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1. Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας (16m3) 

 Κριτήριο 1ο : Ωφέλιμο Φορτίο  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα δύναται να φέρει ωφέλιμο φορτίο 

7,2tn θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ τιμές ίσες ή άνω των 14tn, θα λαμβάνουν τη 

μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω 

τιμής του θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 2ο : Ισχύς Κινητήρα 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή 

του κριτηρίου, δηλαδή 290Hp θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τιμή του 

κριτηρίου άνω των 320HP θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου, μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 3ο: Ροπή Κινητήρα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή 

του κριτηρίου, δηλαδή 1.200Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τιμή 

του κριτηρίου άνω των 1.400Nm θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου, μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 4ο: Εκπομπές Καυσαερίων 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση 

της ανωτέρω οδηγίας θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της 

οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Κριτήριο 5ο: Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου αναφορικά με τα παρακάτω στοιχεία:  

    • Κιβώτιο ταχυτήτων – σχέσεις μετάδοσης εμπροσθοπορείας & οπισθοπορείας  

    • Είδος και μέγεθος συμπλέκτη  

    • Κύρια & βοηθητικά στοιχεία του διαφορικού (διάταξη κλειδώματος διαφορικού, ικανότητα 

κίνησης με κλίση 15%) 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ οι προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των 

παραπάνω στοιχείων θα βαθμολογούνται με 120.  

 Κριτήριο 6ο: Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. θα διαθέτει ABS, σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον 

πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά οχήματος που διαθέτει σύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης θα βαθμολογηθεί με 110. Αν υπάρχουν επιπλέον 

συστήματα πέδησης θα βαθμολογηθούν με 120.   

 Κριτήριο 7ο: Σύστημα ανάρτησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικα του 

συστήματος ανάρτησης βαθμολογούνται με τιμή 120. 

 Κριτήριο 8ο: Καμπίνα oδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά της καμπίνας οδήγησης θα καλύπτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά 

με επιπλέον παροχές άνεσης και ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Κριτήριο 9ο: Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές θα περιλαμβάνουν όλο τον εξοπλισμό που 

αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά 

με τα περισσότερα επιπρόσθετα όργανα ελέγχου οδήγησης και εξοπλισμό θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Κριτήριο 10ο : Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά και τρόπος κατασκευής 

Το κριτήριο αυτό συνίσταται από πέντε (5) επιμέρους υποκριτήρια που αφορούν στο πάχος του 

χαλύβδινου ελάσματος της κιβωτάμαξας (Hardox ή ανώτερης ποιότητας).  

 

 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Χοάνη φόρτωσης 5mm  5.1 mm - 6 mm >6mm 

Τοιχώματα χοάνης 

φόρτωσης 

3mm 3.1 mm - 4 mm >4mm 

Μηχανισμός 

προώθησης των 

απορριμμάτων 

5mm 5.1 mm - 6 mm >6mm 

Πλάκα του 

μηχανισμού 

εκκένωσης 

5mm 5.1 mm - 6mm >6mm 

Δάπεδο της 

κιβωτάμαξας 

4mm 4.1mm-5mm >5mm 

 

Καθένα από τα παραπάνω υποκριτήρια έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον 

πίνακα των κριτήριων ανάθεσης όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

 Κριτήριο 11o:  Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

Το κριτήριο αυτό αφορά τα στοιχεία υδραυλικής ισχύος της αντλίας και του 

δυναμολήπτη PTO (πίεση και παροχή υδραυλικού ελαίου). Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι 

προσφορές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα λαμβάνουν βαθμολογία ίση 

με 100, ενώ η προσφορά με τη βέλτιστη τιμή σε καθένα από τα παραπάνω θα βαθμολογείται με 

120.  

 Κριτήριο 12ο: Ανυψωτικό Σύστημα Κάδων  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η υπερκατασκευή θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 700kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 

1.200kg, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 13ο : Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων 

Οιδιαγωνιζόμενοι των οποίων η υπερκατασκευή δημιουργεί σχέση συμπίεσης απορριμμάτων ίση 

με 5:1 θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, σχέση συμπίεσης ίση με 6:1 θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 110 και σχέση συμπίεσης ίση ή μεγαλύτερη από 7:1 θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 

120.   

 Κριτήριο 14ο : Χωρητικότητα της Χοάνης Φόρτωσης  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η υπερκατασκευή θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 1,6m3 θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ τιμές ίσες ή άνω των 2,0m3, 

θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο.  

 Κριτήριο 15ο: Εκπαίδευση Προσωπικού 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων των τεχνικών της 

Υπηρεσίας/οδηγών. Για αριθμό δωρεάν εκπαιδεύσεων ίσων με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα 

λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 

10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τρεις (3) ή και επιπλέον ημέρες 

εκπαίδευσης. 

