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Αριθµός απόφασης : 11 / 2021

Από το µε αριθµό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 08.01.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
Δικαιολογητικών Συµµετοχής & Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την
«Προµήθεια τεσσάρων (4) απορριµµατοφόρων οχηµάτων αποκοµιδής και
µεταφοράς
απορριµµάτων
και
ανακύκλωσης
υλικών»
προϋπολογισµού
669.600,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 206/2020.
Σήµερα την 25η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε
αριθµό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ.
426 µε αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1348/21.01.2021 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη
της, σύµφωνα µε την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167
του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούµας Βασίλειος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 25-01-
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2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να
Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω
ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής
«δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και ζητώ για όσο διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι
συνεδριάσεις να διεξάγονται µε τηλεδιάσκεψη….»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’) αναφέρεται
ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του
Δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
Στο µε α.α. 80/12.01.2021 υπηρεσιακό /ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του Δήµου Κοζάνης µε
θέµα:«Έγκριση
πρακτικού
διαγωνισµού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
( 4)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ » , αναφέρονται τα
παρακάτω :
«…Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το π ρακτικό Ι του διαγωνι σµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», καθώς και
ολόκληρο το φάκελο της εν λόγω προµήθει ας και παρακαλ ούµε όπως προωθήσετε
ως θέµα στην επ όµενη Πρόσκληση Οικ ον οµικής Επι τροπής:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισµού προµηθειών
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(4)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ».
2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/
Α

Οικονοµικός Φορέας

Αριθµός
Συστήµατος

Αριθµός
Συστήµατος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε., Αγίου Ιωάννου 19, τκ 25100
Αίγιο, ΔΟΥ Αιγίου, ΑΦΜ 094270233,
ΤΗΛ: 2299082801,
e-mail:central@helesi.com

Είδος 1
204751

Είδος 2
204752

Είδος 3
204753

3. Τη συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση της αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.......»
«…..Πρακτικό Ι
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κοζάνη σήµερα την 8 Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 491/2020 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» όπως
ορίζεται στην µε αριθµ. Πρωτ. 36569/03-12-2020 διακήρυξη του Δηµάρχου, η οποία έλαβε τον
υπ΄αριθ. 103103 για τo είδος 1, Απορριµµατοφόρο όχηµα µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας,
χωρητικότητας 12,0 m3, τον υπ’ αριθ. 103104 για το είδος 2, Απορριµµατοφόρο όχηµα µε
σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16,0 m3, και τον υπ’αριθ. 103105 για το
είδος 3, Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου, χωρητικότητας 12,0 m3,
αριθµοί συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007770108 202012-03, αποτελούµενη από τους:
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος, ως µέλος
3) Λιάκου Ιωάννα, Π.Ε. Γεωπόνων, ως µέλος
Η Ε. Δ. Δ. έλαβε υπόψη :
1.

του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,

2.

του Ν. 2362/95 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»,
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3.

της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων»,

4.

του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,

5.

του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,

6.

του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το Δηµόσιο ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το Δηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,

7.

του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,

8.

του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»

9.

του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3

10.

του Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»

11.

του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»

12.

του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων’’»

13.

του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

14.

η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. µέχρι 31-12-2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα».

15.

Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»

16.

Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες Διατάξεις»

17.

Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013

18.

Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».

19.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 3699/10-092014 και θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
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Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. Της Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Τη µε αριθµ. 491/ 2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης για την
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης προµηθειών βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
24. Τη µε αριθµ. 491/ 2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης (ΑΔΑ:
ΨΔΛΜΩΛΠ-ΧΦ3) περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης.
25. Την Αναλυτική (αριθ. πρωτ. 36569/03-12-2020) διακήρυξη του Δηµάρχου Κοζάνης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 0401-2020 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 08-01-2020 και ώρα
10 π.µ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιµής.
Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο
του διαγωνισµού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς
συστήµατος:
Α/
Α

Οικονοµικός Φορέας

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε., Αγίου Ιωάννου 19, τκ 25100
Αίγιο, ΔΟΥ Αιγίου, ΑΦΜ 094270233,
ΤΗΛ: 2299082801,
e-mail:central@helesi.com

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 1
204751

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 2
204752

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 3
204753

Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη
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µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του Δήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1

Οικονοµικός Φορέας
Αριθµός πρωτοκόλλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 134/05-01-2021, 11:50π.µ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε., Αγίου Ιωάννου 19, τκ 25100 Αίγιο,
ΔΟΥ Αιγίου, ΑΦΜ 094270233, ΤΗΛ:
2299082801,
e-mail:central@helesi.com
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από
τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες, ενώ
παράλληλα η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα
εξής:
Για το είδος 1, (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 103103) Απορριµµατοφόρο όχηµα µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.,
Στο φάκελο του
δικαιολογητικά :

διαγωνιζοµένου (ηλεκτρονικό και έντυπο) βρέθηκαν τα παρακάτω

Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , Δεν απαιτείται: - Παρατηρήσεις

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
1. όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016

ΝΑΙ
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Εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται στο
ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής
(εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: δύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (2.500,00),

ΝΑΙ

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές”
του
Παραρτήµατος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
3.
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα
στο ως άνω Παράρτηµα.

ΝΑΙ

Εγγυητική Επιστολή
Τράπεζας Πειραιώς
µε
αριθ.
850ILG2088683/
30-12-2020, ποσού
2.500,00€
και την υπ’ αριθµ.
Πρωτ. 345/08-012021 εισερχόµενη
απάντηση για την
γνησιότητά της.

Για τo είδος 2, (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 103104) , Απορριµµατοφόρο όχηµα µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 16,0 m3
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.,
Στο φάκελο του
δικαιολογητικά :

διαγωνιζοµένου

(ηλεκτρονικό

και

έντυπο)

βρέθηκαν

τα

παρακάτω

Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , Δεν απαιτείται: - Παρατηρήσεις

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
4.

Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύµβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

ΝΑΙ
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5.

Εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται
στο ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης
αµοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: πέντε χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (5.800,00),

ΝΑΙ

6.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές”
του
Παραρτήµατος
I
της
Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει
ιδίως
τα
έγγραφα
και
δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων
θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.

ΝΑΙ

Εγγυητική Επιστολή
Τράπεζας Πειραιώς
µε
αριθ.
850ILG2088661/
30-12-2020, ποσού
5.800,00€ και την
υπ’ αριθµ. Πρωτ.
344/08-01-2021
εισερχόµενη
απάντηση για την
γνησιότητά της.

Για τo είδος 3, (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 103105) Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου περιστρεφόµενου
τυµπάνου, χωρητικότητας 12,0 m3
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.,
Στο φάκελο του
δικαιολογητικά :

διαγωνιζοµένου (ηλεκτρονικό και έντυπο) βρέθηκαν τα παρακάτω

Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , Δεν απαιτείται: - Παρατηρήσεις

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
7.

Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύµβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

ΝΑΙ
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8.

Εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας
διακήρυξης.
Εγγυητική
επιστολή
συµµετοχής
που
ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της
προεκτιµώµενης αµοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι:
δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00),

ΝΑΙ

9.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος
I
της
Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει
ιδίως
τα
έγγραφα
και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το
κριτήριο
ανάθεσης,
σύµφωνα
µε
τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.

