόλου. Οι µεταδόσεις όλων των κινήσεων (φόρτωση, 
συµπίεση, εκφόρτωση) πρέπει να είναι υδραυλικές, µε µηχανισµούς ανακουφίσεως 
για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας, µε χωριστή αντλία για το 
σύστηµα ανύψωσης κάδων ή µε αντλία µεταβλητής ροής. Η µεταφορά κινήσεως από 
τον δυναµολήπτη (P.T.O.) πρέπει να είναι η συντοµότερη δυνατή για να 
ελαχιστοποιούνται οι βλάβες και επί ποινή αποκλεισµού µε σύστηµα αυτόµατης 
αποσύµπλεξης του P.T.O µόλις το όχηµα τεθεί σε κίνηση που να ενεργοποιείται µε 
απλό πάτηµα του συµπλέκτη. Προκειµένου να µην υπάρχει επαφή και ως εκ τούτου 
φθορές όλος ο µηχανισµός του συστήµατος συµπίεσης απορριµµάτων επί ποινή 
αποκλεισµού πρέπει να γίνεται µέσω αντεστραµµένων εµβόλων. Τα έµβολα  που 
κινούν το φορείο µπορεί να µην είναι ανεστραµµένα µόνο στην περίπτωση που είναι 
τοποθετηµένα εξωτερικά της πίσω πόρτας, εντός κατάλληλου κλειστού καλύµµατος, 
το οποίο σε περίπτωση που είναι ανοικτό να διακόπτεται η λειτουργία του 
συστήµατος συµπίεσης. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει επαφή των βάκτρων µε τα 
απορρίµµατα. 

Η όλη κατασκευή πρέπει να στηρίζεται στο σασί του αυτοκινήτου µέσω 
ισχυρού ψευδοπλαισίου, να διακρίνεται δε, για την σωστή κατανοµή του βάρους της 
υπερκατασκευής στο πλαίσιο, ώστε να υπάρχει σωστή φόρτιση των δύο αξόνων και  
πλήρης εκµετάλλευση του πλαισίου στην έδραση της υπερκατασκευής, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο ελάχιστος δυνατός οπίσθιος πρόβολος που είναι απαραίτητος για την 
ευελιξία του αυτοκινήτου. 
 Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να είναι καλά 
προφυλαγµένες έναντι µηχανικής και θερµικής φθοράς (όχι σπιράλ, µέσα σε κανάλι), 
καθώς και να είναι εύκολη η επισκευή ή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης. 
Το αυτοκίνητο πρέπει να  φέρει καλά προφυλαγµένα οπίσθια φανάρια και στο πίσω 
µέρος της υπερκατασκευής, δύο (2) προβολείς (Led) για νυχτερινή εργασία, καθώς 



και δύο (2) προφυλαγµένους στροβοσκοπικούς φάρους χαµηλού προφίλ χρώµατος 
πορτοκαλί στην οροφή.  
 Το ηλεκτρικό σύστηµα της υπερκατασκευής πρέπει να ελέγχεται επί ποινή 
αποκλεισµού µέσω P.L.C. προκειµένου να εξασφαλίζεται η άµεση διάγνωση τυχόν 
βλαβών. Επί ποινή αποκλεισµού το σύστηµα P.L.C. προς τις καταναλώσεις πρέπει να 
φέρει ασφαλιστική διάταξη (µε τα ανάλογα amper ανά ασφάλεια) για κάθε 
ενεργοποιούµενο κύκλωµα (ηλεκτρολογικό) ξεχωριστά.  
 Στην έξοδο της δεξαµενής υδραυλικού λαδιού πρέπει να υπάρχει σφαιρική 
βάνα καθώς και φίλτρα προ της αναρρόφησης των αντλιών, για την παρακράτηση των 
ρινισµάτων και την προστασία των αντλιών. Για την αντιµετώπιση απροσδόκητων 
βλαβών, πρέπει να υπάρχει υδραυλικό κύκλωµα µε δυνατότητα αντίστροφης ροής του 
λαδιού (BY PASS). 
 Επί ποινή αποκλεισµού και προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές, όλες 
οι κινούµενες συναρµογές πρέπει να φέρουν γρασαδόρους. 
 Ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά (πάχη λαµαρινών, υδραυλικά συστήµατα, 
αντλίες κ.λ.π.) επαφίενται στην τεχνογνωσία και τεχνολογία κάθε κατασκευαστή και 
αξιολογούνται µε µόνη προϋπόθεση τη κατάθεση αναλυτικών και επαρκών στοιχείων 
µε σωστή περιγραφή (όχι το ίδιο αντικείµενο να αναφέρεται σε διαφορετικά σηµεία 
µε διαφορετικό τρόπο, γενικότητες, διορθώσεις και ασάφειες κρίνονται απορριπτέες). 
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, 
σχέδια, κ.λ.π.. 
 Στο πίσω µέρος πρέπει να  υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες). 

