
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Μελέτης : 30/2020

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Φ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

173.600,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 

34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων)
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού
Το αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  προμήθεια  εξοπλισμού  κάδων για  τη  χωριστή  συλλογή
βιοαποβλήτων καθώς και η προμήθεια οχήματος για τη μεταφορά βιοαποβλήτων. 
Ειδικότερα,  για  τις  ανάγκες  του  συστήματος  χωριστής  συλλογής  θα  γίνει  προμήθειαενός
απορριμματοφόρου (ενός Α/Φ τύπου πρέσας με χωρητικότητα 6 κμ και σύστημα πλύσης κάδων).
Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου,
διενέργεια  δοκιμών,  εκπαίδευση  στη  χρήση  /  λειτουργία  του  εξοπλισμού  (όπου  απαιτείται)  και
παράδοση σε  κατάσταση  άριστης  και  απροβλημάτιστης  λειτουργίας  του εξοπλισμού,  με  ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη τουπρομηθευτή.
Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται σε προβλεπόμενη μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου
βάσει του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου,η οποία λειτουργεί στο Ελευθεροχώρι του Δήμου Δωδώνηςμέχρι να τεθεί
σε λειτουργία η ΜΕΒΑ Άρτας που βρίσκεται στους Σελλάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Τα υπό προμήθεια τμήματα (είδη) παρουσιάζονται ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ 1:Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Εξοπλισμός Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Α/Φ τύπου πρέσας 6κ.μ. 1

ΜΕΡΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 173.600,00 €με ΦΠΑ (χωρίς ΦΠΑ:140.000,00 €)

Αρ. 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΥΣ)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 
(ΕΙΔΟΣ) 1

Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
6 Κ.Μ.

TEM. 1 140.000,00€ 140.000,00 € 173.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΥΣ) 1 140.000,00 € 173.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 140.000,00 €

(ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%) 33.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 173.600,00 €

2



ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Οι Τεχνικές Απαιτήσεις – Φύλλα Συμμόρφωσης (Τεχνικές Προδιαγραφές) αναλύονται ανά  ΤΜΗΜΑ
(ΕΙΔΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Για κάθε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα Φύλλα Συμμόρφωσης αποτελούνται από τα
Φύλλα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Πίνακες Π1Α) και τα Φύλλα Συμμόρφωσης
προς την Τεχνική Υποστήριξη (Πίνακας Π1Β).

1. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Το κάθε απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα αποτελείται
από  πλαίσιο  και  υπερκατασκευή και  πρέπει  να  έχει
σύστημα  συμπιέσεως  των  απορριμμάτων  τύπου
πρέσας, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις
ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα
με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι τελείως
καινούριο αμεταχείριστο, κατασκευής όχι  πέραν του
εννιαμήνου  από  την  ημερομηνία  παράδοσης  στον
φορέα.

ΝΑΙ

1.2 Το όχημα θα πρέπει να φέρει τα χαρακτηριστικά του
Δήμου και του Προγράμματος Χρηματοδότησης.   

ΝΑΙ

1.3 Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  για  τα  προς  προμήθεια
είδη,  και  όπου  χρησιμοποιούνται  οι  όροι
«υποχρεωτικά»,  «με  ποινή  αποκλεισμού»,
«τουλάχιστον»,  θεωρούνται  ουσιώδεις  και
απαράβατοι όροι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά
απορριπτέα  την  προσφορά.  Όπου  απαίτηση
αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»,  γίνεται αποδεκτή
απόκλιση +/- 5% της αναφερόμενης τιμής.

ΝΑΙ

2. ΕΙΔΙΚΑ

2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος
Πρόκειται για απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 6 κ.μ με σύστημα εσωτερικής πλύσης 
κάδων.

ΝΑΙ

2.2 Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου 
Το πλαίσιο  πρέπει να είναι, μέγιστου μικτού φορτίου
και  ωφέλιμου  φορτίου  επί  πλαισίου  τουλάχιστον
12,0tn και 8,0 tn αντίστοιχα.
Με  τις  προσφορές  που  θα  υποβληθούν  κατά  τον
διαγωνισμό  πρέπει  να  δοθούν  απαραίτητα   κατά
τρόπο  σαφή  και  υπεύθυνο  τα  παρακάτω  τεχνικά
στοιχεία και πληροφορίες για το πλαίσιο:
• Εργοστάσιο  κατασκευής  του  πλαισίου  του
αυτοκινήτου,  ο  εργοστασιακός  τύπος  και  το  έτος
κατασκευής αυτού.
• Μεταξόνιο.
• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

(χωρίς φορτίο).
• Ελάχιστο  ελεύθερο  ύψος  πλαισίου  από
οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καμπίνας.
• Βάρη πλαισίου και αμαξώματος.
• Ανώτατο  επιτρεπόμενο  μικτό  βάρος  για  το
πλαίσιο (GROSSWEIGHT).
• Ίδιο  (νεκρό)  βάρος του πλαισίου με  καμπίνα
οδήγησης.
• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.
• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του
πίσω άξονα.
• Υλικά κατασκευής σκελετού.