ΝΑΙ

Εγγυητική Επιστολή
Τράπεζας
Πειραιώς
µε
αριθ.
850ILG20886
96/
30-122020,
ποσού
2.500,00€
και την υπ’ αριθµ.
Πρωτ. 346/0801-2021
εισερχόµενη
απάντηση
για
την γνησιότητά
της.

Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές που έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες, για τη διαπίστωση την εγκυρότητά τους
(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Στην συνέχεια διακόπηκαν προσωρινά οι εργασίες της Επιτροπής έως ότου απαντηθούν οι
παραπάνω αιτήσεις εγκυρότητας και διευκρινίσεις.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνιζόµενου
που συνεχίζει κατά το παρόν στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», για το είδος 1, είναι τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικές
Απαιτήσεις
Πλαίσιο Οχήµατος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε
Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική,
των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.
Εργοστάσιο κατασκευής DAF Trucks NV (LEYLAND TRUCKS Ltd, Αγγλία)
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Τύπος L2ΕΝ3
Εµπορική ονοµασία LF 230 FA
Έτος κατασκευής 2021 ή µεταγενέστερο
Τύπος πλαισίου: 4χ2, Μικτού φορτίου 16.000 kg,
Ωφέλιµο φορτίο: 11.292kg περίπου και λοιπά βάρη.
Μεταξόνιο: 3,800µ και λοιπές διαστάσεις
Κινητήρας 234 ΗΡ, EURO 6. common-rail (απευθείας εκχύσεως), µε turbo
µεταβλητής γεωµετρίας και Intercooler. Yδρόψυκτος µε φυγοκεντρική
αντλία και θερµοστάτη στη γραµµή επιστροφής του ψυκτικού.
Τετράχρονος, πετρελαιοκινητήρας. Όγκος κυλίνδρων (cc)6.700
Μέγιστη ισχύς: (kw/ps) 172 / 234(2300 rpm ) Μέγιστη ροπή: 900Nm
Κιβώτιο ταχυτήτων µηχανικό και διαθέτει 6 ταχύτητες εµπροσθοπορείας
και µιας (1) οπισθοπορείας
Το σύστηµα πέδησης είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα και διαθέτει:
Αεριζόµενα δισκόφρενα στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς.
Φέρει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS.
Φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης EBS µε ενσωµατωµένο σύστηµα
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης ESP, σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
τροχών ABS, σύστηµα κατανεµητή δύναµης πέδησης EBD, σύστηµα
αντιολίσθησης τροχών ASR και προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης
ανάγκης AEBS.
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Σύστηµα
Διεύθυνσης

Τιµόνι στην αριστερή θέση, µε σπαστή κολώνα. Σύστηµα υδραυλικό µονού
κυκλώµατος, µάρκας ZF 8095S1.
Ακτίνα στροφής µεταξύ τοίχων: 6,975 m
Άξονες
– Ανάρτηση µε σούστες παραβολικού τύπου στον εµπρόσθιο άξονα, µε
Αναρτήσεις
αποσβεστήρες ταλαντώσεων και σταθεροποιητή (αντιστρεπτική δοκό).
Μέγιστο φορτίο 6,0 τόνων.
Ανάρτηση µε σούστες παραβολικού τύπου στον οπίσθιο κινητήριο άξονα µε
αποσβεστήρες ταλαντώσεων και σταθεροποιητή (αντιστρεπτική δοκό).
Μέγιστο φορτίο 10,5 τόνων.
Το όχηµα φέρει σύστηµα κλειδώµατος διαφορικού στον κινητήριο άξονα και
σύστηµα αντιολίσθησης τροχών ASR
Μονά και διπλά ελαστικά διαστάσεων 285/70 R19.5 Τα ελαστικά θα είναι
καινούρια, όχι από αναγόµωση, χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS),
πέλµατος ασφάλτου και θα ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO
Καµπίνα Οδήγησης Προωθηµένης κατηγορίας οδήγησης.
Καµπίνα ηµέρας (day cab), ανακλινόµενου τύπου.
Ανατρεπόµενη υδραυλικά, µε χρήση χειροκίνητης αντλίας.
Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού µε αερανάρτηση, ρυθµιζόµενο κατά µήκος,
ύψος και κλίση πλάτης, ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων. Κάθισµα για δύο
(2) συνοδηγούς µε ζώνη τριών σηµείων.
Τιµόνι ρυθµιζόµενο σε κλίση και ύψος.
Ψηφιακός Ταχογράφος.
Air-condition (εργοστασιακό)
Εργονοµικός πίνακας ελέγχου
Ψηφιακή οθόνη ταξιδίου κα.
Χρωµατισµός
Η βαφή του φορτηγού-πλαισίου (θάλαµος οδήγησης) θα είναι εργοστασιακή,
άριστης ποιότητας, από το εργοστάσιο κατασκευής DAF TRUCKS N.V., σε
χρώµα λευκό (ακρυλλικό), ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές
βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Υπερκατασκευή
Υπερκατασκευή µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας «CRV 2000» µε
ανυψωτικό σύστηµα κάδων, χωρητικότητας 12m3 εταιρείας Α. Καούσης
Α.Ε.
Γενικά
Είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των
απορριµµάτων. Ο ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα είναι 12m3.
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος
από 1min.
Ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής είναι 80-90sec.
Το ύψος χειρωνακτικής και µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής
απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος) είναι σε συµµόρφωση µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες
τροποποιήσεις – συµπληρώµατά του.
Κυρίως
σώµα Το σώµα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, απολύτως
υπερκατασκευής
στεγανό, το οποίο φράσσεται από τον µετακινούµενο ωθητήρα από µπροστά
και από την οπίσθια θύρα από πίσω.
Οι πλευρές και η οροφή του σώµατος είναι κυρτές και λείες, χωρίς
πλευρικές ενισχύσεις. Το πάτωµα είναι το πλέον ενισχυµένο µέρος του
σώµατος, το οποίο αποτελείται από ενιαίο χάλυβα αντιτριβικού τύπου,
Hardox 450
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Όλες οι συγκολλήσεις είναι συνεχείς, , µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται η
πλήρης στεγανότητα του σώµατος και να ελαχιστοποιείται το ενδεχόµενο
οξείδωσης
Ο ωθητήρας κινείται µε την ενέργεια ενός τηλεσκοπικού εµβόλου διπλής
ενέργειας
Η οπίσθια θύρα αποτελείται από τον µηχανισµό συµπίεσης (φορείο –
µαχαίρι), τη χοάνη φόρτωσης και τον ανυψωτικό µηχανισµό. Είναι
κατασκευασµένη από λαµαρίνες υψηλής ποιότητας Hardox 450. Το άνοιγµα
και το κλείσιµο της οπίσθιας θύρας γίνεται µέσω δύο πλευρικών
υδραυλικών εµβόλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /25.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 12 από 36

