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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : όπισθεν γηπέδoυ                                                Προς : α) Οικονομική Υπηρεσία   

           Ταχ. Κώδικας : 572 00                                                                            β) Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

           Τηλέφωνο : 23940 23934                                                                                                       

                                                             

                                                      

                     ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

   Σας αποστέλλουμε το υπ΄ αριθμό 3/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 376.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% , 
για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Παρακαλούμε  όπως προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης της ανωτέρω 
προμήθειας.

                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &                                                                                                                                                                            
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών: 03/2020
Αριθμ. Πρωτ.:13.267/27-04-2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ» 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 376.000,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:

1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές προδιαγραφές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13.267/27-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              ΑΡ. ΜΕΛ. : 03/2020

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ       

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                            

Ταχ. Δ/νση : όπισθεν γηπέδoυ                                                   Προς : α) Οικονομική Υπηρεσία   

Ταχ. Κώδικας : 572 00                                                                             β) Αντιδήμαρχο Οικονομικών   Υπηρεσιών

Τηλέφωνο : 23940 23934                                                                                                       

                                                             

                                    ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

        Σύμφωνα με την υπ.αρ.:5132/3-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή 

αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ο Δήμος μας θα προβεί 

στην προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων μηχανημάτων - οχημάτων και 

συνοδευτικού εξοπλισμού, που λεπτομερώς περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης , για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαγκαδά. Η πρόσκληση  αυτή αφορά τη χρηματοδότηση των 

Δήμων, με στόχο την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία 

των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την βελτίωση και εξυπηρέτηση 

των αναγκών των κατοίκων. Για τον Δήμο Λαγκαδά η χρηματοδότηση ανέρχεται 

στο ποσό των 376.000,00€.
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ΑΡΘΡΟ 1ο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

         Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, μηχανημάτων έργου, σε 
αντικατάσταση παλαιότερων, για τα οποία, δεν είναι συμφέρουσα η συντήρηση 
τους πλέον καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την 
αποδοτικότερη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαγκάδα  σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ CPV
A ΣΥΡΜΟΣ ( ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑ 

ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ) 

1 34138000-3
34223100-7

Β ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 1    43262000-7
Γ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
1 43210000-8

Δ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 34131000-4

Η ανωτέρω προμήθεια θεωρείται αναγκαία για τους κάτωθι λόγους:
 Συρμός ( ελκυστήρας δια οδούς και ημιρυμουλκούμενη τριαξονική καρότσα)  

για την κάλυψη μεταφορικών εργασιών πάσης φύσεως μηχανημάτων του 

Δήμου.

 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας για την κάλυψη εργασιών εκσκαφείς και 

μεταφοράς υλικών του Δήμου. 

 Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας για την κάλυψη εργασιών φόρτωσης, 

εκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών του Δήμου. 

 Ημιφορτηγό ανοιχτού τύπου, για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών πάσης 

φύσεως αντικειμένων και υλικών  του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια μηχανήματα - οχήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ΄ 
ελάχιστο, στις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.   

Τα παρόντα μηχανήματα/οχήματα πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου 
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 
Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (Υπουργείο 
Εσωτερικών) κατά 270.000,00 € και από ιδίους πόρους κατά 106.000,00 €.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :
− Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
− Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,
− Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
− Ν.4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση 
ΠΝΠ».
− Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»,
− 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»,
− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
− Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων...»,
− Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις»,
− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42Α'/23.2.2007),
− Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
− Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»,
− π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
− π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,
− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,
− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,
− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
− την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές 
με τα είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EAOT κλπ.
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όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.
_την υπ' αριθμό 85/2018 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής αιτήματος 
ένταξης στο πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >> του Άξονα  Προτεραιότητας “Η 
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος'' και αποδοχή χρηματοδότησης 
του εν λόγω προγράμματος με τίτλο ''Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά ''.
_την υπ'  αριθμό 43248/21-08-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  για 
την ένταξη του Δήμου Λαγκαδά στο παραπάνω πρόγραμμα.

