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          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
              ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ 
   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 
 «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» 

ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000 

    

 

 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Υ/Ε 3 της Πράξης με 
κωδικό MIS 5001123) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 
(Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

709.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  
879.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
Στο αντίστοιχο τεύχος παρουσιάζεται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός των υπό προμήθεια μηχανημάτων, ο οποίος θα 
οριστικοποιηθεί μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παρόν τεύχος αφορά την τεχνική περιγραφή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», η οποία 

αποτελεί το υποέργο με α/α 3 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β’ Φάση» και κωδικό MIS 5001123. 

 Η εν λόγω προμήθεια αφορά την προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού που απαιτείται 

για την άρτια λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, βάσει 

της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου. 

Η Μ.Ε.Α. Θήβας θα επεξεργάζεται 32.000 t/έτος σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, 1.850 t/έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών, 1.300 t/έτος πράσινων και 7.000 t/έτος ιλύος από εγκαταστάσεις 

βιολογικών καθαρισμών των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου-Θεσπιέων  του Ν. Βοιωτίας. 

Η Μ.Ε.Α. θα περιλαμβάνει μια μονάδα υποδοχής – προεπεξεργασίας των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων) στην οποία θα εμπεριέχονται διατάξεις μηχανικού διαχωρισμού προκειμένου να 

επιτευχθεί διαχωρισμός των εισερχόμενων ΑΣΑ σε δύο κύρια ρεύματα επεξεργασίας: το ευμέγεθες 

κλάσμα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω και το λεπτόκοκκο κλάσμα, το οποίο αποτελεί το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα. Το ευμεγέθες κλάσμα θα οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία για την 

ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Το βιοαποδομήσιμο κλάσμα θα οδηγείται προς τη μονάδα 

αναερόβιας επεξεργασίας. Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από κελιά στα οποία θα λαμβάνει χώρα 

αναερόβια χώνευση. Το βιοαέριο που θα παράγεται από την αναερόβια χώνευση θα αποθηκεύεται 

σε αεριοφυλάκιο και εν συνεχεία αφού περάσει από διάταξη καθαρισμού θα οδηγείται σε μηχανή 

εσωτερικής καύσης για  την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα χωνευμένα οργανικά στερεά 

απόβλητα μετά την αναερόβια επεξεργασία θα οδηγούνται για κομποστοποίηση σε αερόβιους 

χωνευτές, τα προδιαλεγμένα οργανικά και πράσινα θα οδηγούνται σε υβριδικούς χωνευτές και  εν 

συνεχεία το υλικό των αερόβιων και των υβριδικών θα οδηγείται σε πλατεία ωρίμανσης. Τέλος, 

λαμβάνει χώρα ο εξευγενισμός του υλικού τύπου κόμποστ (προϊόν των χωνευμένων οργανικών 

στερεών αποβλήτων) και του κόμποστ (προϊόν των προδιαλεγμένων οργανικών και των πρασίνων) 

σε μονάδα ραφιναρίας, με στόχο την απομάκρυνση ανεπιθύμητων υπολειμμάτων μέσω διατάξεων 

μηχανικής επεξεργασίας και την παραγωγή compost υψηλής καθαρότητας. Οι μονάδες υποδοχής – 

προεπεξεργασίας και ραφιναρίας θα χωροθετηθούν εντός κλειστών κτιρίων.  

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, και εγκατάσταση του 

απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα: 
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1. Ένα (1) φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα: Το φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αδρανών υλικών, μπάζων, απορριμμάτων κ.λπ.. 

2. Ένα (1) περονοφόρο όχημα με αρπάγη: Το περονοφόρο όχημα με αρπάγη θα χρησιμοποιηθεί για 

την διαχείριση φορτίων (φόρτωση και ανύψωση) στην παραγωγική διαδικασία της Μονάδας. 

3. Ένα (1) λαστιχοφόρο αρθρωτού φορτωτή: Ο λαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής θα 

χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση των χωνευτών στη βιολογική επεξεργασία και τη φόρτωση χύδην 

υλικών και απορριμμάτων. 

4. Έναν (1) αναστροφέα σειραδίων: Ο αναστροφέας σειραδίων θα χρησιμοποιηθεί για την 

ανάδευση και τη διαβροχή των σειραδίων του οργανικού υλικού κόμποστ.  

5. Ένα (1) όχημα με γάντζο (hook lift): To όχημα με γάντζο θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, τη 

μεταφορά και την εκφόρτωση των ανοιχτών containers κατ’ ελάχιστον 30 m³. 

6. Ένα (1) μικρό λαστιχοφόρο φορτωτή: Ο μικρός λαστιχοφόρος φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί 

βοηθητικά για τη φόρτωση των χωνευτών στη βιολογική επεξεργασία καθώς και για τον 

καθαρισμό του βιόφιλτρου. 

7. Τέσσερα (4) containers: Τα containers θα χρησιμοποιηθούν για τη χειροδιαλογή των υλικών στη 

μηχανική διαλογή και τη συγκέντρωση και μεταφορά του οργανικού υλικού.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί από τον ανάδοχο εντός τεσσάρων (4) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προσφερόμενος χρόνος παράδοσης αποτελεί κριτήριο 

αξιολόγησης για την ανάθεση της σύμβασης. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Ο τόπος παράδοσης του εκάστοτε περιγραφόμενου μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις της 

Μ.Ε.Α. Θήβας στην θέση «Τσαρτσάλι» (εκτός σχεδίου περιοχή) του Δ. Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας. 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας 

Αρχής από τον ανάδοχο προμηθευτή που θα αφορά στην λειτουργία και συντήρηση του 

μηχανήματος. 

Η προσφερόμενη εκπαίδευση προσωπικού αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την ανάθεση της 

σύμβασης. 

Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη 

Προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Ο προσφερόμενος χρόνος 

καλής λειτουργίας αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την ανάθεση της σύμβασης. 

Η προσφερόμενη εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη εκ μέρους του αναδόχου, 

το χρονικό διάστημα της εξασφάλισης ύπαρξης των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ο χρόνος 

παράδοσης αυτών αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για την ανάθεση της σύμβασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι απαιτήσεις και οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια μηχανημάτων οι οποίες 

παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος έχουν σκοπό να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

προμήθεια του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Μ.Ε.Α. Θήβας).  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν 

αναφέρονται ως επιθυμητές. 

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση 5% της 

αναφερόμενης τιμής (και σε αυτή τη περίπτωση οι αποκλίσεις είναι αντικείμενο αξιολόγησης μόνο 

και όχι απόρριψης της προσφοράς), ενώ γίνονται δεκτές και οποιεσδήποτε θετικές αποκλίσεις, οι 

οποίες είναι προς όφελος της Υπηρεσίας. Επίσης, γίνονται δεκτές και αποκλίσεις στον εξοπλισμό ή 

στα αναφερόμενα υλικά ή στα διάφορα συστήματα εφόσον πρόκειται για ισοδύναμο ή ανώτερο 

εξοπλισμό, ισοδύναμα ή ανώτερα υλικά, ισοδύναμα ή ανώτερα συστήματα αντίστοιχα. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του εξοπλισμού στην Αναθέτουσα Αρχή, να 

καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. 

 

1.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις απαιτήσεις για την προμήθεια 

φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα. 

Ένα (1) τριαξονικό φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη καρότσα, νόμιμου μικτού φορτίου 

τουλάχιστον 26 tn. Θα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας. 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

δυνατή ευελιξία για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη, όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να δοθούν 

αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του οχήματος, καθώς και η ακτίνα στροφής.  

 

1.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, κυβισμού 12,4 lt περίπου, ισχύος τουλάχιστον 420HP, σύγχρονης 

τεχνολογίας και ανάλογης ροπής. 
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Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro VI), 

καθώς και τις αντίστοιχες για το θόρυβο. 

Να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην προσφορά του 

προμηθευτή καθώς και να υποβληθούν καμπύλες ισχύος – ροπής συναρτήσει των στροφών του 

κινητήρα. 

 

1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου, χωρίς αμίαντο, αυτορρυθμιζόμενος. 

Κιβώτιο μηχανικό, με τουλάχιστον 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και 2 

οπισθοπορείας. 

Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης και να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του 

κιβωτίου ταχυτήτων. 

Αναρριχητικότητα: τουλάχιστον 35%. 

 

1.4 ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Εμπρόσθιος άξονας 

Άκαμπτος, διπλού "Ι", διευθυντήριος 

Οπίσθιοι άξονες 

Κινητήριοι (6x4), σε ζεύγος (tandem), διπλού υποβιβασμού με σύστημα εμπλοκής του διαφορικού 

(αναστολής διαφορισμού - differential lock). 

1ος κινητήριος άξονας του ζεύγους 

Ο πρώτος κινητήριος άξονας διαθέτει μειωτήρες για την μετάδοση της κίνησης από το διαφορικό στις 

πλήμνες των τροχών (hub reduction). 

2ος κινητήριος άξονας του ζεύγους 

Κινητήριος, με μειωτήρες στις πλήμνες των τροχών (hub reduction), με πνευματικά ελεγχόμενο 

αναστολέα διαφορισμού (differential lock). 

Η προσφερόμενη ανάρτηση θα πρέπει να είναι η καταλληλότερη για την κίνηση του οχήματος, τόσο 

εντός, όσο και εκτός δρόμου προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στον οδηγό. 

Εμπρός : Παραβολικά ελάσματα απλής κάμψης 
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Πίσω : Παραβολικά ελάσματα προοδευτικής δράσης διπλής ενέργειας 

Ζάντες : Χαλύβδινοι πρεσσαριστοί δίσκοι. 

Ελαστικά : Καινούργια, μονά στους εμπρόσθιους τροχούς και διπλά στους οπίσθιους. 

Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης 

κατασκευής και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες. 

 

1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου (500 mm περίπου), 

ρυθμιζόμενη κατά κλίση και καθ΄ύψος. 

Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. Να δηλώνεται η διάμετρος κύκλου στροφής 

από τοίχο σε τοίχο (wall to wall). Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα προειδοποίησης 

αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (σύστημα LDWS) σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 

1.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα καλύπτει τον 

ισχύοντα ελληνικό ΚΟΚ. 