Το όχηµα πρέπει να φέρει όπισθεν δύο ισχυρές ανακλινόµενες σχάρες σε ύψος 
που θα καθορίσει η υπηρεσία κατά την φάση κατασκευής  και ασφαλείς διατάξεις για 
το προσωπικό (ΕΝ 1501). 
 Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του 
οχήµατος-πλαισίου. 

Τέλος πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων 
εργαλείων χειρός (όπως σκούπα, φτυάρι) για  τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της 
περιοχής εκκένωσης  του κάδου. 
 Να δοθούν: 

1. Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάµαξας 
2. Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασµάτων της κιβωτάµαξας 
3. Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος) 
4. Χωρητικότητα της κιβωτάµαξας και οι διαστάσεις αυτής 
5. Βάρος κιβωτάµαξας µε το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανύψωσης κάδων 
6. Πάχος, κατηγορία και ειδικές επεξεργασίες και ενισχύσεις ελασµάτων 

υπερκατασκευής 
7. ∆ιαστάσεις ψευδοπλαισίου και ανάλυση κατανοµής βαρών για το πλήρες 

όχηµα έµφορτο, όπως και η θέση του κέντρου βάρους 
8. Ο τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών και υδραυλικών 

γραµµών και εξαρτηµάτων 
9. Σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων 

• Λήψη κινήσεως 
• Θέση µοχλού χειρισµού 
• Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας 

10. Σύστηµα ανοίγµατος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωµα και σύστηµα 
ανύψωσης κάδων 

11. Θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως 



12. Αριθµός και διάµετρος κυλίνδρων ανυψώσεως και τύπος αυτών (απλές ή 
τηλεσκοπικές) 

13. Σχέδιο του υδραυλικού κυκλώµατος της υπερκατασκευής 
14. Σχέδιο του ηλεκτρικού κυκλώµατος του P.L.C. 

 
 
Γ11. Χρωµατισµός. 
 
 Εξωτερικά το απορριµµατοφόρο πρέπει να είναι χρωµατισµένο µε χρώµα 
DUCO, µε βαφή φούρνου σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από στάρωµα των 
επιφανειών, εκτός από τα τµήµατα τα οποία καλύπτονται από λαµαρίνα αλουµινίου ή 
άλλου ανοξείδωτου µετάλλου και σε λευκή απόχρωση µε περιµετρική κίτρινη λωρίδα 
δέκα (10) εκατοστών. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον ∆ήµο 
Χανίων µετά την υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο. 
 
 
Γ12. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν µε τις 
προσφορές. 
 

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά 
αναφερόµενα έντυπα και σχέδια. 