                                 

               Ο Συντάξας                                                  Ο Θεωρήσας

              Προϊστάμενος                                      Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

                Οχημάτων

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                      ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13.267/27-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                            

                                            
                                                                                                                                     

                                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 376.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 
που ακολουθεί :

Α/

Α
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ

ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ

Α1 ΣΥΡΜΟΣ
( ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑ 
ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕ
ΝΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ)

125.806,45 30.193,55 156.000,00 1 156.000,00

Α2 ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

64.516,13 15.483,87 80.000,00 1     80.000,00

Α3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

80.645,16 19.354,84 100.000,00 1 100.000,00

Α4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

32.258,06 7741,93 40.000,00 1 40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 376.000,00
   

               Ο Συντάξας                                                  Ο Θεωρήσας

              Προϊστάμενος                                      Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

                Οχημάτων

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                      ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13.267/27-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                            

                                                                                                                                                                  

                               ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός (1) 

μεταχειρισμένου συρμού που περιλαμβάνει τον ελκυστήρα διά οδούς και την 

ημιρυμουλκούμενη καρότσα τριών αξόνων , ενός (1) μεταχειρισμένου 

ελαστικοφόρου εκσκαφέα, εντός (1) μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου φορτωτή 

εκσκαφέα και ενός (1) μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου, τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου.

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

376.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 

εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2°: Τεχνικές προδιαγραφές

Η προμήθεια του μεταχειρισμένου συρμού που περιλαμβάνει τον ελκυστήρα 
διά οδούς και την ημιρυμουλκούμενη καρότσα τριών αξόνων, του 
μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου  εκσκαφέα, του μεταχειρισμένου 
ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα και του μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 
ανοιχτού τύπου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού:

2.1. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να  συμμορφώνονται με πιστοποιητικά της 
διεθνούς σειράς διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 Εμπορίας Μηχανημάτων 

και Φορτηγών, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 Εμπορίας 
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Μηχανημάτων και Φορτηγών καθώς και συστήματος διαχείρισης της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία  OHSAS 18001 Εμπορίας Μηχανημάτων και Φορτηγών.
2.2. Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

με τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε (5) πλήρη έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος. Ειδικότερα για 
τα τριαξονικά (ανατρεπόμενα) φορτηγά ο χρόνος επεκτείνεται στα επτά (7) 
έτη.

2.3  Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, 
Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κου 
(ή  ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική 
ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα των 
μηχανημάτων έργου και του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016. 

2.4Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε 
στα υπό προμήθεια μηχανήματα έργου / οχήματα.

Άρθρο 3°: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

2. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

3. Η προσφορά του αναδόχου

4. Το συμφωνητικό

Άρθρο 4°: Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ανά είδος με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας  - τιμής για τα προς 
προμήθεια είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης , τα οποία ορίζονται ανά είδος 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Η εκτέλεση της προμήθειας 
διέπεται από τον Ν. 4412/2016 και την λοιπή σχετική Εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Άρθρο 5°: Εγγυήσεις

α) Εγγυητική συμμετοχής

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό 

που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
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συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας , εκτός ΦΠΑ , του 

προσφερόμενου/ων τμήματος/ων  (Ν.4412/2016 άρθρο 72 παρ.  1α).

Η  εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η ανάθεση της 

προμήθειας υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

(Ν.4412/2016 άρθρο 72 παρ.  1β). 

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 της σύμβασης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύμβασης, όπως ειδικότερα αυτή ορίζει.

Άρθρο 6°: Προσφορά

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.     

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδους, επί ποινή αποκλεισμού 

πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα προσφοράς σε ένα ή ακόμα και σε όλα από τα 

τέσσερα μηχανήματα-οχήματα.
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Άρθρο 7°: Κριτήριο ανάθεσης

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
για κάθε ένα από τα τέσσερα μηχανήματα-οχήματα ξεχωριστά.

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο κάθε ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το σχετικό 

μηχάνημα-όχημα που κατέθεσε την προσφορά του.

Άρθρο 8°:Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 Η παράδοση όλων των μηχανημάτων - οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού 

θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών , από την υπογραφή της σύμβασης, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9°: Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α) να παραλάβει το 

υλικό β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των υλικών και 

213 σχετικά με την απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση του Ν. 