Πλήρη αερόφρενα (100%) με δισκόφρενα εμπρός και πίσω, πνευματικής λειτουργίας, διπλού 

ανεξάρτητου κυκλώματος, με βαλβίδα πίεσης αναλόγως φορτίου στον εμπρόσθιο άξονα και 

αυτόματο κατανεμητή πίεσης αναλόγως φορτίου στο τάντεμ, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 

τροχών (ABS + ΕΒL). Επίσης θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας 

(σύστημα ESP). 

Το όχημα θα φέρει μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο κατάλληλης ισχύος ως πρόσθετο βοηθητικό 

σύστημα πέδησης. 

Επίσης θα φέρει βοηθητικό σύστημα κινδύνου, το οποίο δε θα επιτρέπει τη μετακίνηση, εάν δεν 

υπάρχει στο σύστημα πέδησης η απαιτούμενη πίεση αέρα για την τροχοπέδηση του αυτοκινήτου 

μέσω ελατηριωτών κυλίνδρων (οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι και με διάταξη απελευθέρωσης για 

περίπτωση ρυμούλκησης του οχήματος). 

Χειρόφρενο με πνευματική μετάδοση, με επενέργεια στο ζεύγος των οπίσθιων αξόνων και με 

σύστημα ασφάλισης των τροχών, με βαλβίδα αντεπιστροφής που θα επενεργεί μέσω ελατηριωτών 

κυλίνδρων και με διάταξη απελευθέρωσης των τροχών για ηθελημένη μεταφορά του οχήματος σε 
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περίπτωση βλάβης. Το χειρόφρενο θα επαρκεί για τη συγκράτηση του οχήματος σε κλίση που 

υπερβαίνει το 20%. 

1.7 ΘΑΛΑΜΟΣ 

Προωθημένης κατηγορίας οδήγησης, εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, εξαιρουμένων φτερών, 

πλαϊνών οροφής και καπό, που μπορεί να είναι από συνθετικό υλικό για μείωση του απόβαρου, 

υδραυλικά ανακλινόμενος, ώστε να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον κινητήρα. 

Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει άριστη ηχητική και θερμική μόνωση και θα φέρει απαραιτήτως 

σύστημα κλιματισμού A/C με οικολογικό ψυκτικό υγρό R134a. 

Ο θάλαμος οδήγησης θα εδράζεται, μέσω αντιδονητικού συστήματος (σιλενμπλόκ), επί του πλαισίου. 

Θα διαθέτει ελικοειδή ελατήρια και αντιστρεπτικές μπάρες μπροστά και αντικραδασμική διάταξη 

τύπου Mc Pherson πίσω. 

Ανεμοθώρακας πανοραμικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας τύπου TRIPLEX σύμφωνα 

με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που 

θα προσφέρουν άριστη ορατότητα. Τα παράθυρα θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. 

Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης με κατάλληλο σύστημα αεραγωγών για 

ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, καθώς και για την αποθάμβωση του ανεμοθώρακα και των 

πλευρικών παραθύρων με ρυθμιζόμενες παροχές. 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει αερόσουστα και δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος και καθ' 

ύψος, ρυθμιζόμενη πλάτη, υποστήριγμα κεφαλής, ζώνες ασφαλείας και επένδυση από συνθετικό 

ύφασμα πλενόμενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο. Επίσης στον θάλαμο θα υπάρχει κάθισμα 

συνοδηγού με προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας. 

Στο δάπεδο θα υπάρχει πλαστικός πλενόμενος τάπητας, ενώ στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται 

επίσης: 

 Θήκες για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. 

 Πλαφονιέρα και δύο (2) φώτα ανάγνωσης (σποτάκια), δύο (2) αλεξήλια, υποδοχές για 

εγκατάσταση ραδιοφώνου, CB και ηχείων, αναπτήρας, σταχτοδοχείο, ρευματοδότης για 

τοποθέτηση μπαλαντέζας κλπ. 

 Ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία και ηχεία 

 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα 

Εξωτερικά θα υπάρχουν: 
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 Καθρέπτες εξωτερικοί κατά EEC και ΚΟΚ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθώς και 

οριζόντιο για πλευρικό έλεγχο από την πλευρά του συνοδηγού. 

 Λασπωτήρες στους μπροστινούς τροχούς. 

 Πείρος ρυμούλκησης εμπρός 

 Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο 

 

1.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο πίνακας οργάνων ελέγχου θα είναι σύγχρονος, εργονομικά σχεδιασμένος και θα περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες ενδείξεις και όργανα ελέγχου για την άνετη και άμεση παρακολούθηση της 

λειτουργίας του αυτοκινήτου. Ειδικότερα θα διαθέτει: 

 Ηλεκτρονικό ταχογράφο (km/h) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Στροφόμετρο. 

 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας υγρού ψύξης με προειδοποιητική λυχνία. 

 Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμων και προειδοποιητική λυχνία. 

 Όργανο ένδειξης πίεσης πεπιεσμένου αέρα (εμπρόσθιου-οπίσθιου άξονα). 

 Όργανο μέτρησης πίεσης λαδιού μηχανής. 

Επιπλέον, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου για εντοπισμού βλαβών, με ενδεικτικές λυχνίες (αναφέρονται 

ενδεικτικά): 

 Λειτουργίας προβολέων, φώτων πορείας, φλας κλπ. 

 Αλλαγής φίλτρου αέρα 

 Χαμηλής φόρτισης συσσωρευτών 

 Εμπλοκής χειρόφρενου 

 Ένδειξης φθοράς υλικού τριβής εμπρόσθιου και οπίσθιων αξόνων 

 Χαμηλής πίεσης κυκλώματος φρένων 

 Εμπλοκής διαφορικών 

 Χαμηλής στάθμης υγρού υδραυλικού τιμονιού 

 Ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου 

 Ασφάλισης καμπίνας σε θέση πορείας 

 Ύπαρξης νερού στο προφίλτρο καυσίμου 

 Φθοράς υλικού τριβής φρένων 

 Βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης 

 Βλάβης συστημάτων EDC και ABS 
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1.9 ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών παρελκομένων (πυροσβεστήρα, τρίγωνο, 

φαρμακείο κλπ) κατά ΚΟΚ. 

 Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). 

 Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και κατάλογο 

ανταλλακτικών). 

 

1.10 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου > 8.500 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών 

υλικών, μπαζών, προϊόντων εκσκαφής, κλπ. εντός και εκτός πόλεως. Το εσωτερικό μήκος της 

κιβωτάμαξας θα είναι ≥ 4.4000 mm, και η χωρητικότητά της θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Θα είναι πολύ ισχυρής κατασκευής μιας και θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά αδρανών 

υλικών και μπαζών. Το πλαίσιο του οχήματος θα ενισχυθεί με δοκό μορφής «Π» ύψους τουλάχιστον 

140mm και η καρότσα θα φέρει διαδοκίδες από δοκό ύψους τουλάχιστον 80 mm ανά ~300mm. Το 

δάπεδό της θα είναι καλυμμένο από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους > 5mm. Τα πλαϊνά θα είναι 

κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους 3 mm και θα φέρουν ενισχύσεις ανά 

~550mm. Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα μορφής «πι» 

πάχους 3mm. Ο καθρέπτης θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 3 mm και θα φέρει 

κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις. Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από 

λαμαρίνα πάχους 3 mm και θα φέρει πλαίσιο και ενισχύσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 

3 mm. Θα είναι κρεμαστού τύπου και θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω μέσω 

πνευματικού διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού. Επιπλέον θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας 

για την ασφάλιση της πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος. 

Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από δύο υδραυλικά έμβολα και σύστημα «ψαλιδιού», ικανό 

να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο > 8500kg + 30% επιπλέον, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης 

ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο. Επιπλέον θα φέρει τερματική βαλβίδα 

ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης ~45ο καθώς και μηχανική διάταξη αποτροπής υπερανατροπής, 

αλλά και βαλβίδα θραύσης για την ασφαλή ασφάλιση-κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης 

κάποιου ελαστικού σωλήνα. Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. 
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Η καρότσα θα σκεπάζεται από αδιάβροχο κάλυμα που θα ανοίγει και θα κλείνει μηχανικά και ο 

μηχανισμός του θα αποτελείται από σιδηρόδρομο, ράουλα και αψίδες που θα αφήνουν από το πάνω 

μέρος της καρότσας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 200mm. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με υλικά 

αρίστης ποιότητας, ενώ στις ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαινά της 

κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν με αρμόκολλα για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. Το 

όχημα θα φέρει φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς, κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο 

ασφαλείας καθώς και σκάλα ανόδου στη δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. 

 

1.11 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

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

αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση λευκού χρώματος. Οι απαιτούμενες δε επιγραφές θα 

καθορισθούν ομοίως από το Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 

εύλογο χρόνο. 

 

1.12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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1.12.1 Κριτήρια αξιολόγησης Φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10 

2 
Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.) 

100 – 120 10 

3 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Στροφές στο 
ρελαντί ελλείψει φορτίου κ.α.) 