 Κριτήριο 16ο: Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 

Για το κριτήριο της εγγύησης καλής λειτουργίας και αντισκωριακής προστασίας, ορίζεται 



βαθμολογία ίση με 100 για (οριακή) εγγύηση ίση με δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα και τρία (3) 

έτη αντισκωριακής προστασίας, ενώ για κάθε επιπλέον (ακέραιο) έτος εγγύησης, θα λαμβάνεται 

10% προσαύξηση, μέχρι την τελική βαθμολογία των 120 που θα δοθεί για συνολική εγγύηση 

καλής λειτουργίας τεσσάρων (4) ετών.  

 Κριτήριο 17ο : Υποστήριξη & Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση  

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service που παρέχονται τόσο για το πλαίσιο 

(εξαιρουμένων των ελαστικών), όσο και για την υπερκατασκευή, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές 

καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών δηλαδή τα service των πρώτων δύο (2) 

ετών θα λαμβάνουν βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον service θα λαμβάνουν 

προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι τη μέγιστη βαθμολογία του 120.  

 Κριτήριο 18ο : Χρόνος Παράδοσης  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά ορίζει χρόνο παράδοσης του οχήματος ίσο με έξι (6) 

μήνες θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές για το κριτήριο ίσο ή μικρότερο των 

τεσσάρων (4) μηνών θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 110. 

 

 

 

 

  



 

2. Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας (6m
3
) 

 

 Κριτήριο 1ο : Ωφέλιμο Φορτίο  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα δύναται να φέρει ωφέλιμο φορτίο 2,5tn 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ τιμές ίσες ή άνω των 5tn, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή 

του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 2ο : Ισχύς  Κινητήρα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 170Hp θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τιμή του 

κριτηρίου άνω των 190HP θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου, 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 3ο : Ροπή Κινητήρα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο πλαίσιο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 400Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τιμή του 

κριτηρίου άνω των 440Nm θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου, μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 4ο: Εκπομπές Καυσαερίων 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση 

της ανωτέρω οδηγίας θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της 

οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Κριτήριο 5ο: Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου αναφορικά με τα παρακάτω στοιχεία:  

    • Κιβώτιο ταχυτήτων – σχέσεις μετάδοσης εμπροσθοπορείας & 

οπισθοπορείας  

    • Είδος και μέγεθος συμπλέκτη  

    • Κύρια & βοηθητικά στοιχεία του διαφορικού (σύστημα περιορισμένης ολίσθησης, μπλοκέ 

διαφορικό) 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ οι προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των 

παραπάνω στοιχείων θα βαθμολογούνται με 120.  

 Κριτήριο 6ο: Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. θα διαθέτει ABS,  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον 

πίσω άξονα, θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με σύστημα ηλεκτρονικού 

ελέγχου σταθεροποίησης θα βαθμολογηθεί με 110. Αν υπάρχουν επιπλέον συστήματα πέδησης θα 

βαθμολογηθούν με 120.   

 Κριτήριο 7ο: Σύστημα αναρτήσεων  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορές με βελτιωμένα συστήματα ανάρτησης που 

υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις βαθμολογούνται με τιμή 120. 

 Κριτήριο 8ο: Καμπίνα οδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά της καμπίνας οδήγησης θα καλύπτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με 

επιπλέον παροχές άνεσης και ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Κριτήριο 9ο: Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές θα περιλαμβάνουν όλο τον εξοπλισμό που αναφέρεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα 

περισσότερα επιπρόσθετα όργανα ελέγχου οδήγησης και εξοπλισμό θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Κριτήριο 10ο : Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά και τρόπος κατασκευής 

Το κριτήριο αυτό συνίσταται από πέντε (5) επιμέρους υποκριτήρια που αφορούν στο πάχος του 

χαλύβδινου ελάσματος των παρακάτω στοιχείων της κιβωτάμαξας, όπως ορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές:  

 

 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Χοάνη φόρτωσης 5mm  5.1 mm - 6 mm >6mm 

Τοιχώματα χοάνης 

φόρτωσης 

3mm 3.1 mm - 4 mm >4mm 

Μηχανισμός 

προώθησης των 

απορριμμάτων 

5mm 5.1 mm - 6 mm >6mm 

Πλάκα του 

μηχανισμού 

εκκένωσης 

5mm 5.1mm-6mm >6mm 

Δάπεδο της 

κιβωτάμαξας 

4mm 4.1mm-5mm >5mm 

 

 

Καθένα από τα παραπάνω υποκριτήρια έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον 

πίνακα των κριτήριων ανάθεσης.  

 Κριτήριο 11o:  Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

Το κριτήριο αυτό αφορά τα στοιχεία υδραυλικής ισχύος της αντλίας και του 

δυναμολήπτη PTO (πίεση και παροχή υδραυλικού ελαίου). Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι 

προσφορές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα λαμβάνουν βαθμολογία ίση 

με 100, ενώ η προσφορά με τη βέλτιστη τιμή σε όλα τα τα παραπάνω θα βαθμολογείται με 120.  