α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου 
β) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή της κιβωτάµαξας 
γ) Σχέδιο µε κλίµακα, µε γραµµένες τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του 

οχήµατος 
δ) Των ειδικών   για   κάθε   επί   µέρους   σύστηµα   σκαριφηµάτων,  

φωτοαντιγράφων, εντύπων, κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες 
προηγούµενες παραγράφους του παρόντος 

ε)  Πίνακα των εργαλείων του οχήµατος, που θα παραδοθούν 
στ) Τυχόν σχετική βιντεοταινία λειτουργίας του χειρισµού του πλήρους 

οχήµατος 
Επίσης στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί αναλυτική δήλωση 

συµµόρφωσης του προσφερόµενου οχήµατος µε την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1501, 
κατά παράγραφο, που να περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους σηµεία της προσφερόµενης 
υπερκατασκευής (σύστηµα συµπίεσης, χοάνη φόρτωσης, ανυψωτικό κάδων, 
σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών, υδραυλικό σύστηµα, σήµανση κ.λ.π.).  

 
 

Γ13. Ποιότητα και καταλληλότητα 
 
 Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να επισυναφθούν 
στην τεχνική προσφορά από τον προσφέρονται όλες οι πληροφορίες και τα 
σχετικά ντοκουµέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις ποιότητας, σήµατα 
ποιότητας του συνόλου ή επιµέρους εξαρτηµάτων. Απαραίτητες επί ποινή 
αποκλεισµού είναι οι εγκρίσεις ποιότητας σειρά ISO ή άλλης ισοδύναµης 
µεθοδολογίας πιστοποίησης, για το σχεδιασµό και την κατασκευή του πλαισίου 
και σειράς ISO ή άλλης µεθοδολογίας πιστοποίησης, για την κατασκευή – 
συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχηµάτων για την εταιρία της 
υπερκατασκευής και πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευµένο από εν 



ισχύ πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο  από διεθνώς 
αναγνωρισµένο ινστιτούτο. 
 Πρέπει να δοθούν βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς του ιδίου ή παρόµοιων 
οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (∆ήµους, Κοινότητες και Συνδέσµους των 
στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες) και η ανταπόκριση 
του προσφέροντα στον άµεσο εφοδιασµό µε ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. 
 
 
∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
 
 
∆1. Ποιότητα εξυπηρέτησης 
 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για τα προσφερόµενα οχήµατα 
και την υπερκατασκευή τους για δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως 
και ο συµβατικός χρόνος για τον οποίο δεσµεύονται οι κατασκευαστές καθώς και 
εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών µικρότερο των δέκα (10) ηµερών (υπεύθυνη 
δήλωση). Προµηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών 
πέραν των δέκα (10) ετών οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 
αντίστοιχες δηλώσεις των επιµέρους κατασκευαστών εξαρτηµάτων (πλαίσιο – 
υπερκατασκευή) για την αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών. 
 
 
∆2. Εµπειρία – ειδίκευση. 
 
 Με την προσφορά πρέπει να δοθεί κατάλογος µε τις πωλήσεις των 
συγκεκριµένων ή παροµοίων µοντέλων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο 
δηµόσιο ή σε ιδιώτες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, από την προαφαιρούσα εταιρεία 
ή από άλλες (συνοπτική αναφορά) 
 Επίσης πρέπει να δοθούν στοιχεία µε το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης 
της εταιρείας στην κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παροµοίων τύπων 
οχηµάτων. 
 
 
∆3. Χρόνος και τόπος παράδοσης. 
 

Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προµήθεια οχήµατα στο 
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Χανίων, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) 
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Εξαιρουµένου του µηνός 
Αυγούστου. 

Αξιολογείτε ο µικρότερος χρόνος παράδοσης 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παραταθεί µέχρι το 1/4 
αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή 
του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης , δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. 
Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης. 



∆4. Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα (πλαίσιο – υπερκατασκευή –  
εξοπλισµός) για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του από τον 
∆ήµο. Αξιολογείτε ο µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης. 

∆εν γίνονται αποδεκτές και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, 
προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιµέρους εξαρτήµατα ή υλικά, παρά 
µόνο για πλήρες όχηµα. 

Εγγύηση αντισκωρικής προστασίας του οχήµατος και της υπερκατασκευής για 
πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις να προέρχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους 
κατασκευαστές. 
 