100 – 120 10 

4 Σύστημα διεύθυνσης 100 – 120 10 

5 Σύστημα πέδησης 100 – 120 10 

6 Θάλαμος οδήγησης 100 – 120 10 

7 Πίνακας οργάνων ελέγχου 100 – 120 10 

8 Ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 100 – 120 10 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5 

11 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5 

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5 

Σύνολο 100 

 

 

1.13 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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. 
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Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 

 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, αξιόπιστο και τεχνολογικά 

σύγχρονο, με τα παρακάτω στοιχεία: 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ      

 Ονομαστική Ανυψωτική Ικανότητα (load capacity) με κέντρο βάρους του φορτίου σε απόσταση 

600mm : 3.500 Kg  

 Κινητήρας (engine): Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος με τον πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο 

τρόπο. Πρέπει να είναι τετράχρονος, πετρελαιοκίνητος και με διάταξη φίλτρων αέρα για 

προστασία από σκόνη. 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ιστός Ανύψωσης: 

 Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης Περόνων (lift height):                            min 4.500 mm  

 Τύπος Ιστού (mast) :        3-βάθμιος TRIPLEX 

 Ύψος μηχανήματος με Συνεπτυγμένο Ιστό (overall height lowered) :    max 2.400 mm 

 Ελεύθερη ανύψωση των περόνων με / χωρίς backrest (free lift) :       min 1.000mm 

Επιδόσεις – Χαρακτηριστικά : 

 Αναρριχητικότητα (gradient performance loaded) ) :                          min 35% 

 Ταχύτητα πορείας (Άφορτο)(travel speed) :                                        26 Km/h 

 Μονά Συμπαγή  Ελαστικά  Εμπρός / πίσω     Ναι 

 Περόνες μήκους (fork length):        1.070mm 

 Αρπάγη Pulp Bale Clamp                    Ναι 

 Υδραυλική πλάγια μετατόπιση       Ναι (στην αρπάγη) 

 4ο υδραλικό χειριστήριο για χρήση αρπάγης     Ναι 

 

 

2.3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κιβώτιο Ταχυτήτων :  

 Πλήρως Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με 2 ταχύτητες εμπρός και 2 ταχύτητες πίσω, με αυτόματες 

εναλλαγές μεταξύ 1ης & 2ης  ταχύτητας  

Υδραυλικά χειριστήρια & Μοχλοί-Διακόπτες : 

 Τα Υδραυλικά χειριστήρια στο μηχάνημα να είναι εργονομικά σχεδιασμένα ακριβώς δίπλα (δεξιά)  

στο κάθισμα του χειριστή για τον ακριβή, ασφαλή & παραγωγικό έλεγχο του συστήματος 
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ανύψωσης. 

 

 

 Καμπίνα χειριστή : 

 Κλειστή μεταλλική καμπίνα χειρισμού εργοστασιακής κατασκευής, με υαλοπίνακες ασφαλείας, με 

υαλοκαθαριστήρα, με πόρτες (που φέρουν παράθυρα και κλειδαριά), και με σύστημα θέρμανσης 

(καλοριφέρ), με σύστημα ψύξης A/C. 

Σύστημα Πέδησης :  

 Σύστημα πέδησης με υγρά δισκόφρενα (Wet Discs Brakes)  

Συστήματα Ασφαλείας: 

 Σύστημα ασφάλειας OPSS (Operator Presence Sensing System) για ακινητοποίηση λειτουργιών 

ανύψωσης, κλίσης, και πορείας με την απουσία του χειριστή από το κάθισμα & όταν ο κινητήρας 

δεν λειτουργεί  

 Κάθετα υπερυψωμένη εξάτμιση  

 Led πίσω φώτα εργασίας – φάρος οροφής – βομβητής όπισθεν 

 

2.4 Πρόσθετος Εξοπλισμός - Υδραυλική αρπάγη χωρίς περιστροφή 

 Ονομαστική Ανυψωτική ικανότητα CLAMP: 2.600 kg 

 Εύρος Ανοίγματος Αρπάγης : 640 - 2.370 mm 

 Διαστάσεις Βραχιόνων : 1.000 x 450 

 Με ενσωματωμένη πλάγια μετατόπιση 

 Βάρος εξαρτήματος : 788 kg 

 FEM/ISO IIIA 

 

 
2.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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2.5.1 Κριτήρια αξιολόγησης Περονοφόρου Οχήματος με Αρπάγη 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 
Πλαίσιο, ανυψωτική διάταξη, ειδικά 
χαρακτηριστικά 

100 – 120 12 

2 Κινητήρας  100 – 120 10 

3 Σύστημα μετάδοσης 100 – 120 10 

4 Σύστημα πέδησης 100 – 120 10 

5 Θάλαμος οδήγησης 100 – 120 10 

6 Ελαστικά 100 – 120 8 

7 Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αποδοτικότητα 100 – 120 10 

8 Πρόσθετος εξοπλισμός με αρπάγη 100 – 120 10 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 8 

11 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 7 

Σύνολο 100 

 

2.5.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 
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σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

  

20DIAB000009308 2020-04-14



 

Σελίδα 18 από 53 
 

3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

3.1. Γενικά 

Ο προς προμήθεια φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος, με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), με κάδο 

χωματουργικών εργασιών, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κυβικών μέτρων, βάρους λειτουργίας 

τουλάχιστον 13.000 kg, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU STAGE V σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Ε.Ε., ελάχιστης ιπποδύναμης 150 hp και ροπής 740 Nm. Ο υπό προμήθεια αρθρωτός φορτωτής θα 

είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση ότι, με την παράδοση του 

μηχανήματος θα προσκομιστεί και η απαραίτητη έγκριση τύπου για την έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας. 

3.2. Βάρος – Διαστάσεις - Χωρητικότητες 

 Το βάρος του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 13.000 κιλά. 

 Το ολικό μήκος του θα είναι τουλάχιστον 7.300 mm 

 Ελεύθερο ύψος από το έδαφος θα είναι μεγαλύτερο από 350 mm.  

 Μέγιστο ύψος πείρου του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3.800 mm. 

 Μέγιστο ύψος στο κάτω χείλος του κάδου στις 45° θα είναι τουλάχιστον 2.700 mm. 

 Το εξωτερικό πλάτος του μηχανήματος με κάθε τύπο ελαστικών δεν πρέπει να είναι μικρότερο 

από 2.500 mm. 

 Το μεταξόνιο (wheel base) δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2.800 mm για μεγάλη σταθερότητα. 

Να δοθεί ο κύκλος στροφής στα ελαστικά (μεταξύ πεζοδρομίων). 

 Η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 220 λίτρων. 

 

3.3. Κινητήρας 

Ο κινητήρας, πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος με τον πλέον τεχνολογικά 

εξελιγμένο τρόπο. Πετρελαιοκινητήρας τετράχρονος 6-κύλινδρος, υδρόψυκτος, κυλινδρισμού 6.7 

λίτρων τουλάχιστον, θα πρέπει να έχει τουρμπίνα (turbocharged) και να διαθέτει σύστημα απ' 

ευθείας εγχύσεως (Common Rail), μεγίστης ισχύος τουλάχιστον 150 Hp και ροπής 740 Nm στις 1300 

σ.α.λ. κατά SAE J1349. Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων (EU STAGE V) και οπωσδήποτε o κινητήρας δεν θα φέρει φίλτρο 
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κατακράτησης μικροσωματιδίων  DPF ή άλλο παρόμοιο, για χαμηλότερα κόστη συντήρησης και 

εξοικονόμηση καυσίμου. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του 

κατασκευαστή του κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος, ροπής στρέψεως και ειδικής κατανάλωσης του 

κινητήρα συναρτήσει των στροφών του και σύμφωνα με έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους 

κανονισμούς. Τα στοιχεία που δίνει ο προμηθευτής στην τεχνική του προσφορά για την ισχύ και την 

ροπή του κινητήρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν απόλυτα με τα διαγράμματα αυτά άλλως 

η προσφορά θα απορρίπτεται ως παραπλανητική και αναληθής. Η διάταξη των φίλτρων αέρα να είναι 

κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούμενων στερεών 

σωματιδίων στο περιβάλλον εργασίας όπως είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής. Να έχει όλες τις 

λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποιήσεως σε 

περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. Πρέπει να υπάρχει διπλό φίλτρο αέρος με δείκτη συντήρησης. Το 

σύστημα εισαγωγής αέρος πρέπει να περιλαμβάνει πρόφιλτρο. Το μηχάνημα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και λειτουργίας 24V με εναλλακτήρα ελάχιστης έντασης 

60 amp και κεντρικό διακόπτη. Το σύστημα ψύξεως του κινητήρα και του ελαίου να είναι υψηλής 

ψυκτικής αποδόσεως και να εξασφαλίζουν την συνεχή και ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. Να 

παρέχουν την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισμό των κύψελών και του χώρου γενικά στις 

περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. Απαραίτητο είναι το σύστημα ανάστροφης φοράς του 

ανεμιστήρα στο σύστημα ψύξεως για τον καθαρισμό των ψυγείων . Το κουβούκλιο του κινητήρα να 

είναι μονοκόμματο με ηλεκτρική ανύψωση για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. 

 

3.4. Σύστημα διεύθυνσης 

Υδροστατικό σύστημα διευθύνσεως με ανίχνευση φορτίου. Το μηχάνημα πρέπει να έχει άρθρωση 

στο κέντρο, με ελάχιστη γωνία άρθρωσης τουλάχιστον  40o από την κάθε μεριά. Το μηχάνημα πρέπει 

να περιλαμβάνει σύστημα ανακούφισης για την αποφυγή επαφής του εμπρόσθιου και οπίσθιου 

πλαισίου. Το μηχάνημα πρέπει να περιλαμβάνει υδραυλική αντλία του συστήματος διεύθυνσης 

μεταβλητής παροχής με βαλβίδα προτεραιότητας ανάλογα με το φορτίο. 

 

3.5. Υδραυλικό Σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει φίλτρα και να είναι τελείως στεγανό. Να υπάρχουν 

θυρίδες και εύκολη πρόσβαση σε αυτές για δειγματοληψία του ελαίου υδραυλικού, σασμάν και 

κινητήρα. 
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Θα περιλαμβάνει αντλία μεταβλητής παροχής. Το υδραυλικό σύστημα θα περιλαμβάνει βαλβίδες 

αίσθησης φορτίου καθώς επίσης και σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα. 

 

3.6. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τον πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο. Η 

μετάδοση της κίνησης του φορτωτή πρέπει να γίνεται και στους τέσσερις (4) τροχούς, θα γίνεται 

μέσω υδραυλικού μετατροπέα ροπής (torque converter) και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (full 

powershift), το οποίο θα δίνει τουλάχιστον 4 ταχύτητες μπροστά και 3 πίσω (όρος απαράβατος). Το 

μηχάνημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα μέγιστης ανωτέρας ταχύτητας πορείας 35 km/h έμπροσθεν 

και 25 km/h όπισθεν. Η εν γένει κατασκευή του να διασφαλίζει το σύστημα από υπερθέρμανση σε 

υπό φορτίο λειτουργία και το σύστημα μεταδόσεως να διασφαλίζει τον κινητήρα από 

υπερφορτώσεις κατά τις μεταβολές της ταχύτητας.  Η τελική μείωση των στροφών θα γίνεται με 

πλανητικό σύστημα στους άξονες, για την όσο το δυνατόν καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του 

μηχανήματος σε βεβαρημένο περιβάλλον εργασίας όπως είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής. Οι δυο 

άξονες θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου με αυτόματο σύστημα περιορισμένης μετάδοσης (L.S.D.) 