Ελληνική

ΑΔΑ: Ψ2ΑΝΩΛΠ-Α76

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Σύστηµα
συµπίεσης

Ο µηχανισµός συµπίεσης βρίσκεται εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της
οπίσθιας θύρας. Αποτελείται από 2 κύρια λειτουργικά µέρη: το φορείο και
την πλάκα σάρωσης (µαχαίρι).
Λειτουργία συµπίεσης µε υδραυλικό σύστηµα. H παροχή της αντλίας φτάνει
τα 95L/min στις 1000rpm. Η µέγιστη παροχή που απαιτείται για το
σύστηµα συµπίεσης είναι περίπου 80L/min. Η µέγιστη πίεση λειτουργίας
της αντλίας είναι 400bar (συνεχώς) και 420bar (στιγµιαία). Η µέγιστη
πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήµατος είναι περίπου 240bar
Στο χείλος της χοάνης υπάρχει ενισχυµένο µεταλλικό τοίχωµα, το οποίο
ανάγει τη χωρητικότητα της χοάνης σε 1,67m3 .
Σύστηµα
Ο ανυψωτικός µηχανισµός είναι µία σύνθετη µονάδα που εξυπηρετεί την
ανύψωσης κάδων
ανύψωση και εκκένωση διαφόρων τύπων κάδων, καθώς και τη
χειρωνακτική αποκοµιδή των απορριµµάτων. Είναι εξ’ ολοκλήρου
υδραυλικός και κατάλληλος για την ανατροπή όλων των τυποποιηµένων
κάδων, µεταλλικών και πλαστικών, χωρητικότητας από 80lt έως και
1300lt.
Δυναµολήπτης
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος
(P.T.O.)
µέσω δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω αντλίας µεταβλητής ροής. To PTO
είναι ηλεκτρικού χειρισµού η εµπλοκή και απεµπλοκή του γίνεται από την
καµπίνα µε µπουτόν
Λειτουργικότητα,
Η υπερκατασκευή έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά
Αποδοτικότητα και και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση
Ασφάλεια
απορριµµάτων).
Το όχηµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2015
καθώς και σύµφωνα µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (EN1501-1:2011
+ Α1:2015), έτσι ώστε να παρέχει υψηλή προστασία και υγιεινή των
χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για
φόρτωση απορριµµάτων).
Λογικός ελεγκτής (PLC), Κουτί διακλαδώσεων, Μονάδα καµπίνας
πιστοποιηµένος µε το διεθνές πρότυπο IEC 61508 SIL2
Η απορριµµατοφόρος υπερκατασκευή είναι εξοπλισµένη µε όλες τις
προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία συσκευές φωτισµού και επιπλέον µε δύο
προειδοποιητικούς φάρους (1 στο εµπρόσθιο και 1 στο πίσω µέρος) και δύο
προβολείς εργασίας, σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
EN-1501
Η απορριµµατοφόρος υπερκατασκευή φέρει, σύµφωνα µε τις επιταγές της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1, ευρυγώνια κάµερα οπίσθιας επιτήρησης,
Η οθόνη της οπίσθιας κάµερας βρίσκεται εγκατεστηµένη εντός της
καµπίνας, είναι TFT L7’’ και διαθέτει ανάλυση 320,000 pixels
Ποιότητα,
Φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, και ικανοποιεί
Καταλληλότητα και απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:
Αξιοπιστία
Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ.
Β’/2007)
Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή)
(στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή) συνοδευµένη από
Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX
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παράρτηµα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
Ειδικές βαθµίδες σκαλοπάτια (ΕΝ 1501-1 § 6.6.4 EN EN1501-1:2011)
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Εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη εγγύησης αντισκωριακής
και προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής 3 έτη .
παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία
Εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι
διαγωνιζόµενοι θα επιδείξουν δείγµα της προσφερόµενης υπερκατασκευής
µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο αν αυτό απαιτηθεί από την Αναθέτουσα αρχή
5 ηµέρες/ 25 ώρες εκπαίδευση

Η τελική παράδοση των οχηµάτων θα γίνει στην έδρα του Δήµου σας µε
έξοδα της εταιρείας µας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Τα
οχήµατα θα παραδοθούν µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις
για την έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων
οχηµάτων στο σηµείο που θα µας υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία είναι
εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Εγγύηση
καλής Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι δύο (2) έτη χωρίς περιορισµό
λειτουργίας
χιλιοµέτρων και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τρία (3) έτη.
Συµπληρωµατικά
Ηχητικός βοµβητής οπισθοπορείας µε διακόπτη απενεργοποίησης
Στοιχεία
της Ιmmobiliser κινητήρα µε αναστολέα καυσίµου και διακοπή του κυκλώµατος
Τεχνικής
της µίζας
Προσφοράς
Κάθετη απόληξη εξάτµισης πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα
εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.
Δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας 170 lt.
Δεξαµενή Ad Blue χωρητικότητας 25 lt.
Κονέκτορας εφαρµογών για απορριµµατοφόρο στο εµπρόσθιο εξωτερικό
τµήµα της καµπίνας σύµφωνα µε το πρότυπο EN1501. Ηλεκτρικές
ενδείξεις για λειτουργίες του αµαξώµατος. Παροχή ρεύµατος 24V.
Παράµετροι για λειτουργίες της υπερκατασκευής.
Περιοριστής ταχύτητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ψηφιακός ταχογράφος
Πατάκια οδηγού και συνοδηγού
Ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός
Σετ συνήθων εργαλείων για τις µικροβλάβες και συντήρησή του πλαισίου:
Γρύλος ανύψωσης του οχήµατος
Μοχλός για την ανάκλιση της καµπίνας και το γρύλλο
Μπουλονόκλειδο για τους τροχούς
Μπουλονόκλειδο 30 mm για το βαρούλκο του εφεδρικού τροχού
Πολύγωνο κλειδί
Γερµανικό κλειδί 27/30 mm
Πείρος ρυµούλκησης για ρυµούλκηση οχήµατος από το εµπρόσθιο µέρος
Πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρµακείο, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.,
Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγού (λειτουργίας, συντήρησης, µικροεπισκευών) στα
ελληνικά
Κατάλογος ανταλλακτικών του φορτηγού-πλαισίου
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», για το είδος 2, είναι τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικές Απαιτήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε
Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική,
των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.