4412/2016. 
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Άρθρο 10°: Τρόπος πληρωμής

 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με την εξόφληση της συμβατικής 

αξίας που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή των ειδών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.

Άρθρο 11°: Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 12°:Έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών: α) στην 

περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) εφόσον δε 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 
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χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α)Ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του 

ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Άρθρο 13°:Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 14°:Πληρωμές, φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 15°:Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 16°:Επίλυση  διαφορών

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα 

επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια 

Θεσσαλονίκης.

               Ο Συντάξας                                                  Ο Θεωρήσας

              Προϊστάμενος                                         Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

                Οχημάτων

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                      ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13.267/27-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ       

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΜΟΥ ( ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ  ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ )

ΓΕΝΙΚΑ

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, όχι πέραν της πενταετίας, 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά 
τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έγκριση της αγοράς 
αυτοκινήτων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ν.2647/98,ΦΕΚ 237 Α’ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

Το προς προμήθεια μεταχειρισμένο όχημα, προορίζεται, για την κάλυψη των 
μεταφορικών αναγκών πάσης φύσεως αντικειμένων της υπηρεσίας του Δήμου.

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Αποκλίσεις

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, 
η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προς προμήθεια μεταχειρισμένο όχημα θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι 
πέραν της πενταετίας, προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού, γνωστού και 
εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και 
διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.
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Η τριαξονική ημιρυμουλκούμενη καρότσα μεταφοράς μηχανημάτων θα έχει 
πλάτος τουλάχιστον 2,55μ, μήκος τουλάχιστον 8,5μ και θα είναι 3αξονική με 
δώδεκα (12) ελαστικά.

 Το ύψος χώρου φόρτωσης (πλατφόρμας ) θα είναι μεταξύ του 1,00μ εως 1,20μ

Το μήκος χώρου φόρτωσης θα είναι μεταξύ των 8,50μ και 8,80μ

Η τριαξονική ημιρυμουλκούμενη καρότσα μεταφοράς μηχανημάτων θα φέρει 
υδραυλικά πέδιλα φόρτωσης (ράμπες) και υδραυλικά ποδαρικά στήριξης στο 
πίσω μέρος κατά την φόρτωση-εκφόρτωση.Το μικτό βάρος της θα είναι 
τουλάχιστον 46.000κιλά και το απόβαρο της δεν θα ξεπερνάει τα 12.000 κιλά.

 Η τριαξονική ημιρυμουλκούμενη καρότσα μεταφοράς μηχανημάτων θα φέρει 
αεροανάρτηση με μηχανισμό βαλβιδών ρύθμισης όπως και αερόφρενα με Τ-ABS.

Η τριαξονική ημιρυμουλκούμενη καρότσα μεταφοράς μηχανημάτων στο 
μπροστινό της μέρος θα φέρει σύστημα ενισχυμένου εργάτη έλξης 20.000 κιλών 
περίπου.

Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες και 
φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία 
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο τύπος πλαισίου το οχήματος θα είναι 6Χ4.

Το μεταξόνιο θα είναι περίπου 3,20m με 3,60m  (οι διαστάσεις προκύπτουν από 
τη συνεργασία του οχήματος με το  ημιρυμουλκούμενο όχημα) εκτός αν αυτές 
πρέπει για λόγους που προκύπτουν από τη νομοθεσία ή την ασφαλή κίνηση του 
οχήματος να είναι διαφορετικές.

Το ολικό μήκος του οχήματος θα είναι μεταξύ 6,5μ εώς 7,00μ

Το ύψος πλάκας πείρου ρυμούλκησης να έιναι μεταξύ 1,20μ εώς 1,30μ

Ο κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο να έιναι τουλάχιστον 14,20μ

Θα φέρει δεξαμενή καυσίμων τουλάχιστον 400 λίτρων με τάπα ασφαλείας.

Το όχημα θα φέρει ενισχυμένη κοτσαδούρα (πέταλο), αυτομάτου εμπλοκής, στο 
πίσω μέρος και πείρο ρυμουλκήσεως εμπρός.

Θα εξοπλίζεται με δύο τάκους στάθμευσης. 
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Το φορτηγό θα έχει εώς 450.000  διανεμυθέντα χιλιόμετρα.