στον μπροστινό και στον πίσω άξονα,  για αποδοτικότερη λειτουργία και λιγότερη φθορά στα 

ελαστικά (όρος απαράβατος). Για την αλλαγή κατεύθυνσης του φορτωτή εμπρός-πίσω, εκτός από τον 

λεβιέ αριστερά στο τιμόνι  (ραβέρσα), θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος διακόπτης και στο 

χειριστήριο (joystick) του φορτωτή. 

 

3.7. Σύστημα πέδησης 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει ελαιοψυχόμενα πολλαπλών δίσκων φρένα, αυτορρυθμιζόμενα φρένα 

εργασίας, πλήρως καλυμμένα και στεγανοποιημένα από νερό, λάσπη και σκόνη. Το σύστημα 

πέδησης θα χρησιμοποιεί, κατά προτίμηση, υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με 

σύστημα υδραυλικής υποβοήθησης, κλειστά σε λουτρό λαδιού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες 

δεν θα χρειάζονται κανένα service για τουλάχιστον 10.000 ώρες λειτουργίας. Το μηχάνημα θα έχει 

ηχητικό alarm και λαμπάκι προειδοποιώντας το χειριστή για την μείωση της πίεσης κάτω από την 

ασφαλή στάθμη λειτουργίας. Τα κυκλώματα λειτουργίας των φρένων του εμπρόσθιου και οπίσθιου 

διαφορικού πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Σε περίπτωση βλάβης του ενός, να μπορεί να ενεργοποιείται 

το άλλο (όρος απαράβατος). Θα υπάρχει σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (φιάλες Αζώτου ή άλλο 

σύστημα) για την πέδηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα ή της αντλίας 
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υδραυλικού (όρος απαράβατος). Το φρένο στάθμευσης θα είναι ηλεκτρουδραυλικό. Το φρένο 

στάθμευσης θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν σταματάει η λειτουργία του κινητήρα και θα είναι 

ανεξάρτητα από τα φρένα λειτουργίας (όρος απαράβατος).  Να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του 

συστήματος πέδησης του μηχανήματος, καθώς επίσης και η συνολική επιφάνεια τριβής, στα φρένα 

λειτουργίας - φρένα στάθμευσης. 

 

3.8. Κάδος φόρτωσης 

Χωρητικότητα κάδου γενικής χρήσης με λάμα κοπής (κατά ISO 7546) τουλάχιστον 2,00 m³. Η ελάχιστη 

γωνία του κάδου σε θέση μεταφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40o. Το στατικό φορτίο 

ανατροπής (tipping load) σε ευθεία θέση δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8.200 κιλών (όρος 

απαράβατος). Το φορτίο ανατροπής σε πλήρη άρθρωση 40° δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8.000 

κιλών. Το πλάτος του κάδου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2.700 mm. Η ελάχιστη γωνία ανατροπής 

κάδου στο μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45°. Μέγιστο ύψος πείρου του κάδου 

τουλάχιστον 3.800 mm. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δύναμη προωθήσεως (Breakout Force) στο 

κοπτικό άκρο του κάδου η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 14.000 Kg. Επί ποινή αποκλεισμού η 

λειτουργία του συστήματος φόρτωσης θα γίνεται από ένα λεβιέ χειρισμού τύπου joystick με 

κατάλληλο διακόπτη για την εναλλαγή της κατεύθυνσης εμπρός πίσω. Απαραίτητη είναι η 

δυνατότητα «ελεύθερης πλεύσεως» του κάδου για εργασίες διαμορφώσεως αλλά και για να μην 

πληγώνει την επιφάνεια φορτώσεως όταν δεν πρέπει (οδόστρωμα ασφάλτου, σκυρόδεμα, κλπ). 

 

3.9. Σύστημα διαχείρισης 

Θα γίνεται αυτόματη ρύθμιση της υδραυλικής ισχύος στις ανάγκες της εργασίας. Υποχρεωτικά θα 

υπάρχει δυνατότητα επιλογής για εργασίες ανυψωτικές, ακρίβειας και οικονομίας καυσίμων. Να 

δοθεί περιγραφή του συστήματος διαχείρισης της υδραυλικής παροχής. 

3.10. Άξονες 

Ο μπροστινός άξονας θα πρέπει να έχει δυνατότητα ταλάντωσης και είναι απαραίτητη η δυνατότητα 

κλειδώματος του μπροστινού άξονα σε κάθε θέση. Επιθυμητό είναι να υπάρχουν βαλβίδες 

ασφαλείας στο σύστημα ρύθμισης της κλίσης του μπροστινού άξονα σε περίπτωση που υπάρξει 

απώλεια υδραυλικής ισχύος. 
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3.11. Καμπίνα χειρισμού 

Η καμπίνα θα διαθέτει κατάλληλη μόνωση τόσο για τον θόρυβο όσο και για οσμές και θα διαθέτει 

υποχρεωτικά σύστημα θέρμανσης & κλιματισμού (AIR CONDITION). Σύστημα θέρμανσης με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη θερμαινόμενου αλλά φρέσκου αέρα, ο οποίος θα 

λαμβάνεται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους και πριν την 

εισαγωγή του στο θάλαμο θα διαπερνά από φίλτρο αέρα το οποίο θα βρίσκετε εξωτερικά της 

καμπίνας. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται. Θα πρέπει να είναι 

ασφαλείας ROPS / FΟΡS LEVEL II θερμαινόμενο και κλιματιζόμενο και υπό πίεση για την προστασία 

από την είσοδο σκόνης με ειδικό φίλτρο αέρα καμπίνας. Πρέπει κατ' ελάχιστο  να υπάρχουν όργανα: 

θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα, θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού, θερμοκρασίας λαδιού 

συστήματος μετάδοσης κίνησης, δείκτη στάθμης καυσίμου, ηλεκτρικό ωρομετρητή, στροφόμετρο και 

ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών του οποίου να δοθεί αναλυτική 

περιγραφή. Στη τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή της καμπίνας και της 

εργονομίας της, καθώς και των συστημάτων οδήγησης, ελέγχου, και διάγνωσης προβλημάτων του 

μηχανήματος. Θα φέρει φώτα νυχτερινής εργασίας και καθρέπτες οπισθοπορείας. 

 

3.12. Λοιπός Εξοπλισμός 

Προκειμένου το μηχάνημα να επιτελέσει με ορθό τρόπο το σκοπό απόκτησής του: 

 Θα φέρει ειδική κατασκευή η οποία θα προστατεύει τα μηχανικά - λειτουργικά μέρη του από 

μεγάλα αντικείμενα αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η γρήγορη και απρόσκοπτη δυνατότητα 

για επιθεωρήσεις συντηρήσεως. 

 Θα φέρει ένα ζεύγος σταθεροποιητών (ποδαρικά) με ανεξάρτητη υδραυλική λειτουργία. 

 Θα φέρει βομβητή οπισθοπορείας. 

 Θα φέρει πυροσβεστήρα, εργαλειοθήκη και πλήρες φαρμακείο. 

 Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει 

σήμα CE. 

 

3.13. Τεκμηρίωση 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 

20DIAB000009308 2020-04-14



 

Σελίδα 23 από 53 
 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην Ελληνική ή την Αγγλική 

 Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή την Αγγλική 

 Πυροσβεστήρα 

 Φαρμακείο 

 Τρίγωνο  

 

3.14. Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι η εγκατάσταση της ΜΕΑ Θήβας. 

 

3.15. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν 

δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν 

εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας. 

 

3.16. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 12–μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφέρεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο του μηχανήματος στη 

χώρα μας και όχι από τρίτο. Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη και υλικά. 

3.17. Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον 

χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία 

 Οδήγηση του μηχανήματος 

 Χειρισμός του μηχανήματος 

 Καθημερινό έλεγχο 

 Περιοδική συντήρηση 
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 Συνιστώμενα λιπαντικά 

 Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

 

3.18. Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

3.19. Τεχνική Υποστήριξη 

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη 

από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) 

έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

3.20. Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο μηχανημάτων και να ακολουθεί διαδικασίες ISO 

9001:2000. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η πρώτη συντήρηση θα γίνει χωρίς καμία χρέωση προς τον Φο.Δ.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα). 

Να προσκομιστεί πρόγραμμα συντήρησης – service σύμφωνα με τον κατασκευαστή, παρεχόμενες 

υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, 

διαδικασία αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και άλλων 

μέσων για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

3.21. Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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3.21.1. Κριτήρια αξιολόγησης Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10 

2 
Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.) 

100 – 120 10 

3 
Σύστημα διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης, 
τροχοί, πέδηση – φρένα 

100 – 120 10 

4 Υδραυλικό Σύστημα & Σύστημα Περιστροφής 100 – 120 10 

5 
Σύστημα εκσκαφής (Βάθος εκσκαφής, 
ανυψωτική ικανότητα κ.α.) 

100 – 120 10 

6 
Σύστημα διαχείρισης & Άξονες (Ρύθμιση 
υδραυλικής ισχύος, κλείδωμα μπροστινού 
άξονα (κ.α.) 

100 – 120 10 

7 
Καμπίνα χειρισμού (Σχεδιασμός ασφαλείας, 
εργονομία, διάγνωση βλαβών κ.α.) 

100 – 120 10 

8 
Λοιπός Εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, 
εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, CE κ.α.) 

100 – 120 10 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5 

11 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5 

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5 

Σύνολο 100 

 

 

3.21.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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 
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προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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4. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ 

4.1. Γενικά 

Ο αυτοκινούμενος αναστροφέας σωρών κομποστοποίησης θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. 