Πλαίσιο Οχήµατος
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. (FORD TRUCKS) εµπορικής
ονοµασίας FORD ΤRUCKS (FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.)
εµπορικής ονοµασίας 1833DC
Έτος κατασκευής 2021 ή µεταγενέστερο
Τύπος πλαισίου: 4χ2, Μικτού φορτίου 19.000 kg,
Ωφέλιµο φορτίο: 12.508kg περίπου και λοιπά βάρη.
Μεταξόνιο: 4.250µ και λοιπές διαστάσεις
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Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL, τετράχρονος,
υδρόψυκτος, µε ονοµαστική ισχύ 330 PS και ροπή 1.300 Nm που
υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος. Είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6 σύµφωνα µε τις ισχύουσες
Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων. Το όχηµα φέρει
δεξαµενή καυσίµου αλουµινίου χωρητικότητας 350 λίτρων και δεξαµενή
AdBlue χωρητικότητας 55 λίτρων. Επίσης, το όχηµα φέρει ισχυρό
µηχανόφρενο (engine brake) ισχύος 220 kW το οποίο υποβοηθά το
κυρίως σύστηµα πέδησης. Η σχέση της ιπποδύναµης προς το
επιτρεπόµενο µικτό φορτίο του οχήµατος είναι 17,16 hp/τόνο και ο
κυβισµός του κινητήρα είναι 8.974cc.
Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης αποτελείται από µηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων εννέα (9) ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας (1)
οπισθοπορείας. Φέρει κλείδωµα διαφορικού στον οπίσθιο άξονα, σύστηµα
ευστάθειας (ESP) και σύστηµα υποβοήθησης σε ανηφόρα (Hill Launch
Assist).
Το σύστηµα πέδησης είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα και διαθέτει:
Αεριζόµενα δισκόφρενα στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς.
Φέρει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS.
Φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης EBS µε ενσωµατωµένο σύστηµα
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης ESP, σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
τροχών ABS, σύστηµα κατανεµητή δύναµης πέδησης EBD, σύστηµα
αντιολίσθησης τροχών ASR και προηγµένο σύστηµα πέδησης έκτακτης
ανάγκης AEBS.
Το σύστηµα διεύθυνσης είναι υδραυλικού τύπου µονού κυκλώµατος (Hema
ZF 8098 servocom) µε υποβοήθηση, τιµόνι αριστερής θέσης, πλήρους
προωθηµένης οδήγησης. Η αντλία υδραυλικού συστήµατος παίρνει κίνηση
από τον κινητήρα και στο σύστηµα περιλαµβάνεται δεξαµενή λαδιού. Η
ακτίνα κύκλου στροφής µεταξύ τοίχων είναι 8.569 mm.
Το όχηµα φέρει δύο άξονες στιβαρής κατασκευής και έχει κίνηση στους
οπίσθιους τροχούς (4x2).
Εµπρόσθιος Άξονας: Διευθυντήριος άξονας, κατασκευαστής FORD
OTOSAN, τεχνικής ικανότητας 7.100 kg, µε µηχανική ανάρτηση µε
παραβολικά ελατήρια.
Οπίσθιος Άξονας: Κινητήριος άξονας κατασκευαστής FORD OTOSAN,
τεχνικής ικανότητας 12.600 kg, µε µηχανική ανάρτηση πολλαπλών φύλων
Το όχηµα φέρει σύστηµα κλειδώµατος διαφορικού στον οπίσθιο άξονα για
υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες µε αποτέλεσµα
την υψηλή οδική συµπεριφορά και ασφάλεια κατά τις διαδροµές σε µη
ασφαλτοστρωµένους δρόµους.
Μονά ελαστικά στον εµπρόσθιο άξονα και διπλά ελαστικά στον οπίσθιο
άξονα, διαστάσεων 12R22,5. Όλα τα ελαστικά θα είναι καινούρια (όχι από
αναγόµωση), χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS), κατάλληλου τύπου για
το προσφερόµενο πλαίσιο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του
οχήµατος, και ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO. Το όχηµα
επίσης φέρει ένα πλήρη εφεδρικό τροχό µε ελαστικό.
Προωθηµένης κατηγορίας οδήγησης.
Καµπίνα ηµέρας (day cab), ανακλινόµενου τύπου.
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Ανατρεπόµενη υδραυλικά, µε χρήση χειροκίνητης αντλίας.
Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού µε αερανάρτηση, ρυθµιζόµενο κατά µήκος,
ύψος και κλίση πλάτης, ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων. Κάθισµα για δύο
(2) συνοδηγούς µε ζώνη τριών σηµείων.
Τιµόνι ρυθµιζόµενο σε κλίση και ύψος.
Ψηφιακός Ταχογράφος.
Air-condition (εργοστασιακό)
Εργονοµικός πίνακας ελέγχου
Ψηφιακή οθόνη ταξιδίου κα.
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Χρωµατισµός

Η βαφή του φορτηγού-πλαισίου (θάλαµος οδήγησης) θα είναι
εργοστασιακή, άριστης ποιότητας, από το εργοστάσιο κατασκευής
ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά
πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Υπερκατασκευή
Υπερκατασκευή µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας «CRV 2000» µε
ανυψωτικό σύστηµα κάδων, χωρητικότητας 16m3 εταιρείας Α. Καούσης
Α.Ε. Βάρος υπερκατασκευής:5.300kg ωφέλιµο φορτίο:7.208kg
Γενικά
Είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των
απορριµµάτων. Ο ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα είναι
16m3.
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος
από 1min.
Ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής είναι 80-90sec.
Το ύψος χειρωνακτικής και µηχανικής (µε κάδους) αποκοµιδής
απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος) είναι σε συµµόρφωση µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες
τροποποιήσεις – συµπληρώµατά του.
Κυρίως
σώµα Το σώµα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, απολύτως
υπερκατασκευής
στεγανό, το οποίο φράσσεται από τον µετακινούµενο ωθητήρα από
µπροστά και από την οπίσθια θύρα από πίσω.
Οι πλευρές και η οροφή του σώµατος είναι κυρτές και λείες, χωρίς
πλευρικές ενισχύσεις. Το πάτωµα είναι το πλέον ενισχυµένο µέρος του
σώµατος, το οποίο αποτελείται από ενιαίο χάλυβα αντιτριβικού τύπου,
Hardox 450
Όλες οι συγκολλήσεις είναι συνεχείς, , µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται η
πλήρης στεγανότητα του σώµατος και να ελαχιστοποιείται το ενδεχόµενο
οξείδωσης
Ο ωθητήρας κινείται µε την ενέργεια ενός τηλεσκοπικού εµβόλου διπλής
ενέργειας
Η οπίσθια θύρα αποτελείται από τον µηχανισµό συµπίεσης (φορείο –
µαχαίρι), τη χοάνη φόρτωσης και τον ανυψωτικό µηχανισµό. Είναι
κατασκευασµένη από λαµαρίνες υψηλής ποιότητας Hardox 450. Το
άνοιγµα και το κλείσιµο της οπίσθιας θύρας γίνεται µέσω δύο πλευρικών
υδραυλικών εµβόλων
Σύστηµα συµπίεσης
Ο µηχανισµός συµπίεσης βρίσκεται εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της
οπίσθιας θύρας. Αποτελείται από 2 κύρια λειτουργικά µέρη: το φορείο και
την πλάκα σάρωσης (µαχαίρι).
Λειτουργία συµπίεσης µε υδραυλικό σύστηµα. H παροχή της αντλίας
φτάνει τα 95L/min στις 1000rpm. Η µέγιστη παροχή που απαιτείται για
το σύστηµα συµπίεσης είναι περίπου 80L/min. Η µέγιστη πίεση
λειτουργίας της αντλίας είναι 400bar (συνεχώς) και 420bar (στιγµιαία).
Η µέγιστη πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήµατος είναι περίπου
240bar
Στο χείλος της χοάνης υπάρχει ενισχυµένο µεταλλικό τοίχωµα, το οποίο
ανάγει τη χωρητικότητα της χοάνης σε 1,67m3 .
Σύστηµα
ανύψωσης Ο ανυψωτικός µηχανισµός είναι κατάλληλος για την ανύψωση ευρέως
κάδων
φάσµατος κάδων, που υπάγονται και στα τρία βασικά Ευρωπαϊκά
Πρότυπα EN 840-1, EN 840-2 και EN 840-3. Ο ανυψωτικός µηχανισµός
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είναι µία σύνθετη µονάδα που εξυπηρετεί την ανύψωση και εκκένωση
διαφόρων τύπων κάδων, καθώς και τη χειρωνακτική αποκοµιδή των
απορριµµάτων. Είναι εξ’ ολοκλήρου υδραυλικός και κατάλληλος για την
ανατροπή όλων των τυποποιηµένων κάδων, µεταλλικών και πλαστικών,
χωρητικότητας από 80lt έως και 1300lt.
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Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος
µέσω δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω αντλίας µεταβλητής ροής. To PTO
είναι ηλεκτρικού χειρισµού η εµπλοκή και απεµπλοκή του γίνεται από την
καµπίνα µε µπουτόν
Η υπερκατασκευή έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά
και και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση
απορριµµάτων).
Το όχηµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2015
καθώς και σύµφωνα µε τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (EN15011:2011 + Α1:2015), έτσι ώστε να παρέχει υψηλή προστασία και υγιεινή
των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις
για φόρτωση απορριµµάτων).
Ο λογικός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού, καθώς και
τηλεπικοινωνίας (µέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS,
Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου
του προγράµµατος από απόσταση. Κουτί διακλαδώσεων, Μονάδα καµπίνας
πιστοποιηµένος µε το διεθνές πρότυπο IEC 61508 SIL2
Η απορριµµατοφόρος υπερκατασκευή είναι εξοπλισµένη µε όλες τις
προβλεπόµενες από τη Νοµοθεσία συσκευές φωτισµού και επιπλέον µε
δύο προειδοποιητικούς φάρους (1 στο εµπρόσθιο και 1 στο πίσω µέρος)
και δύο προβολείς εργασίας, σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας EN-1501
Η απορριµµατοφόρος υπερκατασκευή φέρει, σύµφωνα µε τις επιταγές της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1, ευρυγώνια κάµερα οπίσθιας επιτήρησης,
Η οθόνη της οπίσθιας κάµερας βρίσκεται εγκατεστηµένη εντός της
καµπίνας, είναι TFT L7’’ και διαθέτει ανάλυση 320,000 pixels
Φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, και ικανοποιεί
και απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:
Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ.
Β’/2007)

Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE για όλη την κατασκευή
(υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή)
συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο
12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτηµα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
Ειδικές βαθµίδες σκαλοπάτια (ΕΝ 1501-1 § 6.6.4 EN EN1501-1:2011)
Τεχνική Υποστήριξη εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη εγγύησης αντισκωριακής
και Κάλυψη
προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής 3 έτη .
παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία
Δείγµα
Εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι
διαγωνιζόµενοι
θα
επιδείξουν
δείγµα της προσφερόµενης
υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο αν αυτό απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα αρχή
Εκπαίδευση
5 ηµέρες/ 25 ώρες εκπαίδευση
Προσωπικού
Παράδοση Οχηµάτων
Η τελική παράδοση των οχηµάτων θα γίνει στην έδρα του Δήµου σας µε
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έξοδα της εταιρείας µας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Τα
οχήµατα θα παραδοθούν µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης των
προσφερόµενων οχηµάτων στο σηµείο που θα µας
υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Εγγύηση
καλής Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι δύο (2) έτη χωρίς περιορισµό
λειτουργίας
χιλιοµέτρων και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τρία (3) έτη.
Συµπληρωµατικά
Immobilizer κινητήρα
Στοιχεία της Τεχνικής Προδιαγραφές
φορτηγού-πλαισίου
κατάλληλες
για
κατασκευή
Προσφοράς
απορριµµατοφόρου
Κάθετη εξάτµιση πίσω από την καµπίνα
Σύστηµα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Launch Assist)
Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής για το
φορτηγό-πλαίσιο (ηλεκτρονική µορφή).
Κατάλογο ανταλλακτικών (µε κωδικούς κατασκευαστή) για το φορτηγόπλαίσιο (ηλεκτρονική µορφή).
Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης για το φορτηγό-πλαίσιο (service
check-list)
Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου του φορτηγού-πλαισίου
Έξυπνος ψηφιακός Ταχογράφος (smart tacho) σύµφωνα µε την
Νοµοθεσία.
Ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό), όµοιος µε τους
βασικά συµπεριλαµβανόµενους.
Πυροσβεστήρα, τρίγωνο βλαβών, φαρµακείο, σύµφωνα µε τον ΚΟΚ.
Προσθαφαιρούµενα πλενόµενα ταπέτα (πλαστικά πατάκια οδηγούσυνοδηγού)
Σετ συνήθων εργαλείων για τις µικροβλάβες και συντήρησή του (γρύλος
ανύψωσης του οχήµατος, µοχλός για την ανάκλιση της καµπίνας,
µπουλονόκλειδο για τους τροχούς, σετ εργαλείων (γαλλικό κλειδί 8 τεµ. &
κατσαβίδι), πείρος και άγκιστρο εµπρός για την ρυµούλκηση του
οχήµατος).
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», για το είδος 3, είναι τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικές Απαιτήσεις