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου
DIESEL  τετράχρονος,  υδρόψυκτος,  με  υπερπλήρωση
και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 850
Nm,  η  ονομαστική  ισχύς  του  οποίου  πρέπει  να
υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος
και να είναι με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 17 HP
ανά τόνο  μικτού  φορτίου  και  κυβισμό  3800cc  έως
4.200cc. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  EURO  6.  Ακόμα,
πρέπει  να  έχει  σύστημα  απ'  ευθείας  εκχύσεως,  με
δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης. 
Το επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με την οδηγία
1992/97/ΕΟΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής.  Να
προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα,
ήτοι:
• Τύπος και κατασκευαστής.
• Η  πραγματική  ισχύς  στον  αριθμό  στροφών
ονομαστικής λειτουργίας.
• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του
αριθμού στροφών του.
• Οι  καμπύλες  μεταβολής  της  πραγματικής
ισχύος  και  της  ροπής  στρέψεως  σε  σχέση  με  τον
αριθμό των στροφών.
• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο
κυλινδρισμός.
• Το  σύστημα  ψύξεως  και  το  σύστημα
εκκινήσεως.

Το  βολάν  οδηγήσεως  πρέπει  να  βρίσκεται  στα
αριστερά του αυτοκινήτου και   να έχει  απαραίτητα
σύστημα  οδηγήσεως  υδραυλικό   (με  υποβοήθηση)
σύμφωνα  με  την  Οδηγία  92/62/ΕΟΚ  ή/και  νεότερη
τροποποίηση αυτής.  Το μεταξόνιο  του πλαισίου για
λόγους επίτευξης βέλτιστου κύκλου στροφής δεν θα
υπερβαίνει τα 3.600mm. Το πλαίσιο θα είναι μικρών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

διαστάσεων μέγιστου πλάτους καμπίνας 2,20μ για την
καλύτερη δυνατή ευελιξία του.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής
του οχήματος -πλαισίου και υπερκατασκευής- (όπως
ακτίνα κύκλου στροφής στα εξωτερικά ίχνη τροχών,
ακτίνα κύκλου στροφής στα πλέον εξέχοντα σημεία)
καθώς και  σχετικό διάγραμμα και  διαστάσεις,  όπου
θα  εμφαίνεται  το  όχημα   στη  στενότερη  δυνατή
καμπύλη.

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι εντελώς
προωθημένης  οδηγήσεως, πρέπει να φέρει κάθισμα
οδηγού  ρυθμιζόμενου  τύπου  και  κάθισμα  για  δύο
συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου
και  φωτεινά  σήματα,  ανεμοθώρακα  από  γυαλί
SECURIT  ή  παρόμοιου  τύπου  ασφάλειας,  θερμική
μόνωση  με  επένδυση  από  πλαστικό  δέρμα,  δύο
ηλεκτρικούς  υαλοκαθαριστήρες,  δύο   αλεξήλια
ρυθμιζόμενης  θέσης,  δάπεδο  καλυμμένο  από
πλαστικά  ταπέτα,  σύστημα  θερμάνσεως  με
δυνατότητα  εισαγωγής  μέσα  στο  θαλαμίσκο  μη
θερμαινόμενου  φρέσκου  αέρα,  σύστημα  ψύξης
αέρα(air-condition),  πλαφονιέρα  φωτισμού,
ρευματοδότη  για  την  τοποθέτηση  μπαλαντέζας  και
γενικά  κάθε  εξάρτημα  ενός  θαλαμίσκου  συγχρόνου
αυτοκινήτου.  Το  πλαίσιο   πρέπει  να  φέρει  πλήρεις
τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους
(tubeless). 
Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει  να
είναι   προς  τα  πάνω,  με  σωλήνα  εξατμίσεως
μονωμένη,  τοποθετημένη  μεταξύ  του  θαλάμου
οδηγήσεως  και  της  κιβωτάμαξας  και   να  προεξέχει
από αυτή.

Το  σύστημα  μεταδόσεως  κινήσεως  πρέπει  να
αποτελείται :
Από   κιβώτιο  των  ταχυτήτων  που  πρέπει  να  είναι
τουλάχιστον έξι ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας
οπισθοπορείας, συγχρονισμένων. Από διαφορικό και
ημιαξόνια  γνήσια  του εργοστασίου κατασκευής  των
πλαισίων,  αποκλειόμενης  της  χρησιμοποιήσεως
απομιμήσεων,  ώστε  να  εγγυώνται  την  καλή  και
ασφαλή λειτουργία του οχήματος και κατάλληλα σε
συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με
πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για ταχύτητα
πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον. Το όχημα να φέρει
δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 150
λίτρων.
Να γίνει αναλυτική περιγραφή του και να αναφερθεί
η ικανότητα κίνησης σε κεκλιμένο δρόμο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Το  σύστημα  πεδήσεως Υποχρεωτικά  θα  φέρει
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).  Όλα τα
εξαρτήματα  του  αυτοκινήτου   πρέπει  να  είναι  τα
γνήσια του εργοστασίου.
Να  γίνει  αναλυτική  περιγραφή  του  συστήματος
πεδησης  (π.χ.  τύπος  φρένων,  υλικά  κατασκευής,
διαστάσεις,  πιέσεις,  επιφάνεια  πέδησης,  μήκος
πέδησης του οχήματος επί ξηρού εδάφους με πλήρες
φορτίο κλπ.)

Το  πλαίσιο  του  αυτοκινήτου, τουλάχιστον  κατά  το
χρόνο  εγγυήσεως  καλής  λειτουργίας,  σε  καμία
περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  να  παρουσιάσει
οποιοδήποτε  ρήγμα  ή  στρέβλωση  ακόμα  και  για
φορτία  μεγαλύτερα  του  μέγιστου  επιτρεπόμενου
κατά  20%.  Διαφορετικά  ο  προμηθευτής  πρέπει  να
υποχρεωθεί  να  αντικαταστήσει  το  πλαίσιο  ή  μέρος
αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.