Ο αναστροφέας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τύπου «αψίδας» με εγκάρσιο τύμπανο ανάδευσης και θα 

χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή των σωρών ωρίμανσης. 

Ο αναστροφέας θα έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει σωρούς κόμποστ τριγωνικής ή 

τραπεζοειδούς διατομής, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες ανάμιξης των σωρών, 

και να επιτρέπεται η διοχέτευση του αέρα και του οξυγόνου στους σωρούς του υλικού, ώστε 

μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ωρίμανσης του κόμποστ. Η ελάχιστη απόδοση του αναδευτήρα στην 

εργασία θα είναι 1.500m³/h (ενδεικτικές διαστάσεις σειραδιού 1,8m ύψος, 3,5m πλάτος). 

Όλο το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικά, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αξιόπιστη μακρά λειτουργία και ανθεκτικότητα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες 

αναστροφής. Επίσης, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης καθημερινής 

συντήρησης του. 

Το σύστημα θα είναι οικολογικής τεχνολογίας και θα καλύπτει τα όρια εκπομπών καυσαερίων και 

θορύβου, όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική οδηγία περί Μ.Ε. Επίσης, θα είναι κατάλληλο για 

εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα ρυπασμένης ατμόσφαιρας και σε ακραίες 

θερμοκρασίες. Τέλος, ο εξοπλισμός θα είναι βαμμένος με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, 

ώστε να εξασφαλιστεί η αντισκωριακή προστασία του, με δεδομένο ότι θα έρχεται σε επαφή με υλικά 

ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων. 

4.2. Κινητήρας 

Η λειτουργία του μηχανήματος γίνεται από πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 140hp, τελευταίας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας και ελέγχου της 

λειτουργίας του.  

4.3. Θάλαμος οδήγησης 

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστός και θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού με φίλτρο, κατάλληλο 

για το περιβάλλον λειτουργίας του μηχανήματος. Ο θάλαμος φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστή 

και όλα τα σύγχρονα και εργονομικά χειριστήρια, καθώς και τις απαραίτητες οπτικές και ηχητικές 

ενδείξεις και όργανα ελέγχου των λειτουργιών του μηχανήματος. 
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4.4 Σύστημα μετάδοσης ισχύος – σύστημα διεύθυνσης και πέδησης 

Η μετάδοση της ισχύος είναι τόσο για την κίνηση του μηχανήματος, όσο και για την εργασία (την 

περιστροφή του εγκάρσιου τυμπάνου ανάδευσης) υδροστατική. Οι σχέσεις μετάδοσης για την κίνηση 

είναι δύο: ταχύτητα ανάδευσης και ταχύτητα κίνησης περίπου (ελιγμών) 0-4km/h επίσης απειροστά 

μεταβαλλόμενη. H διάμετρος στροφής δε θα υπερβαίνει τα 6,0m. 

Τόσο η πέδη εργασίας όσο και η πέδη στάθμευσης είναι υδροστατικού τύπου. 

 

4.5 Σύστημα ανάδευσης σειραδιών 

Το σύστημα απαρτίζεται από: 

 υδραυλικά αναδιπλούμενα άροτρα σε έκαστο άκρο της αψίδας, για την οριοθέτηση του 

σειραδιού και την προώθηση του υλικού προς το τύμπανο 

 εγκάρσιο ξέστρο κάτω από το τύμπανο για την ανάδευση του υλικού κάτω από το τύμπανο, 

και την προώθησή του προς αυτό 

 και τέλος το τύμπανο 

Το τύμπανο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής και μεγάλης επιφανειακής 

αντοχής στην τριβή με αδρανή υλικά, και έχει διάμετρο 1.400 mm. Περιστρέφεται υδραυλικά, 

με απειροστή ρύθμιση στροφών. 

Το τύμπανο φέρει περιμετρικά χαλύβδινα ελάσματα-προεξοχές κατάλληλου αριθμού, 

σχήματος και μεγέθους, ώστε να αναδεύει αποτελεσματικά το υλικό. 

4.6 Ηλεκτρικό σύστημα 

Λειτουργεί σε τάση 24V. O εναλλάκτης (δυναμό) είναι τριφασικός, τουλάχιστο 80A, ενώ υπάρχουν 2 

συσσωρευτές κατάλληλοι για ψυχρή εκκίνηση, 100Ah έκαστος. 

Στην οροφή του θαλάμου χειριστή υπάρχουν ισχυροί προβολείς αλογόνου για νυκτερινή εργασία, 

καθώς και αναλάμπων φάρος. 

4.7 Λοιπός εξοπλισμός 

Το μηχάνημα διαθέτει: 

 Κεντρικό σύστημα λίπανσης 

 Προετοιμασία για σύστημα άρδευσης των σειραδιών αποτελούμενο από: 

i. περιστρεφόμενο βραχίονα υποστήριξης της μάνικας 

ii. σωλήνα σπιράλ 
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iii. σφαιρικό ταχυσύνδεσμο τύπου Β παροχής 1000lt/min, διαμέτρου 62mm 

iv. κατάλληλες σωληνώσεις επί του μηχανήματος για την διαβροχή των σειραδιών 

 

4.8 Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ Θήβας. 

 

4.9 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν 

δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν 

εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας. 

 

4.10 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 12–μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφέρεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο του μηχανήματος στη 

χώρα μας και όχι από τρίτο. Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη και υλικά. 

 

4.11 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

4.12 Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον 

χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία 

 Οδήγηση του μηχανήματος 

 Χειρισμός του μηχανήματος 
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 Καθημερινό έλεγχο 

 Περιοδική συντήρηση 

 Συνιστώμενα λιπαντικά 

 Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

 

4.13 Τεχνική Υποστήριξη 

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη 

από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) 

έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

4.14 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο μηχανημάτων και να ακολουθεί διαδικασίες ISO 

9001:2000. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η πρώτη συντήρηση θα γίνει χωρίς καμία χρέωση προς τον Φο.Δ.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα). 

Να προσκομιστεί πρόγραμμα συντήρησης – service σύμφωνα με τον κατασκευαστή, παρεχόμενες 

υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, 

διαδικασία αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και άλλων 

μέσων για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

4.15 Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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4.15.1 Κριτήρια αξιολόγησης Αναστροφέα Σειραδιών  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 15 

2 
Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.) 

100 – 120 15 

3 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Τύπος 
μετάδοσης, τύπος ταχυτήτων, κ.α.) 

100 – 120 10 

4 Σύστημα ανάδευσης - διαβροχής 100 – 120 15 

5 
Θάλαμος χειριστή (Σχεδιασμός ασφαλείας, 
όργανα ελέγχου, κ.α.) 

100 – 120 15 

6 
Λοιπός Εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, 
εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, CE κ.α.) 

100 – 120 10 

7 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5 

9 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5 

10 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5 

Σύνολο 100 

 

4.15.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 
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σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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5 ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (ΗΟΟΚ LIFT)  

5.7 Γενικά 

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, 

αναγνωρισμένου οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H υπερκατασκευή υδραυλικά κινούμενου 

γάντζου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ανοιχτών 

containers χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 30m³. 

Το όχημα θα είναι κατάλληλο σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονομικές διατάξεις. 

Το φορτηγό θα είναι τετραξονικό, με πετρελαιοκινητήρα ελάχιστης ισχύος 300hp. Θα είναι μικτού 

φορτίου τουλάχιστον 41t (νόμιμο φορτίο). Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι βαριάς και 

ενισχυμένης κατασκευής, με σύστημα ανάρτησης κατάλληλο για χρήση και σε εκτός δρόμου 

συνθήκες. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και η ακτίνα στροφής 

του όσο το δυνατό μικρότερη. Το αυτοκίνητο θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού. Στον 

πίνακα θα φέρουν τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.  

Ο προσφερόμενος τύπος ανυψωτικού μηχανισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για ανυψωτική 

ικανότητα τουλάχιστον 30.000kg και κοντέινερ με μήκος από 5,0m μέχρι 6,5m. 

 

5.8 Θάλαμος οδήγησης  

Ο θάλαμος οδήγησης θα φέρει θερμική και ηχητική μόνωση, θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή 

ορατότητα και παρμπρίζ ασφάλειας, θα φέρει υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά και αλεξήλιο 

ρυθμιζόμενο. 

Η καμπίνα θα είναι σύγχρονου σχεδιασμού και θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε να είναι όσο 

το δυνατόν ευκολότερος ο χειρισμός και έλεγχος του οχήματος από τον οδηγό. Επίσης θα 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο του οχήματος. Θα 

φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο (αεροαναρτούμενο) και κάθισμα για δύο συνοδηγούς. Η 

καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Θα είναι ανακλινόμενου 

τύπου και θα ανασηκώνεται με υδραυλικό τρόπο. 

Η καμπίνα θα φέρει επί της οροφής (εσωτερικά) απαραιτήτως θερμική και ηχητική μόνωση, παρμπρίζ 

πανοραμικού τύπου, σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό νυκτός και δάπεδο καλυμμένο με πλαστικό 

τάπητα. Ο θάλαμος οδηγήσεως θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα κλιματισμού και σύστημα ηχητικής 

σήμανσης οπισθοπορείας. 
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Το διαφορικό θα είναι μπλοκέ ώστε να είναι ευκολότερη η κίνηση σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. 

 

5.9 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος απ' ευθείας εγχύσεως τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των 

κυκλοφορούντων γνωστών τύπων στο εμπόριο. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, τουλάχιστον 6 σχέσεων και άνω για την εμπρόσθια κίνηση 

του οχήματος και τουλάχιστον 1 για την οπίσθια κίνηση του. 

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φάρο, θα έχει φως όπισθεν και θα υπάρχει ηχητικό σήμα κατά 

την όπισθεν κίνηση. Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός, αυτορυθμιζόμενος και θα είναι ισχυρής 

κατασκευής και ανθεκτικός για χρήση του οχήματος σε χωματουργικές εργασίες. 

 

5.10 Σύστημα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντας. Το αυτοκίνητο θα 

είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS). 