 
∆5. Εκπαίδευση 
 

Ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει δύο (2) τεχνικούς του ∆ήµου σε 
θέµατα συντήρησης και επισκευής των προσφερόµενων οχηµάτων (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή), σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προµηθευτή. Η εκπαίδευση 
πρέπει να περιλαµβάνει τον εντοπισµό βλαβών µέσω Η/Υ εφ΄ όσον υπάρχει ανάλογο 
σύστηµα. 

Τα έξοδα µετάβασης και διαµονής των τεχνικών, καθώς και η παρουσία 
διερµηνέα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης πρέπει να γίνει πριν την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των οχηµάτων. 
 
 
 
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Ε1. Ουσιώδεις απαιτήσεις 
 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, για τις οποίες αναφέρεται «επί ποινή 
αποκλεισµού», θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 
Ε2. Εγκρίσεις - Παρελκόµενα 
 
 Ο ίδιος ο προµηθευτής µετά την παραλαβή του απορριµµατοφόρου πρέπει να  
φροντίσει µε δικά του έξοδα, για τον εφοδιασµό των αυτοκινήτων µε τις απαραίτητες 
πινακίδες κυκλοφορίας τους. Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχηµάτων πρέπει να 
εκδοθούν στο τµήµα συγκοινωνιών του νοµού της έδρας του ∆ήµου.   

Με την παράδοση καθένα από τα οχήµατα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα παρελκόµενα: 

1. Εφεδρικό τροχό (ελαστικό δίχως αεροθάλαµο) 
2. Σειρά συνήθων εργαλείων, δηλαδή γρύλο υδραυλικό ικανό να ανυψώσει το 

αυτοκίνητο µε πλήρες φορτίο, µπουλονόκλειδο µε άξονα, µία (1) πλήρη σειρά 



γερµανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) 
κατσαβίδια, ένα (1) δοκιµαστικό και µία (1) πένσα 

3. Πυροσβεστήρα (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) που θα ισχύει κατά την 
 ηµεροµηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου. 

4. Πλήρες φαρµακείο (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) 
5. Τρίγωνο βλαβών (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) 
6. Ταχογράφο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
7. ∆ύο τάκους 
8. Σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και λειτουργίας στην Ελληνική 

γλώσσα 
Για το τύπο του προσφερόµενου πλαισίου και της υπερκατασκευής, ο 

προµηθευτής υποχρεούνται να παραδώσει δύο (2) σειρές βιβλίων ανταλλακτικών και 
επισκευής (Work Shop Manual), γραµµένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, 
επιθυµητό και σε ηλεκτρονική µορφή. 

Τα προσφερόµενα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται σε κιβώτια ή ερµάριο σε 
κατάλληλη θέση. 
 Η αξία όλων των ανωτέρω πρέπει να περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη 
τιµή κάθε οχήµατος. 
 
 
 ΧΑΝΙΑ …………………. 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Χ. 
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 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙKΟΣ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ), ΤΟ ΕΝΑ (1) ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΥΒΙΚΑ ΜEΤΡΑ (m3),  ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (m3)» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Απορριµµατοφόρο µε 
πλάκα συµπίεσης 
(τύπου πρέσας), 
χωρητικότητας  

δεκαέξι (16) κυβικών 
µέτρων (m3) 

ΤΕΜ. 1 145.000,00 145.000,00 

 Απορριµµατοφόρο µε 
πλάκα συµπίεσης 
(τύπου πρέσας), 
χωρητικότητας  

δεκαέξι (12) κυβικών 
µέτρων (m3) 

ΤΕΜ. 1 120.000,00 120.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 265.000,00 

    Φ.Π.Α. 23% 69.950,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

325.950,00 

Στην περίπτωση που η προµήθεια θα γίνει µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing),  ο 
ετήσιος προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 81.487,50 € και ο υπολογισµός του 
βασίζεται στον τύπο: τιµή αγοράς επί 1,25 δια 5 (325.950,00€Χ1,25/5) 

  
  
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Χ. 
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 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙKΟΣ 