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΑ ΟΔΟΥΣ) 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel) αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον EURO V. 

Το φορτηγό θα έχει ισχύ  τουλάχιστον 420  ίππων, και θα είναι τριών αξόνων.

Επιθυμητό είναι τόσο η μέγιστη ισχύς όσο και  ροπή του κινητήρα να 
επιτυγχάνεται σε εύρος στροφών το οποίο  να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα.  

Τα όρια εκπομπής ρύπων και τα επίπεδα θορύβου του κινητήρα θα είναι 
μικρότερα από αυτά που καθορίζονται από τις πρόσφατες  Κοινοτικές  Οδηγίες. 

Ο αριθμός των  κυλίνδρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 (έξι) .

Το σύστημα ψεκασμού να είναι Common Rail, EDC system με δύο (2) φίλτρα 
καυσίμου με σύστημα Donaldson για παρακράτηση του νερού.

Το όχημα θα πρέπει να έχει EVB ηλεκτρονικό σύστημα βαλβιδόφρενου  όπως και 
μονοκύλινδρο αεροσυμπιεστή 360 κυβικών εκατοστών τουλάχιστον.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Το όχημα θα πρέπει να έχει τρεις άξονες. Τα ελαστικά θα είναι τα ενδεικνυόμενα 
για τη χρήση του οχήματος (μικτή χρήση για άσφαλτο και χώμα).

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 12 τουλάχιστον σχέσεων εμπροσθοπορείας και 2 
οπισθοπορείας με δυναμολήπτη. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να είναι μηχανικό ή αυτόματο.

Η ανάρτηση του οχήματος στον εμπρόσθιο άξονα (άξονας διεύθυνσης) θα είναι 
ωφέλιμου βάρους 9.000κιλα, με παραβολικά φύλλα σούστας, αμορτισέρ διπλής 
ενέργειας και ράβδο εξισορρόπησης. Οι οπίσθιοι άξονες (2ος & 3ος ) θα είναι 
ωφέλιμου φορτίου 2Χ13.000κιλα, με αερανάρτηση, σχέση μετάδοσης κίνησης 
4:11, αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ράβδους εξισορρόπησης με ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντας, θα 
είναι διπλού κυκλώματος με αέρα θα διαθέτει συστήματα  αντιμπλοκαρίσματος 
τροχών και ευστάθειας όπως  Α.Β.S., A.S.R, E.S.P.,E.B.S. κλπ, και θα καλύπτει 
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τις προδιαγραφές που θέτει η αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία με δυνατότητα 
απεμπλοκής όσων συστημάτων επιτρέπεται.

To πλαίσιο θα διαθέτει έξι (6) αεριζόμενα δισκόφρενα, με σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος και ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ευστάθειας. Όπως επίσης και 
βοηθητικό υδραυλικό σύστημα φρένων στο κιβώτιο ταχυτήτων (Intarder).  Η 
ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών 
τριβής.

Το όχημα θα εξοπλίζεται με ξηραντήρα  αέρα και θα διαθέτει τα απαραίτητα 
δοχεία αέρα με τον ανάλογο αεροσυμπιεστή. Να δοθούν στοιχεία μέγιστης 
παροχής αεροσυμπιεστή και χωρητικότητας δοχείων αέρα.

6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ)

Η καμπίνα θα είναι μία αυτοφερόμενη , ανακλινόμενη , ατσάλινη κατασκευή με 
υψηλά στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δομικής ακαμψίας. Θα έχει πλήρη 
αντισκωριακή προστασία.

Η καμπίνα θα διαθέτει βοηθητικά χερούλια στην πλευρά του οδηγού και του 
συνοδηγού όταν αυτοί εισέρχονται στο εσωτερικό της.

Η καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος 
αερανάρτησης με μηχανικούς αποσβεστήρες κραδασμών και θα έχει μηχανικό 
μηχανισμό ανάκλησης μέσω χειραντλίας υδραυλικής λειτουργίας . 

Τα καυσαέρια θα κατευθύνονται προς τα άνω μέσω του σωλήνα εξατμίσεως, πίσω 
από την καμπίνα οδηγού.

Ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείας με  κρύσταλλο (τύπου securit) υψηλής 
ασφάλειας πανοραμικού τύπου και θα εξασφαλίζεται  μία κατάλληλη οπτική 
γωνία προς τα έξω. 

Η καμπίνα θα είναι εξοπλισμένη  με ευρυγώνιους καθρέπτες αριστερά και δεξιά 
της ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξασφαλίζοντας πολύ καλή ορατότητα στον οδηγό  
του οχήματος. 

Επίσης θα υπάρχουν δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια στο πάνω μέρος  και κατά μήκος 
του  ανεμοθώρακα. 

Τα παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά.

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος της καμπίνας και θα είναι  
ρυθμιζόμενο με «σπαστή» λειτουργία για εύκολη πρόσβαση στη θέση οδήγησης 
και απαραίτητα υδραυλικό.

Το κάθισμα του οδηγού θα είναι πολλαπλών ρυθμίσεων και ανατομικό. 
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Η καμπίνα θα έχει θερμική μόνωση και θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης και 
αερισμού με χρήση φίλτρου αέρα καμπίνας καθώς και σύστημα αυτόματου 
κλιματισμού.

Επίσης θα διαθέτει τουλάχιστον ραδιόφωνο και κλιματισμό.

Θα υπάρχουν μεγάλοι πρακτικοί χώροι αποθήκευσης με εύκολη πρόσβαση και 
ιδιαίτερα χώρο αποθήκευσης εργαλείων. 

Το ταμπλό του οχήματος θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για 
την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος,  
ταχογράφο ΕΕ, στο δε πίνακα οργάνων θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα 
ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών όπως : 

- Ενδεικτικό όργανο καυσίμου
- Ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας κινητήρα
- Ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας λαδιών
- Ενδεικτική λυχνία πιέσεως λαδιών
- Ενδεικτικό όργανο φόρτισης μπαταρίας
- Ενδεικτική λυχνία ABS και λοιπών συστημάτων αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών και ευστάθειας
- Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών τριβής
- Ενδεικτική λυχνία χειροφρένου
- Ταχύμετρο
- Στροφόμετρο
- Ταχογράφο 
- Χιλιομετρητή
- Κόρνα
- Ενδεικτική λυχνία ασφάλισης της καμπίνας από τη θέση του οδηγού
- Ενδεικτική λυχνία φώτων πορείας
- Ενδεικτική λυχνία φώτων προβολέων
- Βομβητές για την πίεση λαδιού, στροφών κινητήρα, θερμοκρασίας 

κινητήρα.
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φωτισμό σύμφωνα με τον ΚΟΚ (φώτα , 
προβολείς, προβολείς ομίχλης, ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, 
φώτα όγκου κλπ) καθώς επίσης θα φέρει φάρο οροφής ανάλογο της χρήσης του.

Το όχημα  θα έχει φως όπισθεν  στο πίσω μέρος του.

Το όχημα θα φέρει  προεγκατάσταση κεραίας ασύρματης επικοινωνίας

Εντός της  καμπίνας θα υπάρχουν  κατάλληλα καλύμματα πατώματος και 
κινητήρα που θα καθαρίζονται εύκολα.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται, εκτός από το ότι θα ανταποκρίνονται στα πιο 
υψηλά στάνταρ ανθεκτικότητας και πρακτικότητας, θα είναι και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 

To όχημα θα διαθέτει αυτόματο σύστημα λίπανσης (για το σύστημα διεύθυνσης, 
φρένων,   πέταλου κλπ).

Το όχημα θα διαθέτει φώτα εργασίας τριών (3) τεμαχίων.
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7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το μηχάνημα επιθυμητό είναι να συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων κατάλληλων 
εργαλείων συντηρήσεως:  

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως (να υποβληθεί σχετικός πίνακας εργαλείων)
  Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισµού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 
  Εικονογραφηµένο  Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Αγγλική 
 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
 Φαρµακείο. 
 Ένα (1) τρίγωνο ακινητοποίησης και ένα (1) βραδυπορίας.
 Μία (1) ρεζέρβα για τον ελκυστήρα και μία (1) ρεζέρβα για την καρότσα.