 

5.11 Υλικά Κατασκευής  

Τα δομικά του στοιχεία είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητος χάλυβα St52. 

 

5.12 Μέρη συστήματος  

Το σύστημα αποτελείται από τα παραπάνω κύρια μέρη: 

• Κύριο πλαίσιο 

• Πλαίσιο ανατροπής 

• Ενδιάμεσο τμήμα 

• Βραχίονας γάντζος 

• Υδραυλικά έμβολα 

Το κυρίως πλαίσιο θα έχει χαμηλό ύψος, ισχυρή κατασκευή κατάλληλα σχεδιασμένη για 

επιπρόσθετες (optional) ασφαλιστικές διατάξεις. Μια σειρά από πλευρικά υποστυλώματα 
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συγκολλημένα με κατάλληλες ενισχύσεις εξασφαλίζουν την σωστή οδήγηση ενός γεμάτου container. 

Δύο ισχυρής κατασκευής οπίσθια ράουλα θα υποστηρίζουν την φόρτωση/εκφόρτωση του κοντέινερ. 

Το πλαίσιο ανύψωσης θα είναι κατασκευασμένο από δύο στιβαρά προφίλ με δύο ανταλλακτικά 

μεταλλικά ράουλα τοποθετημένα στο πίσω τμήμα. Στο εμπρόσθιο τμήμα βρίσκεται συγκολλημένα 

ειδική κατασκευή που συνδέει τον βραχίονα (γάντζο), με το ανυψωτικό πλαίσιο. 

Το ενδιάμεσο πλαίσιο επιτρέπει κίνηση ολίσθησης του βραχίονα κατά 1080mm. Ενισχυτικές 

λαμαρίνες καθώς και λάμες κατανομής της τάσης είναι συγκολλημένες στο ανυψωτικό πλαίσιο για 

ορθή κατανομή των δυνάμεων και περιορισμό του επιπρόσθετου βάρους αλλά και εγγύηση του 

χρόνου διάρκεια ζωής του συστήματος. 

• Μήκος ολίσθησης περίπου 1080mm. 

• Ανταλλακτικά μπρακέτα ολίσθησης για την κίνηση του βραχίονα. 

• Ειδικές λάμες ολίσθησης από υψηλής ασφάλισης του γάντζου μεταξύ του ενδιάμεσου τμήματος 

και του ανυψωτικού πλαισίου. ΑR = ελάχιστη σκληρότητα 500 ΗΒ. 

• Ακραίο ράουλο ασφαλείας, βρίσκεται συγκολλημένο στο ενδιάμεσο πλαίσιο για την ασφάλιση του 

ανυψωτικού πλαισίου κατά την παραλαβή του κοντέινερ από την θέση του στο έδαφος. 

Η κατασκευή του βραχίονα γάντζου θα συγκρατεί τον υδραυλικό κύλινδρο ολίσθησης. 

Οι υδραυλικοί κύλινδροι θα είναι υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για 

ελάχιστη προσπάθεια κατά την συντήρηση ή αντικατάσταση. Οι υδραυλικοί κύλινδροι αυτοί θα 

πρέπει να είναι ελεγμένοι και δοκιμασμένοι σε πίεση μεγαλύτερη κατά 50% από την ονομαστική 

πίεση λειτουργίας. 

Ειδική έμφαση θα δοθεί στον υδραυλικό κύλινδρο ολίσθησης, όσον αφορά τη θέση των εισαγωγών 

– εξαγωγών λαδιού, για περιορισμό τυχόν βλαβών κατά την διάρκεια λειτουργίας και αποφεύγοντας 

διαρροές λαδιού. 

Οι συνδετήριοι πείροι και τα δακτυλίδια αυτών θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ποιότητας 

42CRM04. Τα σημεία διασύνδεσης του ενδιάμεσου τμήματος και των υδραυλικών κυλίνδρων θα 

είναι ενισχυμένα με ελάσματα για κατάλληλη κατανομή των φορτίσεων. 

5.13 Χρωματισμός 

Πριν από τη βαφή θα γίνει πλήρης αποσκωρίαση με αμμοβολή, στην συνέχεια θα τοποθετηθεί πρώτο 

στρώμα εποξικό αστάρι 50μm, δεύτερο εποξικό αστάρι 70μm τελικό χρώμα πολυουρεθανικής βάσης 

40μm. Η υπερκατασκευή θα ασταρωθεί και θα βαφεί με τελικό χρώμα. 
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5.14 Ασφαλιστικές διατάξεις  

Ο πνευματικός μηχανισμός ασφάλισης που χρησιμοποιείται θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα 

HARDOX 400, σε τοξοειδή διαμόρφωση, τέτοια που να εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του ακόμα 

και στην περίπτωση που ο χειριστής τον ενεργοποιήσει πριν την ευθυγράμμιση του ενδιάμεσου 

τμήματος και του ανυψωτικού τμήματος. 

Το βασικό σύστημα ασφάλισης του κοντέινερ είναι ένα μηχανικό κλείστρο που θα βρίσκεται 

συγκολλημένο στο ανυψωτικό πλαίσιο. Ειδικό σύστημα ασφαλείας μεταξύ του κοντέινερ και του 

μηχανισμού αποτελείται από πνευματικά ελεγχόμενη ασφάλεια με μηχανικό νεκρό σημείο για 

λόγους ασφαλείας. 

 

5.15 Σύνδεση με το όχημα  

Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα συνδέεται σε κατάλληλη θέση ώστε να υπάρχει σωστή κατανομή 

φορτίου στους άξονες του οχήματος, η σύνδεση θα γίνει με κατάλληλα χαλυβδοελάσματα πάχους 

6mm τα οποία θα συγκολληθούν στο πλαίσιο του ανυψωτικού μηχανισμού και θα βιδωθούν επί του 

πλαισίου του οχήματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι κατάλληλοι ώστε να προσφέρουν στιβαρή 

σύνδεση αλλά και με την ελαστικότητα που απαιτείται. 

Επί του οχήματος θα τοποθετηθεί κατάλληλη υδραυλική αντλία η οποία θα παίρνει κίνηση από το 

ΡΤΟ του οχήματος και θα έχει παροχή 60-80lit/min στις 1000rpm με μέγιστη πίεση λειτουργίας 

350bar. Στον ανυψωτικό μηχανισμό θα γίνουν οι κατάλληλες συνδέσεις με σωληνώσεις υψηλής 

πίεσης από την αντλία προς τον ανυψωτικό μηχανισμό και από τον ανυψωτικό μηχανισμό προς το 

ντεπόζιτο λαδιού. 

Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις στο πνευματικό σύστημα ελέγχου και τοποθέτηση του 

πνευματικού χειριστηρίου εντός του κουβουκλίου του οχήματος. 
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5.16 Τεκμηρίωση 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην Ελληνική ή/και την Αγγλική 

 Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και την Αγγλική 

 Πυροσβεστήρα 

 Φαρμακείο 

 Τρίγωνο 

 

5.17 Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ Θήβας. 

 

5.18 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και 

θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στην έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η άδεια 

κυκλοφορίας. 

 

5.19 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 12–μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση 

αυτή δεν θα καλύπτει βέβαια τα αναλώσιμα μέρη και υλικά. 
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5.20 Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον 

χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία 

 Οδήγηση του μηχανήματος 

 Χειρισμός του μηχανήματος 

 Καθημερινό έλεγχο 

 Περιοδική συντήρηση 

 Συνιστώμενα λιπαντικά 

 Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

 

5.21 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά  

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

5.22 Τεχνική Υποστήριξη 

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη 

από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) 

έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

5.23 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο μηχανημάτων και να ακολουθεί διαδικασίες ISO 

9001:2000. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η πρώτη συντήρηση θα γίνει χωρίς καμία χρέωση προς τον Φο.Δ.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα). 

Να προσκομιστεί πρόγραμμα συντήρησης – service σύμφωνα με τον κατασκευαστή, παρεχόμενες 

υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, 
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διαδικασία αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και άλλων 

μέσων για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

5.24 Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

5.18.1 Κριτήρια αξιολόγησης Φορτηγού Οχήματος με γάντζο 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10 

2 
Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.) 

100 – 120 10 

3 Μέρη συστήματος 100 – 120 10 

4 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Τύπος 
μετάδοσης, κιβώτιο ταχυτήτων, ταχύτητα, κ.α.) 

100 – 120 10 

5 
Σύστημα διεύθυνσης & Σύστημα πέδησης – 
Φρένα (Τύπος συστήματος διεύθυνσης, τύπος 
φρένων, σύστημα ασφάλειας φρένων κ.α.) 

100 – 120 10 

6 Ανυψωτικός μηχανισμός 100 – 120 10 

7 
Θάλαμος χειριστή (Σχεδιασμός ασφαλείας, 
όργανα ελέγχου, κ.α.) 

100 – 120 10 

8 
Λοιπός εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, 
εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, CE κ.α.) 

100 – 120 10 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5 

11 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5 

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5 

Σύνολο 100 
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5.18.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ  
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6 ΜΙΚΡΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

6.7 Γενικά 

Το μηχάνημα θα είναι εξελιγμένης τεχνολογικά κατασκευής. Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη 

ανά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υπάρχουσες 

σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην 

Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία του, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με προβολείς εργασίας, καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά 

σώματα κ.λπ. Πάνω ακριβώς από το θάλαμο οδήγησης θα υπάρχει περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού 

χρώματος. Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, μονοκόμματο ή αρθρωτό, με τοποθετημένο 

μπροστά τον κάδο φόρτωσης. 

Το μηχάνημα θα ενσωματώνει τη δυνατότητα προσαρμογής περιφερειακών συστημάτων (τα οποία 

θα παρουσιαστούν με την προσφορά), ώστε να είναι δυνατή τυχόν μελλοντική προμήθεια και 

προσαρμογή τους, για εκτέλεση εναλλακτικών εργασιών. 