2.3 Τεχνικά και  λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής –
Κιβωτάμαξας
Η  κιβωτάμαξα  πρέπει  να  είναι  μεταλλική  εξ'
ολοκλήρου  από  χάλυβα  και  κλειστή.  Τα  πλευρικά
τοιχώματα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένα  από
χαλυβδοέλασμα  πάχους  3  mm  περίπου  ενώ  το
δάπεδο  θα  είναι  κατασκευασμένο  από
χαλυβδοέλασμα πάχους 5 mm περίπου.
Επί  ποινή  αποκλεισμού  προκειμένου  να
ελαχιστοποιείται  ο  αριθμός  των  συγκολλήσεων  και
των πιθανών οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώματα θα
αποτελούνται  από  κυρτό  χαλυβδοέλασμα  ώστε  να
μεγιστοποιούνται  οι  μηχανικές  αντοχές  τους,
αποκλειομένων  κατασκευών  που  εμπεριέχουν
νευρώσεις και κοιλοδοκούς ακόμα και στις ακμές του
σώματος.  Με  τον  τρόπο  αυτό  παράλληλα  θα  είναι
εφικτή  η  επικόλληση  επιγραφών  και  μηνυμάτων
επιλογής του Δήμου επί των πλευρικών επιφανειών
του απορριμματοφόρου.  
Οι  πλάκες  προώθησης  και  συμπίεσης  των
απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένες από
χαλυβδοέλασμα πάχους 5 mm περίπου με ενισχύσεις
ώστε  να  αντέχουν  στην  πίεση  των  υδραυλικών
εμβόλων. 
Η  υπερκατασκευή  θα  εδράζεται  επί  του  φορτηγού
πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση
κραδασμών,  ευκολία  σε  εργασίες  συντήρησης  και
ασφαλή  τρόπο  αφαίρεσης  και  επανατοποθέτησης
αυτής.
Η  χωρητικότητα του  κυρίως  σώματος,  δηλαδή  του

ΝΑΙ
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όγκου  που  καταλαμβάνουν  τα  συμπιεσμένα
απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, θα πρέπει
να  είναι  6  κ.μ   και  η  χωρητικότητα  της  λεκάνης
εναπόθεσης  απορριμμάτων,  δηλαδή  του  όγκου  σε
νερό που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη, δεν
μπορεί να είναι μικρότερη του 1.2 κ.μ.
Εντός  του  σώματος  και  σε  όλο  το  μήκος  του,  θα
κινείται  η  μεταλλική  πλάκα  εκφόρτωσης  των
απορριμμάτων,  με  έναν  υδροστατικό  κύλινδρο,
τουλάχιστον.
Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί
του κυρίως σώματος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια
πόρτα  που  με  υδραυλική  ανύψωσή  της,  με  ζεύγος
υδροστατικών  κυλίνδρων,  πρέπει  να  επιτρέπεται  η
εκφόρτωση των απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα, θα
περιλαμβάνει  ως  κύρια  συστατικά  τμήματά  της  τη
λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό
συμπίεσής. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων,
πρέπει  να  βρίσκεται  στο  χαμηλότερο,  εσωτερικά,
χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει
να  εκφορτώνονται  τα  απορρίμματα  των  κάδων  ή
όσων συλλέγονται με τα χέρια. Σε κατάλληλο μέρος
της  υπερκατασκευής  πρέπει  να  υπάρχει  λεκάνη
συλλογής  των  υγρών  στραγγισμάτων  και  στόμιο  με
βαλβίδα εκκένωσης.

Ο  μηχανισμός  συμπίεσης πρέπει  να  φέρει
υδροστατικούς  κυλίνδρους  και  να χρησιμοποιούνται
για  τη  σάρωση  και  προώθηση  των  απορριμμάτων,
από τη λεκάνη εναπόθεσής  των  προς το  εσωτερικό
του  κυρίως  σώματος.  Προκειμένου  να  αποφευχθεί
οποιαδήποτε  επαφή  των  απορριμμάτων  με  το
σύστημα  συμπίεσης,  με  ποινή  αποκλεισμού  οι
υδραυλικοί  κύλινδροι  κίνησης  του  φορείου
συμπίεσης  θα  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένοι
εξωτερικά της κιβωτάμαξας.
Η  αποδεκτή  σχέση  συμπίεσης  αξιολογείται  σε  κιλά
ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας του κυρίως σώματος
και  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  μέγιστο ωφέλιμο
φορτίο του οχήματος. 
Το  σύστημα  συμπίεσης  πρέπει  να  τίθεται  σε
λειτουργία  μέσω  χειριστηρίου  που  θα  βρίσκεται
δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Επίσης υποχρεωτικά η
λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να
επιλεγεί αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που
διακόπτεται  μόνο  με  εντολή  (AUTO),  αυτόματο,  με
απλό  κύκλο  που  όταν  ολοκληρώνεται,  διακόπτεται
αυτόματα  (SINGLE)  και  επαναλαμβάνεται  κατόπιν
εντολής, χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού
συμπίεσης  ελέγχεται  με  μεμονωμένες κινήσεις,  από
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το χειριστή με μοχλούς ή κομβία.
Προκειμένου  να  αποφεύγεται  η  επαφή  των
απορριμμάτων  με  το  σύστημα  συμπίεσης  και  να
επιτυγχάνεται  η  μέγιστη  εκμετάλλευση  του
διαθέσιμου  όγκου της  χοάνης  φόρτωσης,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η έναρξη του κύκλου συμπίεσης πρέπει
να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου του κάδου και
σε  καμία  περίπτωση με  την  φάση ανόδου  του.  Θα
πρέπει  επίσης  να  υπάρχει  μηχανισμός  ο  οποίος  θα
ακινητοποιεί  όλο  το  σύστημα  λειτουργίας  σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει δύο
(2)  ανακλινόμενα  -  αντιολισθητικά,  ισχυρά
σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης.
Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και
στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής,  να είναι
τοποθετημένοι,  αντίστοιχα,  από  ένας  (1)
περιστρεφόμενος  φάρος  χρώματος  πορτοκαλί  ενώ
στο  επάνω  εξωτερικό  μέρος  της  οπίσθιας  πόρτας,
ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας. Επίσης, στο
οπίσθιο  μέρος  το  όχημα  πρέπει  να  φέρει
ανακλαστικές λωρίδες.
Το  όχημα θα  προσφέρει  την  δυνατότητα ασφαλούς
χειρισμού,  τόσο  για  χειρωνακτική  όσο  και  για
μηχανική αποκομιδή.