 Κριτήριο 12ο: Ανυψωτικό Σύστημα Κάδων  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η υπερκατασκευή θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 700kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 1.000kg, 

θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 Κριτήριο 13ο : Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η υπερκατασκευή δημιουργεί σχέση συμπίεσης απορριμμάτων ίση με 

3:1 θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, αν η σχέση συμπίεσης είναι ίση με 4:1 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 110 και σχέση συμπίεσης ίση ή μεγαλύτερη από 5:1 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 120.  

 Κριτήριο 14ο: Λοιπός εξοπλισμός - Παρελκόμενα  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές θα περιλαμβάνουν όλα τα παρελκόμενα που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με 

τα περισσότερα επιπρόσθετα παρελκόμενα θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Κριτήριο 15ο: Εκπαίδευση Προσωπικού 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων των τεχνικών της Υπηρεσίας. Για 

αριθμό δωρεάν εκπαιδεύσεων ίσο με μία (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση 

με 100, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό 

του 120 που αντιστοιχεί σε τρεις  (3) ή και επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης. 

 Κριτήριο 16ο: Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 
Για το κριτήριο της εγγύησης καλής λειτουργίας και αντισκωριακής προστασίας, ορίζεται 

βαθμολογία ίση με 100 για (οριακή) εγγύηση ίση με δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα και τρία (3) έτη 



αντισκωριακής προστασίας, ενώ για κάθε επιπλέον (ακέραιο) έτος εγγύησης, θα λαμβάνεται 10% 

προσαύξηση, μέχρι την τελική βαθμολογία των 120 που θα δοθεί για συνολική εγγύηση καλής 

λειτουργίας τεσσάρων (4) ετών.  

 Κριτήριο 17ο : Υποστήριξη & Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση  

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service που παρέχονται τόσο για το πλαίσιο 

(εξαιρουμένων των ελαστικών), όσο και για την υπερκατασκευή, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές 

καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών δηλαδή δωρεάν service των πρώτων δύο (2) 

ετών θα λαμβάνουν βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον δωρεάν service θα λαμβάνουν 

προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι τη μέγιστη βαθμολογία του 120.  

 Κριτήριο 18ο : Χρόνος Παράδοσης  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά ορίζει χρόνο παράδοσης του οχήματος ίσο με έξι(6) 

μήνες θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές για το κριτήριο ίσο ή μικρότερο των τριών 

(3) μηνών θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού 

1 Κυβισμός 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

2.990 κυβικά εκατοστά θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 3.200 κυβικών 

εκατοστών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ 

της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση 

στον εγγύτερο ακέραιο. 

2 Mέγιστη ισχύς  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

160 HP θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 180 HP, θα λαμβάνουν τη μέγιστη 

τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του 

κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

3  Mέγιστη ροπή  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή  

360Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 400Nm, θα λαμβάνουν τη μέγιστη 

τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του 

κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

4   Εκπομπές ρύπων  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση της ανωτέρω οδηγίας θα 

βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της 

βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

5 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου είναι ίση με 70lt βαθμολογείται με 

100 ενώ ίση ή άνω των 90lt , θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

6 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το κιβώτιο  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ 

μηχανικό με 6 συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και 1 όπισθεν θα βαθμολογούνται με τιμή 

ίση με 100, ενώ η προσφορά με αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με 110 και με αυτόματο 

κιβώτιο ταχυτήτων με  120.  

 Διαφορικό 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το διαφορικό θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

πλήρες φορτίο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες κλίσεις θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 όταν η κλίση 

θα είναι 20%, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 30%, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή 

του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 

γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο 

7 Σύστημα ανάρτησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

δηλ. ανεξάρτητη ανάρτηση στον εμπρόσθιο άξονα και παραβολικά φύλλα σούστας στον οπίσθιο, 

αμορτισέρ διπλής ενέργειας και μπάρες εξισορρόπησης σε όλους τους τροχούς θα βαθμολογούνται με τιμή 

ίση με 100, ενώ η προσφορά με το βέλτιστο σύστημα ανάρτησης με 120.  

8 Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

δηλ. ABS, ESP, ASR, θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με επιπρόσθετα συστήματα 

πέδησης (με επιπλέον υποβοήθηση φρεναρίσματος όπως EBS, ABA, σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης) 

με 120.  