Πλαίσιο Οχήµατος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε
Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα και στην
Αγγλική, των προσφερόµενων πλαισίων των οχηµάτων, όπου
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
Εργοστάσιο κατασκευής DAF Trucks NV (LEYLAND TRUCKS Ltd,
Αγγλία)
Τύπος L2ΕΝ3
Εµπορική ονοµασία LF 230 FA
Έτος κατασκευής 2021 ή µεταγενέστερο
Τύπος πλαισίου: 4χ2, Μικτού φορτίου 16.000 kg,
Ωφέλιµο φορτίο: 11.305kg περίπου και λοιπά βάρη.
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Μεταξόνιο: 3.500µ και λοιπές διαστάσεις
Κινητήρας 234 ΗΡ, EURO 6. common-rail (απευθείας εκχύσεως), µε
turbo µεταβλητής γεωµετρίας και Intercooler. Yδρόψυκτος µε
φυγοκεντρική αντλία και θερµοστάτη στη γραµµή επιστροφής του
ψυκτικού.
Τετράχρονος, πετρελαιοκινητήρας. Όγκος κυλίνδρων (cc)6.700
Μέγιστη ισχύς: (kw/ps) 172 / 234(2300 rpm )
Μέγιστη ροπή: 900Nm
Κιβώτιο ταχυτήτων µηχανικό και διαθέτει
6 ταχύτητες
εµπροσθοπορείας και µιας (1) οπισθοπορείας
Το σύστηµα πέδησης είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα και διαθέτει:
Αεριζόµενα δισκόφρενα στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς.
Φέρει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS.
Φέρει ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης EBS µε ενσωµατωµένο σύστηµα
ηλεκτρονικού
ελέγχου
σταθεροποίησης
ESP,
σύστηµα
αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS, σύστηµα κατανεµητή δύναµης
πέδησης EBD, σύστηµα αντιολίσθησης τροχών ASR και προηγµένο
σύστηµα πέδησης έκτακτης ανάγκης AEBS.
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Τιµόνι στην αριστερή θέση, µε σπαστή κολώνα. Σύστηµα υδραυλικό
µονού κυκλώµατος, µάρκας ZF 8095S1.
Ακτίνα στροφής µεταξύ τοίχων: 6,975 m
Ανάρτηση µε σούστες παραβολικού τύπου στον εµπρόσθιο άξονα, µε
αποσβεστήρες ταλαντώσεων και σταθεροποιητή (αντιστρεπτική δοκό).
Μέγιστο φορτίο 6,0 τόνων.
Ανάρτηση µε σούστες παραβολικού τύπου στον οπίσθιο κινητήριο
άξονα µε αποσβεστήρες ταλαντώσεων και σταθεροποιητή
(αντιστρεπτική δοκό). Μέγιστο φορτίο 10,5 τόνων.
Το όχηµα φέρει σύστηµα κλειδώµατος διαφορικού στον κινητήριο
άξονα και σύστηµα αντιολίσθησης τροχών ASR
Μονά και διπλά ελαστικά διαστάσεων 285/70 R19.5 Τα ελαστικά θα
είναι καινούρια, όχι από αναγόµωση, χωρίς αεροθαλάµους
(TUBELESS), πέλµατος ασφάλτου και θα ανταποκρίνονται στους
κανονισµούς ETRTO
Προωθηµένης κατηγορίας οδήγησης.
Καµπίνα ηµέρας (day cab), ανακλινόµενου τύπου.
Ανατρεπόµενη υδραυλικά, µε χρήση χειροκίνητης αντλίας.
Ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού µε αερανάρτηση, ρυθµιζόµενο κατά
µήκος, ύψος και κλίση πλάτης, ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων.
Κάθισµα για δύο (2) συνοδηγούς µε ζώνη τριών σηµείων.
Τιµόνι ρυθµιζόµενο σε κλίση και ύψος.
Ψηφιακός Ταχογράφος.
Air-condition (εργοστασιακό)
Εργονοµικός πίνακας ελέγχου
Ψηφιακή οθόνη ταξιδίου κα.
Η βαφή του φορτηγού-πλαισίου (θάλαµος οδήγησης) θα είναι
εργοστασιακή, άριστης ποιότητας, από το εργοστάσιο κατασκευής
DAF TRUCKS N.V., σε χρώµα λευκό (ακρυλλικό), ανταποκρινόµενο
στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που
εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Υπερκατασκευή µε σύστηµα περιστρεφόµενου τυµπάνου «CRV 1600»,
µε ανυψωτικό σύστηµα κάδων, χωρητικότητας 12m3 εταιρείας Α.
Καούσης Α.Ε.
Η υπερκατασκευή φέρει σήµανση CE και είναι κατασκευασµένη
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προτύπου EN 1501 και σύµφωνη µε τις
Ευρωπαϊκές και Ελληνικές διατάξεις (2006/42 & Π.Δ.57/2010).
Πάνω σε ψευδοπλαίσιο στερεώνεται το εµπρόσθιο έδρανο (καβαλέτο)
κατασκευασµένο σε σχήµα Δ, από κοιλοδοκούς MANNESMANN
ηλεκτροσυγκολλητούς
Πάνω στο ψευδοπλαίσιο στηρίζεται ένα από τα σηµαντικότερα
τµήµατα της υπερκατασκευής. Η ραουλοφόρος βάση είναι
κατασκευασµένη από ειδικό χάλυβα πάχους 12mm διαµορφωµένο και
υψηλής αντοχής, HARDOX 450 ή παρόµοιο, και τοποθετείται
εγκάρσια στο ψευδοπλαίσιο. Πάνω στην βάση αυτή τοποθετούνται 4
ράουλα κυλίσεως του τυµπάνου µέσω ειδικών θηκών (φωλεών) οι
οποίες ηλεκτροσυγκολλούνται στην βάση. Υπάρχουν επίσης 4 ράουλα
κυλίσεως στην βάση στήριξης της πόρτας (πέταλο), διαµέτρου 150mm
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και πάχους 70mm. Επίσης, στην ραουλοφόρο βάση, είναι
τοποθετηµένη η µεταλλική ποδιά συγκράτησης τυχόντων µικρών
µικροαπορριµµάτων και υγρών. Είναι κατασκευασµένη από
χαλυβδοέλασµα πάχους 2mm και η κάτω της πλευρά είναι
κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εφάπτεται τελείως στεγανά
στο ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως που ευρίσκεται στην
οπίσθια πόρτα.
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Οπίσθια πόρτα

Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 4mm S235JR και
κοιλοδοκούς πάχους 4mm ΜΑNΝESMANN. Στερεώνεται µε
αρθρώσεις πάνω στο πέταλο και φράζει την οπίσθια βάση του
τυµπάνου υδατοστεγώς. Ανοίγει και κλείνει µε την βοήθεια δύο
υδραυλικών εµβόλων Ø40 x Ø30 x 58mm που στηρίζονται στο
πέταλο. Η εσωτερική επιφάνεια της είναι διαµορφωµένη σε σχήµα
κογχυλίου, µε ελικώσεις µεγάλου ύψους σπειροειδούς µορφής το
οποίο κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από ειδικό χάλυβα τύπου
HARDOX 450 πάχους 10mm έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεγάλη
διάρκεια ζωής.
Χοάνη
τροφοδοσίας Στο κάτω τµήµα της πόρτας (χοάνη) διαµορφώνεται επί πλέον ένας
/στόµιο φόρτωσης
ειδικός υδατοστεγής χώρος για την συγκράτηση τυχών υγρών κατά
την τελική συµπίεση. Η χοάνη είναι κατασκευασµένη από HARDOX
πάχους 8mm και είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να δέχεται
µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους από 80L έως 1.300L.
Σύστηµα
µετάδοσης Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης είναι πλήρως υδραυλικό. Η
κίνησης
περιστροφή του τυµπάνου επιτυγχάνεται µέσω υδροστατικού
συστήµατος µετάδοσης κίνησης µε δυναµολήπτη (P.T.O.). Επ’ αυτού,
τοποθετείται διπλή υδραυλική αντλία, η οποία τροφοδοτεί µε
υδραυλικό λάδι υδραυλικό κινητήρα µέσω χειριστηρίου ο οποίος κινεί
το τύµπανο µε γραναζοτροχό.
Ο υδραυλικός κινητήρας είναι µάρκας DANFOSS τύπος OMV 800.
Η παροχή των 77L χρησιµοποιείται για την κίνηση του τυµπάνου και
για το άνοιγµα της πίσω πόρτας, ενώ η παροχή των 38L
χρησιµοποιείται για την λειτουργία του ανυψωτικού µηχανισµού στην
διαδικασία αδειάσµατος των κάδων.
Ηλεκτρική εγκατάσταση Υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για
την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι
εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία),
φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης και ενδεικτικά περιµετρικά του
οχήµατος . Δύο (2) περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος,
ένα στο µπροστά και ένα στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου.
Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και
για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων.
Αντανακλαστικά
θα τοποθετηθούν ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε
ασφαλείας
όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος (ζέβρες). Θα υπάρχει
σήµανση για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους
και για την προστασία του κατά την νυχτερινή εργασία .
Βαθµός συµπίεσης
Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του χώρου σε
απορρίµµατα, ο βαθµός συµπίεσης είναι της τάξεως του 5:1 σε
συνάρτηση µε το είδος και την σύσταση των απορριµµάτων.
Ανυψωτικός µηχανισµός Ο ανυψωτικός µηχανισµός κάδων είναι εξ’ ολοκλήρου υδραυλικός και
κάδων
κατάλληλος για την ανατροπή όλων των τυποποιηµένων κάδων
χωρητικότητας 80L, 120L, 240L, 330L/360L, 660L, 750L/770L,
1.100L-1.300L.
Είναι ικανός να ανυψώσει και να εκκενώσει και ανά δυο κάδους των
80-360L διαµέσου του συστήµατος χτένας και έναν των 660-1.300L
διαµέσω των βραχιόνων.
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Τοποθετείται στην πίσω πόρτα των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων
και αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
Πλαίσιο/ Σύστηµα ανοίγµατος καπακιού/ Σύστηµα ανατροπής/
Υδραυλικό σύστηµα
Ανυψωτική ικανότητα: >800kg
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Λειτουργικότητα,
Αποδοτικότητα
Ασφάλεια