Θα φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό :
Διάταξη  άμεσης  διακοπής  λειτουργίας  του
μηχανισμού συμπίεσης, με δύο κομβία, αριστερά και
δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής
-  Emergency  stop  της  οποίας  η  ενεργοποίηση,  θα
επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου οδήγησης.
Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού
με τους εργάτες.
Διάταξη  άμεσης  επέμβασης  απεγκλωβισμού
αντικειμένων από το μηχανισμό συμπίεσης, με κομβίο
επί  του  πίνακα  ελέγχου  -  Rescue  switch,  η
ενεργοποίηση της οποίας θα είναι εφικτή ακόμα και
όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής.
Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του
ανυψωτικού  μηχανισμού,  θα  είναι  εξοπλισμένες  με
βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε
περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης.
Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι
εξοπλισμένη  με  βαλβίδα  ελέγχου  ροής,  για  την
ρύθμιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή
τιμή  που  ορίζεται  από  το  πρότυπο  της  σειράς  ΕΝ
1501.
Όλες  οι  υδραυλικές  σωληνώσεις  πρέπει  να  φέρουν
συντελεστή  ασφαλείας  i=4  έναντι  της  πίεσης
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λειτουργίας και να είναι ορατές για να μπορούν να
ελέγχονται.
Εντός  του  θαλάμου  οδήγησης,  θα  υπάρχουν
χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισμό της
οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκφόρτωσης και
κλειστό  κύκλωμα  τηλεόρασης  για  την
παρακολούθηση  των  εργασιών  φόρτωσης  του
οχήματος.
Επιπρόσθετα,  θα  υπάρχει  κατάλληλη  διάταξη
αποτροπής  πλήρους  καταβίβασης  της  οπίσθιας
πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο οδήγησης .
Η  οπίσθια  πόρτα θα  σταματά σε  απόσταση από  τη
περιοχή  επαφής  της  με  το  κυρίως  σώμα  και  θα
προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση
της  κατάβασης,  με  χειρισμό  κοντά  από  το  σημείο
επαφής  του  κυρίως  σώματος  και  της  οπίσθιας
πόρτας .
Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας
σε ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται με ασφάλεια η
είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή αλλού σημείου,
για συντήρηση ή επισκευή .
Διάταξη  ασφαλείας  για  την  αποτροπή  κίνησης  του
οχήματος,  με ταχύτητα ανώτερη της οριζόμενης στο
πρότυπο  της  σειράς  ΕΝ  1501,  εφ’  όσον  επί  των
σκαλοπατιών  της  οπίσθιας  πόρτας,  στέκεται
άνθρωπος  και  παράλληλα  δεν  θα  επιτρέπεται  η
οπισθοπορεία του. 
Το  όχημα  πρέπει  να  φέρει  στο  οπίσθιο  μέρος  του,
ανοικτού  ή  κλειστού  τύπου,  πλήρως  υδραυλικό
ανυψωτικό  μηχανισμό.  Όλοι  οι  προαναφερόμενοι
τύποι  θα  είναι  κατάλληλοι  για  την  υποδοχή  των
τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων απορριμμάτων. 
Το  υδραυλικό  κύκλωμα  θα  παίρνει  κίνηση  από  το
δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του οχήματος μέσω ισχυρής ή
ισχυρών  υδραυλικής-ών  αντλίας-ών  και  θα  φέρει
αυτοματισμό  αποσύμπλεξης  χωρίς  την  συνεχή
καταπόνηση  του  δυναμολήπτη.  Πρέπει  να  είναι
εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή
αλόγιστων  υπερφορτώσεων.  Όλες  οι  γραμμές  του
ηλεκτρικού  κυκλώματος  να  είναι  τοποθετημένες  σε
στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση,
αυτή  να  γίνεται  χωρίς  να  χρειασθεί  να  ανοιχθούν
τρύπες με οξυγόνο.
Η υπερκατασκευή θα έχει εγκατεστημένο κατάλληλο
εξοπλισμό (χειριστήρια – σύστημα παρακολούθησης
με κάμερα και οθόνη) για την συνεχή επίβλεψη της
λειτουργίας ενώ θα έχει την δυνατότητα να αυξάνει
τις στροφές του κινητήρα, στις απαιτούμενες για την
λειτουργία  της,  στην  θέση  «νεκρό»  του  κιβωτίου
ταχυτήτων  και  να  πέφτουν  μετά  το  τέλος  της
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λειτουργίας της.
Για την αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και
αποδοτικότητας   λαμβάνεται  υπόψη  η  αναλογία
ισχύος  ανά  τόνο,  η  ακτίνα  στροφής,  η  αναλογία
ωφέλιμου φορτίου ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας
του  κυρίως  σώματος  και  κάθε  πιθανός  επιπλέον
εξοπλισμός.  Όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  της
ασφάλειας θα  ληφθεί υπόψη η τήρηση προτύπων της
σειράς  ΕΝ1501  και  ο  συντελεστής  ασφαλείας  των
υδραυλικών σωληνώσεων.