9 Τροχοί – Ελαστικά 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των τροχών  θα  βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ αν διαθετουν ζάντες αλουμινίου, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του 

εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου (βάρος υλικού κατασκευής ζάντας) θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

10 Ηλεκτρικό σύστημα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων συσσωρευτής και ο εναλλάκτης θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ αν η χωρητικότητα του συσσωρευτή είναι πάνω από 100 Ah θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω 

τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

11 Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των οργάνων οδήγησης και 

παρελκομένων θα βαθμολογείται με 100 ενώ η προσφορά με τα περισσότερα επιπλέον όργανα θα λαμβάνει τη 

μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του 

κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

12 Διάταξη για αναπηρικό αμαξίδιο 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την ύπαρξη διάταξης 

για ασφαλή πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με τιμή 

ίση με 100, ενώ η προσφορά που παρέχει τη διάταξη με τα βελτιστα χαρακτηριστικά ασφάλειας ή επιπλέον 

δυνατότητες θα βαθμολογηθεί με τιμή 120.  

13 Αριθμός επιβατών 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλαδή 11 άτομα θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με χωρητικότητα ατόμων άνω των 16 ατόμων με τιμή 120. 

Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με 

γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι ίση δύο (2) έτη  βαθμολογείται με 100 ενώ η 

προσφορά με τη μεγαλύτερη εγγύηση καλής λειτουργίας σε ακέραιο αριθμό ετών θα βαθμολογείται με 120. 

Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται 

με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

15   Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και των αναγκαίων 

υλικών αυτού) που παρέχονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για 

αριθμό δωρεάν service ίσο με δύο (2) ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον 

θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ή και επιπλέον 

service. 

17 Εκπαίδευση 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων των τεχνικών της Υπηρεσίας. Για αριθμό δωρεάν 

εκπαιδεύσεων ίση με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον θα 

λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ή και επιπλέον 

ημέρες εκπαίδευσης. 

18 Χρόνος παράδοσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ. είναι ίσος με έξι (6) 

μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης βαθμολογείται με 100 ενώ προσφορές με χρόνο παράδοσης ίσο ή 

κάτω των τριών (3) μηνών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση 

στον εγγύτερο ακέραιο 
 

  



 

4. Καλαθοφόρο όχημα 

 Ισχύς κινητήρα 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 160 HP  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 180 HP, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Pοπή στρέψης κινητήρα 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 320 Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 350Nm θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Εκπομπές ρύπων 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση 

της ανωτέρω οδηγίας θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της 

οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Εξοπλισμός καμπίνας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο όχημα θα έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που 

αναφέρεται ως υποχρεωτικός στην αντίστοιχη παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός προσφέρεται που 

ενισχύει την άνεση και ασφάλεια των επιβατών θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. 

 Σύστημα πέδησης 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο όχημα στο σύστημα πέδησης περιλαμβάνει τα 

ελάχιστα απαιτούμενα συστήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο των 

τεχνικών προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η ύπαρξη επιπλέον 

συστημάτων όπως ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου ευστάθειας θα λαμβάνει την τιμή 

110. Προσφορά που περιλαμβάνει επιπλέον συστήματα πέδησης όπως σύστημα υποβοήθησης 

εκκίνησης στην ανηφόρα, σύστημα υποβοήθησης στο απότομο φρενάρισμα ΕΒΑ, θα λαμβάνουν 

τη μέγιστη τιμή του 120.  

 Σύστημα ανάρτησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά 

του συστήματος ανάρτησης θα βαθμολογούνται με τιμή 120. 

 Χωρητικότητα - διαστάσεις καλαθιού 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι διαστάσεις του καλαθιού θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου των τεχνικών προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ αν οι 

διαστάσεις είναι πάνω από 1.60Χ0,90 θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή 

του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται 

με 110. 

 Ικανότητα ανύψωσης (ύψος εργασίας) 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση του ύψους εργασίας  

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορά με ύψος εργασίας άνω των 14 μέτρων θα 

βαθμολογηθεί με τιμή 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου θα 

βαθμολογείται με 110. 

 

 Hλεκτρική μόνωση καλαθιού 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση ηλεκτρικής μόνωσης  

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορά που παρέχει επαρκή μόνωση για ηλεκτρική 

εργασία άνω των 2000V θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή του 

εξεταζόμενου κριτηρίου θα βαθμολογείται με 110. 



 Υδραυλικό σύστημα – διατάξεις ασφαλείας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των διατάξεων 

ασφαλείας του υδραυλικού συστήματος θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορά με 

επιπλέον διατάξεις ασφαλείας θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου δηλαδή είναι ίση με ένα (1) έτος βαθμολογείται με 100 ενώ η προσφορά με εγγύηση 

δύο (2) ετών θα βαθμολογείται με 110. Εγγύηση άνω των 2 ετών θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

 Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service που παρέχονται, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για αριθμό δωρεάν service ίσο με 

δύο (2) ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον service θα 

λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα 

(4) ή και επιπλέον service. 

 Εκπαίδευση 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων 2 τεχνικών της Υπηρεσίας. Για 

αριθμό δωρεάν εκπαιδεύσεων ίση με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία 

ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο 

αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τρεις (3) ή και επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης. 