 

6.8 Θάλαμος χειριστή 

Θα είναι κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, παρέχοντας μεγάλη ασφάλεια στον χειριστή, με 

υαλοπίνακες, πίσω και πλευρικά κατασκευασμένους από γυαλί ασφαλείας. Οι πλευρικοί 

υαλοπίνακες θα φέρουν μεταλλικό πλέγμα προστασίας. Θα φέρει θύρα εισόδου με 

υαλοκαθαριστήρα και σύστημα εκτόξευσης νερού. Εντός του θαλάμου θα υπάρχει ενσωματωμένη 

θήκη εργαλείων συντήρησης και θέση για τοποθέτηση του πυροσβεστήρα και του απαιτούμενου 

εξοπλισμού από τον Κ.Ο.Κ. (τρίγωνο, φαρμακείο κ.λπ.). 

Θα φέρει μόνωση έναντι θορύβου και σκόνης. Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 

υλικό, σύγχρονου τύπου, ρυθμιζόμενο, άνετο (με σύστημα απορρόφησης κραδασμών), με ζώνη 

ασφαλείας και προστατευτική μπάρα για το χειριστή η οποία θα φέρει διάταξη που θα διακόπτει την 

λειτουργία του οχήματος όταν σηκωθεί. 

Ο θάλαμος θα φέρει πλήρη πίνακα οργάνων με τα απαραίτητα όργανα ειδοποίησης και ελέγχου, 

(όπως δείκτη στάθμης καυσίμου, θερμοκρασίας κυκλώματος υδρόψυξης, πίεσης λαδιού κινητήρα, 

προειδοποίησης κατάστασης συσσωρευτή, ένδειξης φρένου στάθμευσης, αλλαγής φίλτρου λαδιού, 

ωρομετρητή κ.ά.), εργονομικούς διακόπτες χειρισμού, επαρκή φωτισμό, καθρέπτη, κόρνα και 

αυτόματη ηχητική προειδοποίηση οπισθοπορείας. 
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6.9 Κινητήρας 

Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με ισχύ τουλάχιστον 

40hp και θα πληρεί τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Οι εκπομπές καυσαερίων θα είναι σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

Οι στροφές λειτουργίας του κινητήρα θα ελέγχονται με το πόδι (πεντάλ ποδιού), αλλά και χειροκίνητα 

με εργονομικό μοχλό. 

 

6.10 Σύστημα μετάδοσης κίνησης.  

Η κίνηση θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4×4). Η μετάδοση θα είναι υδροστατικού τύπου, με 

δύο ανεξάρτητες διατάξεις κίνησης (μία για κάθε ζεύγος πλευρικών τροχών), ώστε να είναι δυνατή η 

επιτόπια περιστροφή του οχήματος κατά 360°. 

Η ταχύτητα εμπροσθοπορείας του φορτωτή θα είναι τουλάχιστον 10km/h. 

 

6.11 Σύστημα πέδησης 

Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του οχήματος. Για λόγους ασφαλείας θα 

υπάρχει διάταξη άμεσης πέδησης σε περίπτωση που σβήσει ο κινητήρας. 

Η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφάλειας του χειριστή θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με παρόμοιο 

τρόπο όταν σηκωθεί. 

 

6.12 Σύστημα διεύθυνησης / ελέγχου λειτουργίας 

Ο έλεγχος των κινήσεων εργασίας και της πορείας του οχήματος θα γίνεται με κατάλληλα εργονομικά 

χειριστήρια (joystick ή μοχλούς χειρισμού). 

 

6.13 Υδραυλικό σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από υλικά υψηλής ποιότητας (αντλία, εύκαμπτοι σωλήνες 

τροφοδοσίας των υδραυλικών κυκλωμάτων («μαρκούτσια»), κ.λπ.). Οι υδραυλικές σωληνώσεις του 

μηχανήματος θα είναι άριστα προστατευμένες. 
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6.14 Τροχοί 

Το μηχάνημα θα φέρει 4 τροχούς με ελαστικά επίσωτρα τρακτερωτού τύπου. 

 

6.15 Ηλεκτρικό σύστημα  

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη διάταξη φωτισμού κατά Κ.Ο.Κ., δηλαδή φώτα πορείας, προβολείς 

εργασίας, φώτα αλλαγής κατεύθυνσης (φλας), προειδοποίησης (alarm και stop) και φωτιζόμενο 

σημείο στο πίσω μέρος για τοποθέτηση αριθμού κυκλοφορίας. Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα 

τροφοδοτείται από συσσωρευτή 12 ή 24V. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές, απολύτως μονωμένες και προστατευμένες, αποκλείοντας 

πιθανότητα βραχυκυκλώματος. 

 

6.16 Διατάξεις ασφαλείας 

Ο λαστιχοφόρος φορτωτής, θα πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού 

που ισχύουν στην Ε.Ε. 

 

6.17 Σύστημα Φόρτωσης 

Το σύστημα φόρτωσης (μπούμα) θα αποτελείται από δύο βραχίονες («μπράτσα»), που θα 

ανυψώνονται από δύο ισχυρής κατασκευής και απόδοσης έμβολα (ένα σε κάθε βραχίονα) και τον 

κάδο φόρτωσης. 

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 0,3m³. Η ανυψωτική ικανότητα του συστήματος θα 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτωσης, ανύψωσης και ανατροπής, φορτίου βάρους έως 0,5t. 

Ο κάδος φόρτωσης κατά την ανύψωση του θα οριζοντιώνεται αυτόματα, ώστε να αποτρέπεται 

πιθανή πτώση υλικών. Ο φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου 

φόρτωσης, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολα και γρήγορα η τυχόν εναλλαγή του με άλλον. 

 

6.18 6.12 Τεκμηρίωση 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως 
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 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην Ελληνική ή/και την Αγγλική 

 Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και την Αγγλική 

 Πυροσβεστήρα 

 Φαρμακείο 

 Τρίγωνο 

 

6.19 Παράδοση 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ Θήβας. 

6.20 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και 

θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στην έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η άδεια 

κυκλοφορίας. 

 

6.21 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 12–μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφέρεται από τον επίσημο αντιπρόσωπο του μηχανήματος στη 

χώρα μας και όχι από τρίτο. Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη και υλικά. 

 

6.22 Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον 

χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 

 Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία 

 Οδήγηση του μηχανήματος 

 Χειρισμός του μηχανήματος 
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 Καθημερινό έλεγχο 

 Περιοδική συντήρηση 

 Συνιστώμενα λιπαντικά 

 Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

 

6.23 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά  

Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

6.24 Τεχνική Υποστήριξη 

Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη 

από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) 

έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

 

6.25 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο μηχανημάτων και να ακολουθεί διαδικασίες ISO 

9001:2000. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η πρώτη συντήρηση θα γίνει χωρίς καμία χρέωση προς τον Φο.Δ.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (εργασία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα). 

Να προσκομιστεί πρόγραμμα συντήρησης – service σύμφωνα με τον κατασκευαστή, παρεχόμενες 

υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, 

διαδικασία αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και άλλων 

μέσων για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

6.26 Κριτήρια ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

6.20.1 Κριτήρια αξιολόγησης Συμπιεστή Απορριμμάτων 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10 

2 
Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία 
κ.α.) 

100 – 120 10 

3 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Τύπος 
συστήματος, ταχύτητες, ικανότητα 
αναρρίχησης, κ.α.) 

100 – 120 10 

4 

Σύστημα Διεύθυνσης & Συμπυκνωτικοί 
κύλινδροι – τροχοί συμπίεσης (Τύπος 
συστήματος διεύθυνσης, χαρακτηριστικά 
κυλίνδρων, κ.α.) 

100 – 120 10 

5 
Σύστημα πέδησης – φρένα (Τύπος φρένων, 
συστήματα ασφαλείας, κ.α.) 

100 – 120 10 

6 
Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 
(Σχεδιασμός ασφαλείας, όργανα ελέγχου, 
εργονομία, κ.α.) 

100 – 120 10 

7 Σύστημα φόρτωσης 100 – 120 10 

8 
Λοιπός εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, 
εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, CE κ.α.) 

100 – 120 10 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5 

11 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5 

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5 

Σύνολο 100 

 

6.20.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
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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 οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

7. Containers 

7.1 Γενικά 

Τα containers θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία για τη συγκέντρωση υλικών και τη 

φόρτωση και μεταφορά οργανικού υλικού. Θα έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 30 m3  έκαστο. 

 

7.2 Γενικά – Τύπος, μέγεθος  

Οι κάδοι (container) θα είναι χαλύβδινοι με βαφή εποξειδική, γάντζο για μεταφορά από κατάλληλο 

όχημα, χωρητικότητας 30 m3, κατάλληλοι για απορρίμματα, με πτυσσόμενο σύστημα σκεπάσματος 

με τέντα για αποφυγή πτώσης υλικών στη διαδρομή. Οι μεταλλικοί απορριματοδέκτες είναι ανοιχτού 

τύπου, απολύτως καινούργιοι και αμεταχείριστοι, χωρητικότητας 30 m3. Εξ’ ολοκλήρου μεταλλικοί 

(κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας), παραλληλογράμμου σχήματος, 

κατάλληλο για ασφαλή, υγιεινή μεταφορά και απόθεση των οικιακών απορριμμάτων-ογκωδών 

αντικειμένων-αδρανών υλικών κτλ. Τα container είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής 

ποιότητας ST 37 για μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά, τις καταπονήσεις, τις κρούσεις και τα ανάλογα 

βάρη (βαρέως τύπου). Το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από έλασμα πάχους 4mm st 37, ενώ τα 

περιμετρικά πλαϊνά τοιχώματα από 3mm st 37. 