2.4 Σύστημα πλύσης – απολύμανσης κάδων
Το  όχημα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστημα  πλύσης  και
απολύμανσης  των  κάδων  μετά  την  εκκένωση  τους
ώστε  να  είναι  δυνατή  η  κατά  βούληση  πλύση  των
κάδων και   η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών
με  το  όχημα  όπως  πλύση  του  ίδιου  του  οχήματος,
πλύση  πεζοδρομίων, αποκόλληση αφισών κλπ. 
Το σύστημα αυτό πρέπει να αποτελείται από:
1) Δεξαμενές καθαρού και ακαθάρτου νερού, που δεν
θα  επικοινωνούν  μεταξύ  τους,  και  θα  είναι  ίσου
όγκου  και  χωρητικότητας  τουλάχιστον  300  λίτρων
έκαστη.  Δεν  θα  γίνουν  δεκτά  συστήματα  που  δεν
διαθέτουν  ανεξάρτητη  δεξαμενή  ακαθάρτων.  Οι
δεξαμενές  καθαρού  νερού  και  ακαθάρτων  για  την
σωστή κατανομή του βάρους πρέπει υποχρεωτικά να
είναι  τοποθετημένες  σε  κατάλληλους  χώρους  με
τρόπο ώστε να μην παρατηρείται μετατόπιση βάρους
κατά την μεταφορά νερού από την μία στην άλλη. Οι
δεξαμενές  πρέπει  να  διαθέτουν  στόμια  γρήγορου
γεμίσματος και αδειάσματος τους.
Επίσης  πρέπει  να  υπάρχει  σύστημα  μέτρησης
στάθμης  καθαρού νερού και  προειδοποιητικό  σήμα
πολύ  χαμηλής  στάθμης.  Οι  δεξαμενές  θα  είναι
κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  πάχους
τουλάχιστον 3mm.
2) Μία αντλία υψηλής πίεσης για το σύστημα πλύσης
και  μία  αντλία  απαγωγής  των  ακαθάρτων  στην
δεξαμενή  ακαθάρτων.  Η  αντλία  υψηλής  πίεσης
πρέπει να είναι εμβολοφόρος πίεσης τουλάχιστον 150
bar   και  παροχής  τουλάχιστον  35  lit/min  και  να
τροφοδοτεί το σύστημα πλύσης  και  ένα σωλήνα με
πιστόλι υψηλής πίεσης.
Η  αντλία  απαγωγής  των  ακαθάρτων  θα  είναι
φυγοκεντρική μεγάλης παροχής.  
3)  Περιστρεφόμενη  κεφαλή  πλύσης  πολλαπλών
εκτοξευτήρων μέσα στον κάδο εκκένωσης. Η κεφαλή
θα ενεργοποιείται μέσω ρομποτικού συστήματος που
θα την οδηγεί  αυτόματα στη θέση πλύσης του κάδου
και θα την επαναφέρει μετά την πλύση σε σημείο που
δεν θα υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης της κατά την

ΝΑΙ
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ανύψωση  των  κάδων.  Υποχρεωτικά,  η  κεφαλή  θα
είναι  κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο και
θα  πρέπει  να  περιστρέφεται  μέσω  υδραυλικού
κινητήρα ή μέσω της πίεσης του νερού πλύσης,  για
εκτόξευση του νερού προς όλες τις κατευθύνσεις. Η
προέλευση  της  και  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  θα
υποβληθούν υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά.
4)  Σύστημα  φιλτραρίσματος  των  ακαθάρτων  για
συγκράτηση  στερεών (εσχάρα). 
5)  Σύστημα απολύμανσης  των  κάδων με  εκτόξευση
ειδικού υγρού μετά την πλύση.
Το  υγρό  αυτό  θα  είναι  αποθηκευμένο  σε  δοχείο
υψηλής πίεσης από κατάλληλο υλικό και η εκτόξευση
του θα γίνεται σε μορφή σπρέι με πεπιεσμένο αέρα.
6)  Σωλήνα  με  εκτοξευτήρα  νερού  υπό  πίεση  με
παροχή  νερού  από  την  αντλία  υψηλής  πίεσης.  Ο
σωλήνας  θα  βρίσκεται  σε  ειδικό  αυτόματο
εκτυλικτήρα.  Θα  φέρει  ειδικά  ακροφύσια  ώστε  να
επιτυγχάνονται  η  πλύση  του  αυτοκινήτου,  η  πλύση
μηχανημάτων,  πεζοδρομίων,  κοινόχρηστων  χωρών
κλπ.  με υψηλή πίεση νερού.
7)  Πίνακα  χειρισμού  στο  πίσω  μέρος  της
υπερκατασκευής  από  όπου  θα  ενεργοποιείται  το
σύστημα  πλύσης  κατά  βούληση  του  χειριστή  όταν
αυτός κρίνει ότι πρέπει να πλυθεί ο κάδος.    