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Δήλωση του προμηθευτή για την ύπαρξη  ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα 
(10) χρόνια.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για 
το πλήρες όχημα που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος, (η εγγύηση καλύπτει, 
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

10.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του 
μηχανήματος.

11.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή (επί ποινή αποκλεισμού).
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Το όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά 
τους οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 
πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,  κλπ. (επί ποινή αποκλεισμού).
O χρόνος παράδοσης στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) μηνών από της επομένη της υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης θα ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16

12.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική  Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου οχήματος, Prospectus (τεχνικά φυλλάδια) από τα οποία να 
προκύπτουν τα δηλούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων καθώς και οι εξωτερικές διαστάσεις 
του οχήματος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Σε κάθε τεχνική προσφορά (τεχνικές προδιαγραφές) με ποινή μη αποδοχής της, θα πρέπει 
να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τα οποία και θα συμπληρωθεί το ακόλουθο 
ερωτηματολόγιο το οποίο θα υπογράφεται (φυσική υπογραφή, με γνήσιο της υπογραφής, 
όχι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή).

                       Ο Συντάξας

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων

           Ο Θεωρήσας

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

                    ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΥΡΜΟΥ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΑ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ 

ΚΑΡΟΤΣΑ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

3. ΠΛΑΙΣΙΟ όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετικά μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ  όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

7. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ(ΚΑΜΠΙΝΑ) 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΡΜΟΥ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΑ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ 

ΚΑΡΟΤΣΑ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εργοστάσιο κατασκευής οχήματος, τύπος και έτος κατασκευής 
οχήματος:

Β. Πλαίσιο

1. - Περιγραφή πλαισίου:
- Μεταξόνιο:

Γ. Κινητήρας

1. - Τύπος κινητήρα , αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός:
- Ιπποδύναμη:
- Αντιρρυπαντική τεχνολογία:
- Διανυθέντα χιλιόμετρα:

Δ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης - αναρτήσεις

1. - Περιγραφή:

Ε. Σύστημα πέδησης – ευστάθια φορτηγού

Ε. Σύστημα πέδησης - ευστάθεια φορτηγού

1.  Περιγραφή συστήματος:

Ζ. Θάλαμος οδήγησης (καμπίνα)

1. - Περιγραφή :
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΣΥΡΜΟΣ ( ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ )

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1 ΓΕΝΙΚΑ :ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100-120 15

2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

100-120 15

3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
(ΙΣΧΥΣ ,ΡΟΠΗ 

ΣΤΡΕΨΗΣ,ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κ.α.)

100-120 15

4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(4,5)

100-120 15

5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100-120 15

6 ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 100-120 5

7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-120 5

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 100-120 5

9 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

100-120 5

10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ- 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

100-120 5

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί στην περίπτωση όπου όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών ικανοποιούνται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται στους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:

                  U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…….+σν.Κν (τύπος 1)

Όπου  σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
:        σ1+σ2+…σν=1 (100%)      (τύπος 2)
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Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και συνολική ως άνω βαθμολογία U 
προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Ο.Π.

                                                                                             U           

 Πιο συμφέρουσα   προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο    λόγο   
σύγκρισης λ
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και 
ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές και συντήρηση έργων.

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Αποκλίσεις

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, 
η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

        1.ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο, όχι πέραν της πενταετίας, 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά 
τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. Το μηχάνημα θα διαθέτει 
εμπρόσθιο κουβά εκσκαφής-φόρτωσης. 

Το πλαίσιο,  του εκσκαφέα να είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου, 
με τοποθετημένο ζεύγος ποδαρικών πίσω.

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι περίπου 15.000κιλά.

Οι διαστάσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι περίπου:

-Μήκος: 6.100 mm

-Πλάτος: 1920 mm

-Ύψος: 2.850 mm

Να δοθεί το μεταξόνιο του μηχανήματος.

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, εξακύλινδρος, με 
υπερπληρωτή (Turbo) και intercooler, ισχύος 130 HP περίπου και κυβισμού 5 
λίτρων τουλάχιστον.
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Ο κινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, και με επίπεδα θορύβου τα 
μικρότερα δυνατά.