 

7.3 Κατασκευή - Υλικά 

Για το σκοπό αυτό η όλη κατασκευή είναι ενισχυμένη με ενσωματωμένους ισχυρής αντοχής 

μορφοδοκούς πάχους 6mm στις περιμετρικές κάθετες πλευρές του με ειδική ενίσχυση της κάτω 
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πλευράς του. Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την άσκηση εσωτερικών 

πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του από τις υψηλές καταπονήσεις με ειδικές ενισχύσεις-

νευρώσεις και προφίλ τοποθετημένα για αυτούς τους λόγους. Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης 

εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση κατά τα στάδια φόρτωσης – εκκένωσης 

& εκφόρτωσης επί της υπερκατασκευής του οχήματος μεταφοράς του καθώς είναι κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τα διεθνή standards DIN 30 722. Όλη η κατασκευή του μεταλλικού απορριμματοδέκτη 

είναι μελετημένη και σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται & να ολισθαίνει εύκολα στους 

δύο δοκούς ΙPN180 (βάση του σασί του απορριμματοκιβωτίου) πάνω στα ράουλα κύλισης επί του 

μηχανισμού ανύψωσης (γάντζος) που διαθέτει το όχημα μεταφοράς του. Επίσης η κατασκευή του 

μεταλλικού απορριμματοδέκτη είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό 

ασφαλείας η ανάρτηση – στερέωση & αγκίστρωση κατά τα στάδια φόρτωσης – μεταφοράς – 

εκκένωσης & εκφόρτωσής του ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες κατασκευής και ασφαλείας και 

τις διεθνείς οδηγίες-standards. Στην πίσω πλευρά της κάτω επιφάνειάς του διαθέτει δύο (2) 

μεταλλικούς κυλινδρικούς τροχούς κύλισης ράουλα (κυλινδρικοί τροχοί κύλισης) Φ160 κατά 

DIN30722. Τα μεταλλικά ράουλα είναι λιπαινόμενα και φέρουν γρασαδόρους με αυλάκια διάχυσης 

(300mm μήκους) και πύρο Φ40 που διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο του 

επί του εδάφους. Τα ράουλα κυλίσεως επί του εδάφους είναι κατασκευασμένα για μεγάλες 

καταπονήσεις. 

Η σχεδίαση τους είναι βασισμένη στο τεχνικό πρότυπο DIN 30722, που θέτει τους βασικούς 

περιορισμούς και δυνατότητες για την λειτουργία, κατασκευή και χρήση υπερ-κατασκευών που 

μεταφέρονται από οχήματα τύπου HOOK-LIFT, ROLL ON/OFF (σύστημα γάντζου). Έχει δυνατότητα 

ανύψωσης από το έδαφος φορτωμένο ή άδειο. Τοποθετούνται εύκολα σε πολύ ελάχιστο χρόνο επί 

της πλατφόρμας του αυτοκινήτου η επίσης και επί της ρυμούλκας του αυτοκινήτου εάν αυτή υπάρχει, 

προς μεταφορά. Εναπόθεση στο έδαφος άνετα και γρήγορα καθώς επίσης και εκκένωση με 

ανατροπή. 

Η εκφόρτωση γίνεται με ανατροπή από το όχημα μεταφοράς, έχοντας την πόρτα της οπίσθιας 

πλευράς σε ανοικτή θέση προς τα επάνω. Η πόρτα ασφαλίζει-ανοίγει προς τα πάνω μέσω υδραυλικού 

συστήματος με ειδικούς τοποθετημένους ταχυσυνδέσμους στο φορτηγό. Η οροφή των containers 

είναι ανοικτή για να επιτρέπει την φόρτωση ακόμη και ογκωδών αντικειμένων. Φέρει ειδικά άγκιστρα 

στα πλευρά, κατάλληλα διαταγμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν σταθερή τοποθέτηση και πρόσδεση 

διχτυού συγκράτησης των απορριμμάτων κατά την κίνηση του οχήματος στο οδικό δίκτυο. 
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Ο πυθμένας του κελύφους είναι διαμορφωμένος σε σκάφη σχήματος τεθλασμένου U, για την 

αποφυγή επικαθύσεων και την επίτευξη μεγαλύτερης ακαμψίας. Η στιβαρότητα του container 

επιτυγχάνεται με συγκόλληση οκτώ (8) ειδικών διαμορφωμένων προφίλ τύπο ‘’Σ’’ στα πλάγια. Tα 

ελάσματα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους σε πλαίσιο και για μεγαλύτερη αντοχή στα βαριά 

φορτία τοποθετούνται τριγωνάκια και αντηρίδες έτσι ώστε να υπάρχει ακόμη καλύτερη ενίσχυση. Τη 

διατομή του κελύφους διατρέχουν (ανάλογα με το μήκος της κατασκευής και την δυνατότητα 

στιβαρότητας) παράλληλες σειρές νεύρων που το συνδέουν μόνιμα στο σασί. Επίσης τοποθετούνται 

αντίστοιχες τραβέρσες στον πυθμένα παράλληλα με τα νεύρα. Εκτός της πρώτης και της τελευταίας 

σειράς που αποτελούν το πλαίσιο έδρασης της πόρτας και της πλάτης του γάντζου – σχήμα ΩΜΕΓΑ- 

η διάσταση του κοιλοδοκού είναι: 80 - 200 χ 6mm σχετικά πάντα με τις απαιτήσεις της κατασκευής. 

Το σασί είναι μορφής αντεστραμένου Γ από δοκό IPN 180 ενισχυμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του DIN 30722.  

 

7.4 Χρωματισμός 

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής 

στρώσης αστάρωμα των επιφανειών. Όλες οι χρησιμοποιούμενες βαφές είναι αρίστης ποιότητας. To 

απορριματοκιβώτιο θα είναι βαμμένο με χρώματα εξαιρετικής ποιότητας. 

 

7.5 Αντισκωριακή Προστασία 

Επίστρωση αντισκωριακού, μετά το τέλος της προετοιμασίας σε κατάλληλο περιβάλλον . 

Χρησιμοποιούμενο προϊόν: τυποποιημένο αντισκωριακό με έλλειψη χρωστικών χρωμίου και 

μολύβδου. Η απόχρωση του χρωματισμού καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν 

από τον Φορέα μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

7.6 Λειτουργικότητα – Αποδοτικότητα – Ασφάλεια 

Επιτυγχάνεται ασφαλής κίνηση με μεταλλικούς θερμικά βαμμένους άξονες στα ράουλα κυλίσεως στο 

κάτω μέρος της οπίσθιας πόρτας επί του εδάφους και ασφαλής λειτουργία κατά την φόρτωση και την 

εκφόρτωση με τοποθετημένες ειδικές ασφάλειες αγκίστρωσης στην πίσω πόρτα για περισσότερη 

ασφάλεια καθώς και ειδικές τοποθετημένες ασφάλειες σχήματος ‘’C’’ τοποθετημένες επάνω στις δύο 

βάσεις IPN180 στο σασί του απορριμματοκιβωτίου. Η κίνηση πραγματοποιείται χωρίς διαρροές 
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καθώς το container έχει στεγανοποιηθεί πλήρως με ειδικό τοποθετημένο στεγανοποιητικό ελαστικό 

στο πίσω μέρος του σώματος του απορριμματοδέκτη στην επαφή με την πόρτα και υπάρχει ευκολία 

πλυσίματος καθώς ο θάλαμος συμπίεσης-πλυσίματος είναι ευρύχωρος και παρέχει δυνατότητα 

ευκολίας καθαρισμού με χρησιμοποίηση πλυστικού μηχανήματος. 

Προσφέρει προστασία και υγιεινή των χειριστών. Προστασία κατά την χρήση και κίνηση με ειδικές 

ασφάλειες τοποθετημένες-συγκολλημένες στους δοκούς ΙPN180 (βάση σασί) για την ασφαλή 

μεταφορά και εκφόρτωση των container. Η υγιεινή των χειριστών και των πολιτών είναι σίγουρη 

καθώς δεν έρχονται σε καμία επαφή με τα απορρίμματα το container είναι εργονομικά σχεδιασμένο 

και έτσι αποφεύγεται η επαφή με οικιακά απορρίμματα.  

7.7 Σύστημα Ασφαλείας 

Οι μεταλλικοί απορριμματοδέκτες φέρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να 

ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια. Φέρει σήμανση CE. Τα container φέρουν 

αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες στο οπίσθιο μέρος και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. Σε 

ειδικό μεταλλικό ταμπελάκι του κατασκευαστή που τοποθετείται στο απορριμματοκιβώτιο υπάρχουν 

τα στοιχεία του κατασκευαστή με τα στοιχεία του προϊόντος (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός σειράς, 

έτος κατασκευής, διαστάσεις , βάρος, τύπος κλπ). 

7.8 Ποιότητα – Καταλληλότητα - Αξιοπιστία 

Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης CE για όλη την κατασκευή. Διαθέτει πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001:2008 ή νεότερο για την κατασκευή και για την 

τεχνική υποστήριξη. Ο απορριμματοδέκτης κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 

περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαική Επιτροπή και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων 

και τη διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Επίσης το container να έχει κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος και του προσωπικού ISO 14001:2004, καθώς και OHSAS 

18001 πιστοποιημένο από επίσημους φορείς ελέγχου. 

 

7.9 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά 

είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  
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7.9.1 Κριτήρια αξιολόγησης Containers 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 25 

2 Υλικά κατασκευής 100 – 120 25 

3 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια 100 – 120 20 

4 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 10 

5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 10 

6 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης ύπαρξης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 10 

Σύνολο 100 
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7.9.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 

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. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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 οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = 
Ο.Π.

U
 

Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

34134200-7 ΤΕΜ 1 106.000,00 106.000,00 

2 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 

42415110-2  ΤΕΜ 1 41.000,00 41.000,00 

3 
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

34144710-8 ΤΕΜ 1 135.000,00 135.000,00 

4 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ 

42996400-8 ΤΕΜ 1 170.000,00 170.000,00 

5 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 
(HOOK LIFT) 

34144750-0 ΤΕΜ 1 152.000,00 152.000,00 

6 
ΜΙΚΡΟΣ 
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

43200000-5 ΤΕΜ 1 25.000,00 25.000,00 

7 CONTAINERS 34221000-2 ΤΕΜ 4 20.000,00 80.000,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 709.000,00 

     Φ.Π.Α. (24%) 170.160,00 

   

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
879.160,00 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
 

 

Ευθύμιος Καραΐσκος 
Πρόεδρος Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Θήβα, Ιανουάριος 2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

 
 

 
Γρηγόρης Παπαδόπουλος  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Θήβα, Ιανουάριος 2020 
 

EΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

 
 
 

Κυριακή Μιχελάκου 
Χημικός Μηχανικός Π.Ε. 
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