2.5  Χρωματισμός 
Εξωτερικά  το  απορριμματοφόρο  να  είναι
χρωματισμένο με χρώμα λευκό μεταλλικό ή ακρυλικό
σε  δύο  τουλάχιστον  στρώσεις  μετά  από  σωστό
πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των
επιφανειών,  ανταποκρινόμενο  στις  σύγχρονες
τεχνικές  βαφής  και  τα  ποιοτικά  πρότυπα  που
εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. 
Επίσης  θα  φέρει  επιγραφή  με  την  ονομασία  του
Δήμου  Ζηρού  και  του  Προγράμματος
χρηματοδότησης. 

ΝΑΙ

3. ΛΟΙΠΑ

3.1 Το  όχημα  πρέπει  να  παραδοθεί  με  τα  παρακάτω
παρελκόμενα:

α) Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού 
β) Σήματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κ.Ο.Κ.
γ) Τους απαραίτητους προβολείς
δ) Τους προβλεπόμενους καθρέπτες
ε) Φωτιστικά σώματα
στ)  Ηχητικά  σήματα  και  ηχητικό  σύστημα
επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό
ζ) Δύο περιστρεφόμενους φάρους 
η)Ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή
απορριμμάτων 

Να δοθούν 
στοιχεία
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

θ) Αντανακλαστικά στο πίσω μέρος της πόρτας του 

3.2 Συστήματα  ασφαλείας  –  εναρμόνιση  με
προδιαγραφές Ευρωπαϊκής     Ένωσης
Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα
και  μέτρα  ασφαλούς  λειτουργίας,  τα  οποία  θα
περιγραφούν  αναλυτικά  στην  τεχνική  προσφορά και
θα  ικανοποιούν  απόλυτα  τις  βασικές  απαιτήσεις
υγείας  και  ασφάλειας  που  έχει  θέσει  η  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή  (ΠΔ  57/2010  ενσωμάτωση  οδηγίας
2006/42/ΕΚ) σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών -
σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ1501.
Η  στάθμη  του  εκπεμπόμενου  θορύβου  της
υπερκατασκευής, θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα
κάθε  φορά  οδηγία  (2000/14/ΕΚ)  και  το  σχετικό
πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.
Το  όχημα πρέπει  υποχρεωτικά  να  πληροί  τους
ευρωπαϊκούς  κανονισμούς  προλήψεως  ατυχημάτων
και προστασίας του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα  ο  κινητήρας  του  οχήματος  πρέπει  να
είναι  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές   EURO  6  και  η  υπερκατασκευή  να
πληροί  τους  κανόνες  για  πρόληψη  ατυχημάτων  και
προστασία των εργαζομένων (CE& ΕΝ1501).
Επίσης  το  όχημα πρέπει  να  διαθέτει  όλους  τους
απαραίτητους  μηχανισμούς  και  σημάνσεις  για
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν
να  προέλθουν  από  λάθος  χειρισμό  του ή  απρόοπτη
βλάβη.

Να δοθούν 
στοιχεία

3.3 Τεκμηρίωση
Όλος  ο  εξοπλισμός  όταν  θα  παραδοθεί  θα
συνοδεύεται από:
α)  Εγχειρίδια  λειτουργίας,  συντήρησης  και
αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην Αγγλική
γλώσσα.
β)  Βιβλία  ανταλλακτικών  εικονογραφημένα  και  με
κωδικούς  ονομαστικά  καθώς  και  αντίστοιχα  βιβλία
επισκευών.
Όλα τα  ανωτέρω θα  παραδοθούν σε  έντυπη μορφή
και σε μαγνητικό μέσο.

Να αναφερθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΜΗΜΑ 1: Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ι. Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6)
μηνών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο  τόπος
παράδοσης  του  εξοπλισμού  θα  είναι  οι  εγκαταστάσεις
του Εργοταξίου του Δήμου.

ΝΑΙ

2. ΕΓΓΥΗΣΗ

2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Το  μηχάνημα  θα  καλύπτεται  από  εγγύηση  καλής
λειτουργίας  δύο  (2)  ετών.  Η  εγγύηση  αυτή  δεν  θα
καλύπτει βέβαια τα αναλώσιμα μέρη και υλικά.
Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, 
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Φορέα, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο 
κακός χειρισμός θα διαπιστώνεται με κοινή αποδοχή των 
δύο μερών (Αναδόχου- Φορέα). Σε περίπτωση διαφωνίας 
θα γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, κοινής 
αποδοχής, με έξοδα του Αναδόχου. 