Επειδή το μηχάνημα θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής κλαδευμάτων και 
απορριμμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να μην διαθέτει φίλτρο DPF (Diesel 
Particulate Filter). 

Επίσης το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ενισχυμένο προ-φίλτρο 
αέρα τύπου Turbo II ή παρόμοιο.

Να δοθούν πλήρη στοιχεία του κινητήρα κλπ.

Οι ώρες λειτουργίας δεν θα υπερβαίνουν τις 6.000. 

3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι δύο ταχυτήτων (χαμηλή – υψηλή). 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και κίνηση έρπειν  (creep mode) ταχύτητας 3,5 
km/h περίπου. 

Μέγιστη ταχύτητα πορείας (υψηλή) 30 km/h τουλάχιστον. 

Μέγιστη ελκτική δύναμη 7 τόνοι περίπου

Αναρριχητικότητα 60% τουλάχιστον

Να δοθούν τα στοιχεία σχετικά με το σύστημα μετάδοσης κίνησης (αριθμός 
ταχυτήτων, κλπ).

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Το μηχάνημα να φέρει ενισχυμένους άξονες (Heavy Duty). Ο εμπρόσθιος άξονας 
θα είναι ταλαντούμενος με δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής (lock) ή 
χειροκίνητη.

Ελαστικοφόρο.  

Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος κύλισης καθώς και ο τύπος των 
ελαστικών.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τιμόνι υδραυλικό. Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού και θα είναι υδραυλικής 
επενέργειας.  

Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος.
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με πολλαπλά 
δισκόφρενα. H στάθμευση (parking) θα επενεργεί στον άξονα μετάδοσης κίνησης 
απελευθερούμενη δι’εντάσεως ελατηρίου.

Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος πέδησης.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ EΚΣΚΑΦΗΣ

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση εργασίας 
με  μονοκόμματη μπούμα μήκους 4.6μ περίπου και μπαστούνι μήκους 2,1μ 
περίπου.

Θα διαθέτει κάδο εκσκαφής με νύχια, πλάτους 1000mm περίπου. Το μηχάνημα 
θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες υδραυλικές γραμμές για μελλοντική χρήση 
βραχόσφυρας.

Να δοθεί το  μέγιστο ύψος εκσκαφής του μηχανήματος με κάδο (περίπου 8,0μ 
στο νύχι του κάδου), η μέγιστη απόσταση εκσκαφής στο έδαφος (περίπου  7,5μ)  
και το μέγιστο βάθος εκσκαφής (περίπου 4,6μ) καθώς και το διάγραμμα 
ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος. 

Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας, θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού 
βαλβίδες ασφαλείας στη μπούμα και στο μπαστούνι.

Στην προσφορά θα πρέπει να δοθούν :

- Μέγιστο ύψος φόρτωσης
- Μέγιστο βάθος εκσκαφής
- Χωρητικότητα κουβά
- Ύψος εργασίας 
-

8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θα διαθέτει καμπίνα χειριστή κλειστή ασφαλείας ROPS σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 12117-2. Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη), 
κάθισμα χειριστή ανατομικό με ψηλή πλάτη, θερμαινόμενο και απαραίτητα με 
ζώνη ασφαλείας, εμπρόσθιο πάνω παράθυρο ανοιγόμενο με υαλοπίνακα 
ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρα, εμπρόσθιο αποσπώμενο κάτω παράθυρο με 
υαλοκαθαριστήρα, οπίσθιο υαλοπίνακα με σύστημα αποπάχνισης, συρόμενο 
παράθυρο αριστερά, δοχείο ζεστό-κρύο, παροχή 12V, προεγκατάσταση 
ραδιοφώνου. 
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Θα πρέπει να διαθέτει έγχρωμη οθόνη ελέγχου με όργανα λειτουργίας και 
οπτικοακουστικές ενδείξεις και σύστημα αυτοδιάγνωσης. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει 

να διαθέτει όργανο στάθμης καυσίμου, όργανο θερμοκρασίας κινητήρα, όργανο 
θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού, ωρόμετρο, προειδοποιητική λυχνία πίεσης 
λαδιού κινητήρα, θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα, φόρτισης συσσωρευτών, 
φραγής φίλτρου αέρα, ύπαρξης νερού στο καύσιμο. 

