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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 

 
 

     

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
(Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 

12m3) 
 

Αριθ. Μελέτης : 34/2020 
  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€ 

 

CPV: 34144512-0  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2020 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου 
να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς 
τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη 
λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου. 
 
Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης    
 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία   . 
 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του 

προσωπικού συντήρησης . 
 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου 
 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων   
 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM 
 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου    
 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης  . 
 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 
  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας   
 Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 
 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω  η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  
επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 
καθαριότητας  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να πραγματοποιήσει την Προμήθεια 
ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3. 
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές 
συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) - τα Φύλλα Συμμόρφωσης, 
καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, 
ανέρχεται  στο ποσό των εκατόν πενήντα  χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
(Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 12m3) 

 

 





Σελίδα 3 
 

64-7131.002 του έτους 2020, με CPV 34144512-0 από το πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ. 

 
ΣΑΠΕΣ 

19-10-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Σκοπιανού Δέσποινα 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε εκατόν πενήντα χιλιάδες 
ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% το οποίο αποτελεί  το 
συνολικό ποσό  για την  «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 12m3  ». 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 

 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 
χωρητικότητας 12m3   

120.967,74 1 120.967,74 

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 

ΣΑΠΕΣ 

19-10-2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Σκοπιανού Δέσποινα 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 

 
ο Προϊστάμενος 

Κλωνίδης Αθανάσιος 
Dr. Πολιτικής Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
(Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 12m3) 
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