ΝΑΙ

2.2 Εκπαίδευση
Ο  προμηθευτής  θα  αναλάβει  την  εκπαίδευση  των
χειριστών  και  συντηρητών  του  Δήμου  Ζηρού  στον
χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος.
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:
 Εξοικείωση με το όχημα και ονοματολογία
 Οδήγηση του οχήματος
 Χειρισμός του οχήματος
 Καθημερινό έλεγχο
 Περιοδική συντήρηση
 Συνιστώμενα λιπαντικά
 Προετοιμασία για μακρόχρονη 
αποθήκευση
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστο μία (1) ημέρα.
Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων πρέπει να είναι 1 
οδηγός και 2 υπάλληλοι του τμήματος καθαριότητας του 
Δήμου.

ΝΑΙ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

3.1 Ποιότητα
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την 

παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 
όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα 
εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, 
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 
απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις μέχρι και την άδεια

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β – 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

κυκλοφορίας με ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

 Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ (CE) της 
οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το 
προσφερόμενο είδος από διεθνώς 
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να 
προκύπτει και η συμμόρφωση του 
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που 
ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

 Υπεύθυνη δήλωση πως θα αναλάβει με 
αποκλειστικά δική του ευθύνη την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας των προσφερόμενων 
οχημάτων από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών.

 Απαιτείται Πιστοποίηση του κατασκευαστή του 
απορριματοφόρου κατά ISO 9001 (Διαχείριση 
της Ποιότητας) ή ισοδύναμο και ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 

3.2 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα
(10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
του εξοπλισμού.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή για την προμήθεια  
ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

ΝΑΙ

3.3 Τεχνική Υποστήριξη
Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα ανέρχεται σε
τουλάχιστον  δέκα  (10)  έτη  από  την  ημερομηνία  της
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή για την περίοδο της τεχνικής 
υποστήριξης, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

ΝΑΙ

3.4 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής     βλάβης
Ο  μέγιστος  χρόνος  απόκρισης  για  τη  μετάβαση  στον
τόπο  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  για  την  παροχή
τεχνικής  στήριξης  και  αποκατάστασης  της  τεχνικής
βλάβης είναι οι δέκα (10) μέρες.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή τον μέγιστο χρόνο απόκρισης,
διάστημα δέκα (10) ημερών για τη μετάβαση στον τόπο
λειτουργίας  του  εξοπλισμού  για  την  παροχή  τεχνικής
στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης.

ΝΑΙ

3.5 Λοιπά  στοιχεία  Τεχνικής  Υποστήριξης: Πρόγραμμα
συντήρησης  –  service  (παρεχόμενες  υπηρεσίες,
περιοδικές  συντηρήσεις:  τακτικές  /  προληπτικές  κατά
περίπτωση του εξοπλισμού,  διαδικασία  αντιμετώπισής
των τεχνικών βλαβών ως τα τεχνικά και άλλα μέσα για
την  αποκατάσταση  της  καλής  λειτουργίας  του
εξοπλισμού.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή τον τρόπο που προτίθεται να
αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 

14



15



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να προκύπτει
ότι το ύψος του («γενικού») ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις είναι μεγαλύτερο από το 25% του προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α., της υπό ανάθεση προμήθειας
(του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετέχει).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3)
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται,  θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 25% του προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α, της υπό ανάθεση προμήθειας
(του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετέχει).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

3.   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  σε
πρότυπα, ως εξής:

Πιστοποίηση  συμμόρφωσης  με  το  Πρότυπο  ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015  που  ειδικότερα  αφορά
απορριμματοφόρα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονταιαθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα εξής:

α) Τα εργοστάσια κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001 ή
ισοδύναμα για την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 

β)  Τα οχήματα να έχουν  κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει
ορίσει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (Ε.Ε.)  και  αφορούν  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  (ISO  14001  ή
ισοδύναμου)  και  της  υγείας  και  ασφάλειας  του  προσωπικού (ISO  45001  ή  OSHAS  18001  ή  άλλο
ισοδύναμο) πιστοποιημένα από επίσημους φορείς ελέγχου. 

γ) Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμα αυτού.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Είδος διαδικασίας –Κριτήρια ανάθεσης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειτιμής.

ΜΕΡΟΣ Δ . ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων του
Δήμου Ζηρού.
Το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  προμήθεια  εξοπλισμού  κάδων για  τη  χωριστή  συλλογή
βιοαποβλήτων καθώς και η προμήθεια οχήματος για τη μεταφορά βιοαποβλήτων. 
Ειδικότερα,  για  τις  ανάγκες  του  συστήματος  χωριστής  συλλογής  θα  γίνει  προμήθεια  ενός
απορριμματοφόρου (ενός Α/Φ τύπου πρέσας με χωρητικότητα 6 κμ και σύστημα πλύσης κάδων).
Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου,
διενέργεια  δοκιμών,  εκπαίδευση  στη  χρήση  /  λειτουργία  του  εξοπλισμού  (όπου  απαιτείται)  και
παράδοση σε  κατάσταση  άριστης  και  απροβλημάτιστης  λειτουργίας  του εξοπλισμού,  με  ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη τουπρομηθευτή.
Τα υπό προμήθεια τμήματα (είδη) παρουσιάζονται ακολούθως:
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ΤΜΗΜΑ 1:Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Κ.Μ.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως1:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

τηςυπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςμε θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

τηςαριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

τηςαριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

1Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης
και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών 
μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές 
έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του  ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

του  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία»,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)OJ L
119, 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

την  με  αριθ.  πρωτοκόλλου  1878/30.07.2020  Πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρειας Ηπείρου με Κωδικό Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4369, Έκδοση 1/0 με τίτλο
«Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α΄κύκλος)»

το από 19-01-2021 Τεχνικό Δελτίο Πράξης, της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5083901

την με αριθ. Πρωτ. 1805/15-07-2021  (ΑΔΑ: 60ΗΣ7Λ9-1Ν6) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με την
οποία έγινε η ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5083901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

το  πρωτογενές  αίτημα  με  αριθ.  πρωτ.  10688/22-11-2021,  που  έχει  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης  Μητρώου (ΑΔΑΜ)
21REQ009579522 2021-11-22.