Ο λογικός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού, καθώς και
και τηλεπικοινωνίας (µέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS,
Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού
ελέγχου του προγράµµατος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής
επικοινωνεί µε την οθόνη επιτήρησης του συστήµατος η οποία είναι
ενσωµατωµένη µε το χειριστήριο καµπίνας µέσω διαύλων CAN.
Στο χειριστήριο καµπίνας βρίσκεται ενσωµατωµένη η οθόνη
επιτήρησης
συστήµατος
(7’’,
υγρών
κρυστάλλων).
Η
απορριµµατοφόρος υπερκατασκευή φέρει, σύµφωνα µε τις επιταγές
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1, ευρυγώνια κάµερα, η οποία
βρίσκεται εγκατεστηµένη σε κατάλληλη βάση, στο ανώτερο µέρος του
πλαισίου της οπίσθιας θύρας, προκειµένου ο χειριστής να έχει τη
δυνατότητα της πλήρους παρακολούθησης του χώρου στην οπίσθια
πλευρά του οχήµατος.
Ποιότητα,
Η υπερκατασκευή έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών
Καταλληλότητα
και αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για
Αξιοπιστία
φόρτωση απορριµµάτων), φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς
λειτουργίας και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:
Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ
1853 τ. Β’/2007)
Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE για όλη την κατασκευή
(υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε
αυτή) συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το
άρθρο 12.3.β (IX παράρτηµα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
Τεχνική Υποστήριξη και εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη εγγύησης
Κάλυψη
αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής 3 έτη .
παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία
Δείγµα
Εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι
διαγωνιζόµενοι
θα επιδείξουν δείγµα της προσφερόµενης
υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο αν αυτό απαιτηθεί από
την Αναθέτουσα αρχή
Εκπαίδευση
5 ηµέρες/ 25 ώρες εκπαίδευση
Προσωπικού
Παράδοση Οχηµάτων
Η τελική παράδοση των οχηµάτων θα γίνει στην έδρα του Δήµου σας
µε έξοδα της εταιρείας µας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διακήρυξη. Τα οχήµατα θα παραδοθούν µε όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος
παράδοσης των προσφερόµενων οχηµάτων στο σηµείο που θα µας
υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία είναι εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Εγγύηση
καλής Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι δύο (2) έτη χωρίς περιορισµό
λειτουργίας
χιλιοµέτρων και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τρία (3) έτη.
Συµπληρωµατικά
Ηχητικός βοµβητής οπισθοπορείας µε διακόπτη απενεργοποίησης
Στοιχεία της Τεχνικής Ιmmobiliser κινητήρα µε αναστολέα καυσίµου και διακοπή του
Προσφοράς
κυκλώµατος της µίζας
Κάθετη απόληξη εξάτµισης πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη
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σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της
βροχής.
Δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας 170 lt.
Δεξαµενή Ad Blue χωρητικότητας 25 lt.
Κονέκτορας εφαρµογών για απορριµµατοφόρο στο εµπρόσθιο
εξωτερικό τµήµα της καµπίνας σύµφωνα µε το πρότυπο EN1501.
Ηλεκτρικές ενδείξεις για λειτουργίες του αµαξώµατος. Παροχή
ρεύµατος 24V. Παράµετροι για λειτουργίες της υπερκατασκευής.
Περιοριστής ταχύτητας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ψηφιακός ταχογράφος
Πατάκια οδηγού και συνοδηγού
Ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός
Σετ συνήθων εργαλείων για τις µικροβλάβες και συντήρησή του
πλαισίου:
Γρύλος ανύψωσης του οχήµατος
Μοχλός για την ανάκλιση της καµπίνας και το γρύλλο
Μπουλονόκλειδο για τους τροχούς
Μπουλονόκλειδο 30 mm για το βαρούλκο του εφεδρικού τροχού
Πολύγωνο κλειδί
Γερµανικό κλειδί 27/30 mm
Πείρος ρυµούλκησης για ρυµούλκηση οχήµατος από το εµπρόσθιο
µέρος
Πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρµακείο, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.,
Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγού (λειτουργίας, συντήρησης, µικροεπισκευών)
στα ελληνικά
Κατάλογος ανταλλακτικών του φορτηγού-πλαισίου

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθµολόγηση
αυτών για κάθε είδος (1,2,3) παρουσιάζεται στους παρακάτω Πίνακες ως κάτωθι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

ΕΙΔΟΣ1: Απορριµµατοφόρο όχηµα µε σύστηµα συµπίεσης τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 12,0m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΣΤΑΘΜ/ΝΗ
Α/Α
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
1
Ωφέλιµο Φορτίο
100-120
6
100
6
Ισχύς και Ροπή
Στρέψης Κινητήρα,
Εκποµπή
2
καυσαερίων
100-120
5
100
5
Σύστηµα µετάδοσης
3
κίνησης
100-120
4
100
4
4
Σύστηµα πέδησης
100-120
4
100
4
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Σύστηµα
αναρτήσεων
Καµπίνα οδήγησης
Λοιπός
και
πρόσθετος
εξοπλισµός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάµαξα, χοάνη
τροφοδοσίας
υλικά και τρόπος
κατασκευής
Υδραυλικό σύστηµα
–
αντλία
χειριστήρια
ηλεκτρικό σύστηµα
Ανυψωτικό σύστηµα
κάδων
Σύστηµα
συµπίεσης, ωφέλιµο
φορτίο
απορριµµάτων
Λοιπός
και
πρόσθετος
Εξοπλισµός
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση
προσωπικού
Εγγύηση καλής
λειτουργίας αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση µετά
την πώλησηΤεχνική
υποστήριξηΧρόνος παράδοσης
ζητούµενων
ανταλλακτικών –
Χρόνος
ανταπόκρισης
συνεργείου –
Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