 Χρόνος παράδοσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. είναι θα είναι ίσος με 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

βαθμολογείται με 100 ενώ προσφορές με χρόνο παράδοσης ίσο ή κάτω των τριών (3) μηνών, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

  

 

 

  



5. Ανατρεπόμενο Φορτηγό  (<3.5τν) 
  

1 Ωφέλιμο φορτίο 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ωφέλιμο φορτίο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 950 kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 1.200kg, θα λαμβάνουν τη 

μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής 

του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

2 Κυβισμός 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

2.200 κυβικών εκατοστών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 2.400 κυβικών 

εκατοστών , θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της 

οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

3 Mέγιστη ισχύς 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

130 HP θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 160 HP, θα λαμβάνουν τη μέγιστη 

τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, 

βαθμολογείται με 110. 

4 Mέγιστη ροπή  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

350 Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 370 Nm, θα λαμβάνουν τη 

μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της 

βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

5 Εκπομπές ρύπων  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση της ανωτέρω οδηγίας (Euro 

6d) θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της 

βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

6 Κατανάλωση καυσίμου 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίμου 

δηλ. 9 λτ/100χλμ  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με κατανάλωση μικρότερη των 

7λτ/100χλμ θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης 

και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

7 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με πέντε (5) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας (1) όπισθεν θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας (1) όπισθεν 

με 110. Θα βαθμολογηθούν με τιμή 120 οι προσφορές που θα παρέχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του 

συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

8 Σύστημα ανάρτησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με 2 αναρτήσεις με διπλή σούστα  με 110. Οι 

προσφορές με τα βέλτιστα συστήματα ανάρτησης με τιμή 120. 

9 Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

δηλ ABS  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με επιπρόσθετα  συστήματα ελέγχου 

ευστάθειας ESP και σύστημα υποβοήθησης οχήματος σε ανωφέρεια (hill holder) θα βαθμολογηθεί με 110 

και με επιπλέον συστήματα πέδησης με  120. 

 Θάλαμος οδήγησης 

10 Όργανα ελέγχου οδήγησης 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά του θαλάμου οδήγησης θα καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα περισσότερα 

επιπρόσθετα  όργανα ελέγχου οδήγησης με 120. 

11 Παροχές ασφάλειας και άνεσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά του θαλάμου οδήγησης θα καλύπτουν όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τις 

περισσότερες  επιπλέον παροχές ασφάλειας και άνεσης με 120. 

12 Τροχοί – Ελαστικά 

 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι τροχοί  θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, δηλαδή 

υλικό ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του οχήματος 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ προσφορά με ζάντες αλουμινίου βαθμολογείται με τιμή 120. 

 Κιβωτάμαξα 

13 Διαστάσεις χώρου φόρτωσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης  θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου δηλ  5.1 τ.μ  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ  αν οι διαστάσεις είναι πάνω από 6.5 

τ.μ, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση 

στον εγγύτερο ακέραιο. 

14 Ύψος πλαϊνών 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ύψος των πλαϊνών της κιβωτάμαξας του χώρου φόρτωσης  θα καλύπτουν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ  0,35μ.  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ  αν οι 

διαστάσεις είναι πάνω από 0,5μ, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του 

εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με 110. 

15 Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το υδραυλικό σύστημα  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου  

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τη βέλτιστα χαρακτηριστικά  (διαστάσεις των 

εμβόλων, αντλίας, μπουκάλες) θα βαθμολογηθεί με 120. 

16 Σύστημα Ανατροπής 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το όχημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλαδή 

ανατροπή μιας (1) κατεύθυνσης θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με ανατροπή 3 

κατευθύνσεων θα βαθμολογείται με 120. 

17 Λοιπός πρόσθετος εξοπλισμός 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το όχημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου αναφορικά με 

τον πρόσθετο εξοπλισμό και τα παρελκόμενα, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα περισσότερα επιπλέον παρελκόμενα με 120. 

18 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου είναι ίση με ένα (1) έτος βαθμολογείται με 100 ενώ η προσφορά με εγγύηση δύο (2) ετών  θα 

βαθμολογείται με 110. Εγγύηση άνω των 2 ετών θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

19 Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service  που παρέχονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για αριθμό δωρεάν service ίσο με δύο (2) ο 

διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον θα λαμβάνει προσαύξηση ίση 

με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ή και επιπλέον service. 

20 Εκπαίδευση 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων 3 τεχνικών της Υπηρεσίας . Για αριθμό 

δωρεάν εκπαιδεύσεων ίση με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για 

κάθε επιπλέον θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε 

τέσσερα (4) ή και επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης. 

21 Χρόνος παράδοσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

δηλ. είναι ίσος με έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης βαθμολογείται με 100 ενώ 



προσφορές με χρόνο παράδοσης  ίσο ή κάτω των τριών (3)  μηνών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. 

Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα 

βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο 

 

 

 

 

 

 

6. Φορτηγού Κλειστού τύπου 

  

1 Ωφέλιμο φορτίο 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ωφέλιμο φορτίο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 900 kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 

1.200kg, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

2 Κυβισμός 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 2.200 κυβικών εκατοστών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω 

των 2.400 κυβικών εκατοστών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση 

προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο.. 

3 Mέγιστη ισχύς 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 135 HP θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 160 HP, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον 

εγγύτερο ακέραιο. 

4  Mέγιστη ροπή  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 320 Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 350 Nm, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον 

εγγύτερο ακέραιο. 

5 Εκπομπές ρύπων  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση 

της ανωτέρω οδηγίας (Euro 6d) θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά 

μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

6 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με πέντε (5) σχέσεις εμπροσθοπορείας 

και μιας (1) όπισθεν θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με (6) σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) όπισθεν με 110. Θα βαθμολογηθούν με τιμή 120 οι προσφορές που 

θα παρέχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

7 Σύστημα διεύθυνσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα διεύθυνσης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100. Η προσφορά με τη μικρότερη ακτίνα στροφής θα 



βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

8 Σύστημα ανάρτησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με 2 αναρτήσεις με διπλή 

σούστα με 110. Οι προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του συστήματος ανάρτησης θα 

βαθμολογούνται με τιμή 120. 

9 Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ θα έχουν ABS θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με 

επιπρόσθετα  συστήματα ελέγχου ευστάθειας ESP θα βαθμολογηθεί με 110. Αν υπάρχει σύστημα 

υποβοήθησης οχήματος σε ανωφέρεια (hill holder) θα βαθμολογηθεί με 120. 

10 Θάλαμος οδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά του θαλάμου οδήγησης θα καλύπτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά 

με επιπλέον παροχές άνεσης και ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 120. 

11 Τροχοί – Ελαστικά 

 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι τροχοί  θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου,  θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ προσφορά με ζάντες αλουμινίου βαθμολογείται με τιμή 

120. 

12 Χώρος φόρτωσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης  θα καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ  8m3  θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ  αν οι διαστάσεις 

είναι πάνω από 10m3 θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με 110. 

13 Βαφή - Χρωματισμός 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η βαφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ αν το όχημα έχει υποστεί 2 στάδια βαφής θα λαμβάνουν 

την  τιμή  110. Οχήματα που έχουν υποστεί επιπλέον στάδια βαφής θα βαθμολογούνται με 120. 

17 Λοιπός Εξοπλισμός & παρελκόμενα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το όχημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

αναφορικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκόμενα, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα περισσότερα επιπλέον παρελκόμενα με 

120. 

18 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου δηλαδή είναι ίση με ένα (1) έτος βαθμολογείται με 100 ενώ η προσφορά με εγγύηση 

δύο (2) ετών θα βαθμολογείται με 110. Εγγύηση άνω των 2 ετών θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

19 Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service που παρέχονται, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για αριθμό δωρεάν service ίσο με 

δύο (2) ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον θα λαμβάνει 

προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ή και 

επιπλέον service. 

20 Εκπαίδευση 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων 2 τεχνικών της Υπηρεσίας. Για 

αριθμό δωρεάν εκπαιδεύσεων ίση με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση 

με 100, ενώ για κάθε επιπλέον θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 

120 που αντιστοιχεί σε τρεις (3) ή και επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης. 



21 Χρόνος παράδοσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ. 

είναι ίσος με έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης βαθμολογείται με 100 ενώ 

ίσος ή κάτω των τριών (3) μηνών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του 

εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 

γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο 

 
 

 

7. Ημιφορτηγό όχημα με ανοιχτή κιβωτάμαξα  

 

  

1 Ωφέλιμο φορτίο 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ωφέλιμο φορτίο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 700 kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 

900kg, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου 

μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

2 Κυβισμός 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 1600 κυβικών εκατοστών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή κάτω 

των 1400 κυβικών εκατοστών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση 

προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

3 Mέγιστη ισχύς 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 110 HP θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 130 HP, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον 

εγγύτερο ακέραιο. 

4  Mέγιστη ροπή  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου, 

δηλαδή 300 Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 320 Nm, θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον 

εγγύτερο ακέραιο. 

5 Εκπομπές ρύπων  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περιορισμού των 

εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της οδηγίας Euro 6 θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση 

της ανωτέρω οδηγίας (Euro 6d) θα βαθμολογείται με 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά 

μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

6 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με πέντε (5) σχέσεις εμπροσθοπορείας 

και μιας (1) όπισθεν θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με (6) σχέσεις 

εμπροσθοπορείας και μιας (1) όπισθεν με 110. Θα βαθμολογηθούν με τιμή 120 οι προσφορές που 

θα παρέχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

7 Σύστημα ανάρτησης 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ οι προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά 

του συστήματος ανάρτησης θα βαθμολογούνται με τιμή 120. 