Την  με  αριθμό  937/31-01-2022  (ΑΔΑ:  ΩΔΜΑΩΡ0-999)  Βεβαίωση  Πολυετούς  Υποχρέωσης  για  το
Υποέργο 1 της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού, για το έτος 2022. 

Την με αριθμό ……….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών,
όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας (Κ.Α. ΧΧΧΧΧΧΧ) . 

Το με αριθ. πρωτ. ……………… έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με τα οποία διατυπώνεται η σύμφωνη
γνώμη της επί των σχεδίων διακήρυξης που της είχαν αποσταλεί προς έλεγχο.    

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 3: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματάτης

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας – Κριτήριο Κατακύρωσης

Η εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης  ανέρχεται  στο ποσό των 173.600,00€συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00 €ΦΠΑ: € 33.600,000 €)
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 5: Σύμβαση
Μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον
ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  επί  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης,
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα εξήντα (60) ημερών. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα
αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
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προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται,  των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου. 

ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ' ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού καλείται  «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας».  Το ποσό της εγγυητικής επιστολής
καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
χωρίς το ΦΠΑ.
Η  επιστροφή  της  ανωτέρω  εγγύησης  λαμβάνει  χώρα  μετά  από  την  ολοκλήρωση  της  περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου
Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και
δεν  συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ)  εφόσον  δεν  φορτώσει,  δεν  παραδώσει  ή  δεν  αντικαταστήσει  τα  συμβατικά  αγαθά  ή  δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.  4412/2016 με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
Στην  περίπτωση  συνδρομής  λόγου  έκπτωσης  του  αναδόχου  από  σύμβαση  κατά  την  ως  άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις  του  άρθρου  203  του  ν.  4412/20162 και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των
ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  ο  ανάδοχος,  προκειμένου  να  συμμορφωθεί,  μέσα  σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει,  χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  έκπτωτος
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
αναθέτοντας  το  ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της  σύμβασης  στον  επόμενο  κατά  σειρά  κατάταξης
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί  να  προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο
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οικονομικό  φορέα,  από  τρίτο  οικονομικό  φορέα  είτε  με  διενέργεια  νέας  διαδικασίας  ανάθεσης
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με
τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό
φορέα,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα.  Το  διαφέρον  λαμβάνει  θετικές  τιμές,  αλλιώς
θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,  σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο
οικονομικός φορέας.
Π  =  Συντελεστής  προσαύξησης  προσδιορισμού  της  έμμεσης  ζημίας  που  προκαλείται  στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός  του διαφέροντος  επιβάλλεται  στον  έκπτωτο οικονομικό  φορέα με  απόφαση της
αναθέτουσας  αρχής,  που  εκδίδεται  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δεκαοκτώ  (18)  μηνών  μετά  την
έκδοση  και  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  κήρυξης  εκπτώτου,  και  εφόσον  κατακυρωθεί  η
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα
μπορεί  να  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  του  Κώδικα  Είσπραξης  Δημόσιων  Εσόδων.  Το  διαφέρον
εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
γ)  Επιπλέον,  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206  του  Ν.4412/16,
επιβάλλεται  πρόστιμο  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των εκπρόθεσμα  παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής ποιότητα κατασκευής
Εφ'  όσον  η  ποιότητα  των  ειδών δεν  ανταποκρίνονται  στους  όρους  της  σύμβασης  ή  εμφανίζουν
ελαττώματα,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τα  βελτιώσει  ή  και  να  αντικαταστήσει  αν  η
υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  με  όλους  τους  φόρους,  τα  τέλη  και  τις
κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την
εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή
σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα
με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή,  μπορούν  να  ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό,  εφόσον  προβλέπεται  στην
κείμενη νομοθεσία..

ΑΡΘΡΟ 12: Τιμή - Νόμισμα
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι  σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Προσφορές  που  δίνουν  τιμές  σε  συνάλλαγμα  ή  ρήτρα
συναλλάγματος  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Η  τιμή  της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερή  και
αμετάβλητη  καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  προμήθειας  και  για  κανένα  λόγο  δεν  υπόκεινται  σε
καμίααναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 13: Τόπος παράδοσης
Τόπος παράδοσης: Εργοτάξιο Δ. Ζηρού

ΑΡΘΡΟ 14: Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος παράδοσης
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης. 

08-03-2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά Φιλιππιάδα

Τ.Κ.: 48200

Τηλ.: 2683360614

ΤΙΤΛΟΣ:  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Φ ΟΧΗΜΑ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

                 CPV: 34144512-0

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Φ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……

ΕΤΟΣ: 2022

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

24%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Α/Φ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 
Κ.Μ.

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)

ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς) €

ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώς) €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Ημερομηνία

[Σφραγίδα-Υπογραφή]
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