100-120
100-120

4
4

100
100

4
4

100-120

3

100

3

100-120

10

100

10

100-120

10

100

10

100-120

6

100

6

100-120

10

100

10

100-120

4

100

4

100-120

5

100

5

100-120

10

100

10

100-120
100-120
ΣΥΝΟΛΟ

10
5
100

100
100

10
5
100
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

ΕΙΔΟΣ 2: Απορριµµατοφόρο όχηµα µε σύστηµα συµπίεσης
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16,0m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΣΤΑΘΜ/ΝΗ
Α/Α
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
1
Ωφέλιµο Φορτίο
100-120
6
100
6
Ισχύς και Ροπή
Στρέψης Κινητήρα,
Εκποµπή
2
καυσαερίων
100-120
5
100
5
Σύστηµα µετάδοσης
3
κίνησης
100-120
4
100
4
4
Σύστηµα πέδησης
100-120
4
100
4
Σύστηµα
5
αναρτήσεων
100-120
4
100
4
6
Καµπίνα οδήγησης
100-120
4
100
4
Λοιπός
και
πρόσθετος
7
εξοπλισµός
100-120
3
100
3
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάµαξα, χοάνη
τροφοδοσίας
υλικά και τρόπος
8
κατασκευής
100-120
10
100
10
Υδραυλικό σύστηµα
–
αντλία
χειριστήρια
9
ηλεκτρικό σύστηµα
100-120
10
100
10
Ανυψωτικό σύστηµα
10 κάδων
100-120
6
100
6
Σύστηµα
συµπίεσης, ωφέλιµο
φορτίο
11
απορριµµάτων
100-120
10
100
10
Λοιπός
και
πρόσθετος
12 Εξοπλισµός
100-120
4
100
4
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση
13 προσωπικού
100-120
5
100
5
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Εγγύηση καλής
λειτουργίας αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση µετά
την πώλησηΤεχνική
υποστήριξηΧρόνος παράδοσης
ζητούµενων
ανταλλακτικών –
Χρόνος
ανταπόκρισης
συνεργείου –
Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

100-120

10

100

10

100-120
100-120
ΣΥΝΟΛΟ

10
5
100

100
100

10
5
100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

ΕΙΔΟΣ 3: Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου περιστρεφόµενου
τυµπάνου, χωρητικότητας 12,0 m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜ/ΓΙΑ ΣΤΑΘΜ/ΝΗ
Α/Α
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
1
Ωφέλιµο Φορτίο
100-120
6
100
6
Ισχύς και Ροπή
Στρέψης Κινητήρα,
Εκποµπή
2
καυσαερίων
100-120
5
100
5
Σύστηµα µετάδοσης
3
κίνησης
100-120
4
100
4
4
Σύστηµα πέδησης
100-120
4
100
4
Σύστηµα
5
αναρτήσεων
100-120
4
100
4
6
Καµπίνα οδήγησης
100-120
4
100
4
Λοιπός
και
πρόσθετος
7
εξοπλισµός
100-120
3
100
3
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /25.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 32 από 36

Ελληνική

8

9
10

11

12

13

14

15
16

ΑΔΑ: Ψ2ΑΝΩΛΠ-Α76

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τύµπανοχοάνη
τροφοδοσίας
υλικά και τρόπος
κατασκευής
–
οπίσθιο έδρανο –
οπίσθια πόρτα
Υδραυλικό σύστηµα
–
αντλία
–
χειριστήρια,
ηλεκτρικό σύστηµα
Ανυψωτικό σύστηµα
κάδων
Ωφέλιµο
φορτίο
απορριµµάτων,
σύστηµα µετάδοσης
κίνησης
Λοιπός
και
πρόσθετος
Εξοπλισµός
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση
προσωπικού
Εγγύηση καλής
λειτουργίας αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση µετά
την πώλησηΤεχνική
υποστήριξηΧρόνος παράδοσης
ζητούµενων
ανταλλακτικών –
Χρόνος
ανταπόκρισης
συνεργείου –
Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

100-120

10

100

10

100-120

10

100

10

100-120

6

100

6

100-120

10

100

10

100-120

4

100

4

100-120

5

100

5

100-120

10

100

10

100-120
100-120
ΣΥΝΟΛΟ

10
5
100

100
100

10
5
100

H συνολική βαθµολογία Ui του κάθε οικονοµικού φορέα για κάθε είδος υπολογίζεται σύµφωνα
µε τον τύπο:
Ui= (σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν ) . βj
όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 (100%)
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i = Αριθµός ειδών.
βj = Συντελεστής βαρύτητας που προκύπτει βάσει της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε
συνάρτηση µε την προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε είδος.
Οι συντελεστές βαρύτητας βj κάθε είδους έχουν ως εξής :
Α/Α
1
2
3

Συντελεστής βαρύτητας
βj

ΕΙΔΟΣ
Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου περιστρεφόµενου
τυµπάνου, χωρητικότητας 12κµ
Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσας, χωρητικότητας
12κµ
Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσας, χωρητικότητας
16κµ
ΣΥΝΟΛΟ

0,23
0,23
0,54
1,00

Εποµένως η βαθµολογίας που προκύπτει ανά είδος, για τον οικονοµικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», είναι:
ΕΙΔΟΣ 1: U1=100*0,23=23
ΕΙΔΟΣ 2: U1=100*0,54=54
ΕΙΔΟΣ 3: U1=100*0,23=23
Ενώ η συνολική βαθµολογία της προµήθειας είναι: U=U1+U2+U3=100
Κατά την πρώτη φάση, του ελέγχου του φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική
προσφορά» επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε:
1. Για τον οικονοµικό φορέα:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» είναι πλήρης σύµφωνα µε το
άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 36569/03-12-2020 Διακήρυξη του Δηµάρχου
2. την πληρότητα και την νοµιµότητα των Δικαιολογητικών Συµµετοχής.
3. τη συµφωνία των προσφορών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. µε αριθ. 1314/2020 απόφαση Δηµάρχου (ΩΑΧ9ΩΛΟ-Ι3Γ) µε την οποία έγινε δέσµευση
και διάθεση πίστωσης (ΑΑΥ 844) για το έτος 2020
6. τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσµευση στα οικείο Μητρώο Δεσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισµού προµηθειών
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(4)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ».
2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/
Α

Οικονοµικός Φορέας

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α.Ε.Β.Ε., Αγίου Ιωάννου 19, τκ 25100
Αίγιο, ΔΟΥ Αιγίου, ΑΦΜ 094270233,
ΤΗΛ: 2299082801,
e-mail:central@helesi.com

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 1
204751

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 2
204752

Αριθµός
Συστήµατος
Είδος 3
204753

3. Τη συνέχιση του διαγωνισµού στην επόµενη φάση της αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος, ως µέλος
3) Λιάκου Ιωάννα, Π.Ε. Γεωπόνων, ως µέλος….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 08.01.2021
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συµµετοχής & Τεχνικών Προσφορών,
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την
«Προµήθεια τεσσάρων (4) απορριµµατοφόρων οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς
απορριµµάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισµού 669.600,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 206/2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και
κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
(ΦΕΚ 197/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
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3. Τη µε αριθµό 206/2020 µελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 669.600,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 13%.
4. Τη µε αριθµό 491/2020 απόφαση (ΑΔΑ:Ψ6ΜΩΩΛΠ9Θ4) της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί έγκρισης µελέτης, τρόπου εκτέλεσης, καθορισµού όρων διακήρυξης
και Συγκρότηση ΕΔΔ»
5. Το από 08.01.2021 Πρακτικό Διαγωνισµού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Το µε α.α. 80/12.01.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
7. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 08.01.2021 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών
Συµµετοχής & Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προµήθεια τεσσάρων (4)
απορριµµατοφόρων οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και
ανακύκλωσης υλικών», προϋπολογισµού 669.600,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό
µελέτης 206/2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 11 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούµας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.02.03 22:35:20 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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