9 Σύστημα πέδησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα πέδησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ ABS θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με επιπρόσθετα  

συστήματα ελέγχου ευστάθειας ESP θα βαθμολογηθεί με 110. Αν υπάρχει σύστημα υποβοήθησης 

οχήματος σε ανωφέρεια (hill holder) θα βαθμολογηθεί με 120. 

10 Θάλαμος οδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά του θαλάμου οδήγησης θα καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η 
προσφορά με επιπλέον παροχές άνεσης και ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 120. 

11 Τροχοί – Ελαστικά 

 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι τροχοί  θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του κριτηρίου,  θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100 ενώ προσφορά με ζάντες αλουμινίου βαθμολογείται με τιμή 

120. 

12 Χώρος φόρτωσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ. 4τμ θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ  αν οι διαστάσεις 

είναι πάνω από 6τμ θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

13 Ύψος πλαινών κιβωτάμαξας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ύψος των πλαϊνών της κιβωτάμαξας θα καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλ 0,35μ. θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ αν οι διαστάσεις 

είναι πάνω από 0,5μ, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου 

κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου  θα βαθμολογείται με 110. 

14 Βαφή - Χρωματισμός 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η βαφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ αν το όχημα έχει υποστεί 2 στάδια βαφής θα λαμβάνουν 

την  τιμή  110. Οχήματα που έχουν υποστεί επιπλέον στάδια βαφής θα βαθμολογούνται με 120. 

15 Λοιπός Εξοπλισμός & παρελκόμενα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το όχημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

αναφορικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκόμενα, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα περισσότερα επιπλέον παρελκόμενα με 

120. 

16 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου δηλαδή είναι ίση με ένα (1) έτος βαθμολογείται με 100 ενώ η προσφορά με εγγύηση 

δύο (2) ετών θα βαθμολογείται με 110. Εγγύηση άνω των 2 ετών θα βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

17 Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν serviceπου παρέχονται, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για αριθμό δωρεάν service ίσο με 

ένα (2) ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον service θα 

λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τέσσερα 

(4) ή και επιπλέον service. 

18 Χρόνος παράδοσης 



Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

κριτηρίου δηλ. είναι ίσος με έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

βαθμολογείται με 100 ενώ προσφορές με χρόνο παράδοσης ίσο ή κάτω των τεσσάρων (4)  μηνών, 

θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της 

κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με 110. 
 

 

 

 

 

8. Αναρροφητικό Σάρωθρο 4m3 

 Ωφέλιμο φορτίο 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το ωφέλιμο φορτίο θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή 

του κριτηρίου, δηλαδή 5.000kg θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω 

των 7.000 kg, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά 

μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με γραμμική 

παρεμβολή.  

 Ισχύ κινητήρα 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 160HP θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω των 

180HP, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ 

της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Ροπή στρέψης κινητήρα 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα έχει την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή του 

κριτηρίου, δηλαδή 550 Nm θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ τιμές ίσες ή άνω 

των 570 Nm, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά 

μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 110. 

 Εκπομπές καυσαερίων 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο κινητήρας θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

περιορισμού των εκπεμπόμενων ρύπων όπως αυτές καθορίζονται από την τήρηση της 

οδηγίας Euro 6 θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με την πλέον 

βελτιωμένη (νεότερη) έκδοση της ανωτέρω οδηγίας (Euro 6d) θα βαθμολογείται με 120. 

Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, 

βαθμολογείται με 110. 

 Σύστημα μετάδοσης  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο όχημα στο σύστημα μετάδοσης 

περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαιτούμενα συστήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ οι 

προσφορές με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. 

 Σύστημα διεύθυνσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η ακτίνα στροφής είναι ίση με 3.000 mm βαθμολογούνται με 

100, ενώ προσφορές οχημάτων με ακτίνα στροφής μικρότερη απο 2.600 mm θα 

βαθμολογουνται με 120.  

 Σύστημα πέδησης 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο όχημα στο σύστημα πέδησης περιλαμβάνει 

τα ελάχιστα απαιτούμενα συστήματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο των 

τεχνικών προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η ύπαρξη επιπλέον 



συστημάτων πέδησης θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή 120. 

 Σύστημα ανάρτησεων 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα ανάρτησης  θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του κριτηρίου θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ oι προσφορές με τα βέλτιστα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ανάρτησης θα βαθμολογούνται με τιμή 120. 

 Κάδος απορριμμάτων 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η χωρητικότητα του κάδου είναι 4m3 θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ oι προσφορές με χωρητικότητα του κάδου μεγαλύτερη ή ίση των 6m3 

θα βαθμολογούνται με τιμή 120. Οποιαδήποτε ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης 

ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή.  

 Σύστημα λειτουργίας σάρωσης του Σαρώθρου 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το σύστημα λειτουργίας σάρωσης θα καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ οι προσφορές με 

πλάτος σάρωσης μεγαλύτερο από 2.700mm θα βαθμολογούνται με 120. Οποιαδήποτε 

ενδιάμεση προσφορά μεταξύ της οριζόμενης ελάχιστης και της βέλτιστης, βαθμολογείται με 

γραμμική παρεμβολή 

 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το υδραυλικό σύστημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με επιπλέον 

παροχές ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 120. 

 Καμπίνα οδήγησης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων τα χαρακτηριστικά του θαλάμου οδήγησης θα καλύπτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η 

προσφορά με επιπλέον παροχές άνεσης και ασφάλειας των επιβατών θα βαθμολογηθεί με 

120. 

 Λοιπός εξοπλισμός – Παρελκόμενα  

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το όχημα θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

αναφορικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό και παρελκόμενα, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές 

θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ η προσφορά με τα περισσότερα επιπλέον 

παρελκόμενα με 120. 

 Εκπαίδευση 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν εκπαιδεύσεων 2 τεχνικών της Υπηρεσίας. 

Για αριθμό δωρεάν εκπαιδεύσεων ίση με μία  (1) ημέρα ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει 

βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι 

το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε τρεις (3) ή και επιπλέον ημέρες εκπαίδευσης. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του κριτηρίου δηλαδή είναι ίση με ένα (1) έτος βαθμολογείται με 100 ενώ η 

προσφορά με εγγύηση δύο (2) ετών θα βαθμολογείται με 110. Εγγύηση άνω των 2 ετών θα 

βαθμολογηθεί με τιμή 120. 

 Τεχνική Υποστήριξη 

Το κριτήριο αυτό αφορά τον αριθμό των δωρεάν service που παρέχονται, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών τους. Για αριθμό δωρεάν service 

ίσο με δύο (2) ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει βαθμολογία ίση με 100, ενώ για κάθε επιπλέον 

θα λαμβάνει προσαύξηση ίση με 10%, μέχρι το μέγιστο αριθμό του 120 που αντιστοιχεί σε 

τέσσερα (4) ή και επιπλέον service. 

 Χρόνος παράδοσης 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων ο χρόνος παράδοσης θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις 



του κριτηρίου δηλ. είναι θα είναι ίσος με 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

βαθμολογείται με 100 ενώ ίσος ή κάτω των τριών (3) μηνών, θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή 

του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ της κάτω και της άνω τιμής 

του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με στρογγυλοποίηση στον 

εγγύτερο ακέραιο. 

 

9. Απορριμματοκιβώτιο 32 m
3
  

 

1 Ποιότητα & πάχος υλικών 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των 

υλικών κατασκευής όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα βαθμολογούνται με 

τιμή ίση με 100, ενώ προσφορές με υλικά καλύτερης ποιότητας θα λαμβάνουν υψηλότερη 

βαθμολογία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Πάχος πατώματος 4mm 4.1 - 5 >5mm 

Πάχος Πλαινών 

τοιχωμάτων 

3mm 3.1 - 4 >4mm 

 

2 Χρωματισμός - Βαφή 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο είδος θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 

βαφής όπως περιγράφονται στην μελέτη θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ 

προσφορές με επιπλέον φάσεις επεξεργασίας βαφής θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. 

3 Πιστοποιήσεις καταλληλότητας & τεχνικής επάρκειας – συστήματα ασφαλείας 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων το προσφερόμενο είδος θα διαθετει τις πιστοποιήσεις 

καταλληλότητας και τεχνικής επάρκειας όπως περιγράφονται στην μελέτη θα 

βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, ενώ προσφορές με επιπλέον πιστοποιήσεις και 

διατάξεις ασφαλείας θα λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. 

4 Χρόνος παράδοσης 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η προσφορά ορίζει χρόνο παράδοσης του 

απορριμματοκιβωτίου ίσο με τριάντα (30) ημέρες θα βαθμολογούνται με τιμή ίση με 100, 

ενώ προσφορές με χρόνο παράδοσης ίσο ή μικρότερο των είκοσι (20) ημερών θα 

λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή του 120. Οποιαδήποτε τιμή του εξεταζόμενου κριτηρίου μεταξύ 

της κάτω και της άνω τιμής του κριτηρίου θα βαθμολογείται με γραμμική παρεμβολή, με 

στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο. 

 

Μενεμένη 15.04.2021 Μενεμένη 15.04.2021 Μενεμένη 15.04.2021 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάχθηκε 

Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,  

Πολεοδομίας, 

Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 

            

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Τμήματος 

   Διαχείρισης – Κίνησης 

– Συντήρησης Οχημάτων 

& Μηχανημάτων 

 

 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος 

Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 

 

Ρουσσέτης Ηλίας 

Τ.Ε.  Μηχανολόγος 

Μηχανικός 

 

 

Στέλλα Μπάμπου 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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