 Το όχημα θα διαθέτει φίλτρα αέρα, πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, πλήρες 
ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK, εξωτερικούς 
κατάλληλους καθρέφτες, αλεξήλιο, φάρο εργασίας, προβολέα εργασίας.

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του 
χειριστή.

9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα υδραυλική αντλία εμβολοφόρα μεταβλητής 
παροχής. H υδραυλική πίεση λειτουργίας ορίζεται να είναι περίπου 340 bar και η 
παροχή να είναι περίπου 320 lt/min..

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και 
λειτουργίας με κατάλληλο εναλλακτήρα, μπαταρίες βαρέως τύπου που δεν θα 
χρειάζονται συντήρηση. 

Επιπλέον απαραίτητες είναι οι λυχνίες προειδοποίησης γενικών βλαβών.

11. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το μηχάνημα θα φέρει:

• Οπίσθιο ζεύγος ποδαρικών υδραυλικά ελεγχόμενο.
• Bοµβητή πορείας. 
• Να συµφωνεί  πλήρως µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και 

προστασίαc και να φέρει σήµα CΕ

Το μηχάνημα επιθυμητό είναι να συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων κατάλληλων 
εργαλείων συντηρήσεως:  

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως (να υποβληθεί σχετικός πίνακας εργαλείων)
  Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισµού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 
  Εικονογραφηµένο  Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Αγγλική 
 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
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 Φαρµακείο. 
 Ένα (1) τρίγωνο ακινητοποίησης και ένα (1) βραδυπορίας.
 Ρεζέρβα.

12. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Δήλωση του προμηθευτή για την ύπαρξη ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα 
(10) χρόνια.

13. ΕΓΓΥΗΣΗ

Δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για 
το πλήρες όχημα που θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, (η εγγύηση 
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος

15. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου, με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή (επί ποινή αποκλεισμού).
Το όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά 
τους οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 
πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,  κλπ. ( επί ποινή αποκλεισμού).
O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) μηνών από της επομένη της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης 
θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16.

16. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου οχήματος, Prospectus (τεχνικά φυλλάδια) από τα οποία να 
προκύπτουν τα δηλούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
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δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων καθώς και οι εξωτερικές διαστάσεις 
του οχήματος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Σε κάθε τεχνική προσφορά (τεχνικές προδιαγραφές) με ποινή μη αποδοχής της, 
θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τα οποία και θα 
συμπληρωθεί το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

                       Ο Συντάξας

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων

Ο Θεωρήσας

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΚΥΛΙΣΗΣ-
ΠΕΔΗΣΗΣ όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετικά μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣόπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

7. ΚΑΜΠΙΝΑ όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετικά μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)

Α. Όχημα

1.  Εργοστάσιο κατασκευής: 

 Χώρα και έτος κατασκευής: 

 Μέγεθος, βάρος λειτουργίας και διαστάσεις(μήκος, πλάτος, ύψος):

Β. Κινητήρας

1.  Περιγραφή:
 Ισχύς, αντιρρυπαντική τεχνολογία:
 Ώρες λειτουργίας:

Γ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

1.  Περιγραφή συστήματος:

                                             Δ. Σύστημα κύλισης-Ελαστικά

1  Περιγραφή συστήματος:

 Τύπος ελαστικών:

Ε. Σύστημα διεύθυνσης

1  Περιγραφή συστήματος:



Ζ. Σύστημα πέδησης

1  Περιγραφή συστήματος:

Η. Σύστημα εκσκαφής

1  Περιγραφή συστήματος:

Θ. Καμπίνα και άλλα στοιχεία

1.  Περιγραφή καμπίνας, οργάνων, προσφερόμενων τεχνολογικών 
στοιχείων και

λοιπών στοιχείων:
Ι. Υδραυλικό σύστημα

1.  Περιγραφή συστήματος:
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Κ. Ηλεκτρικό σύστημα

1.  Περιγραφή:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ(%)

1 ΓΕΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ,  
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ)

100-120 15

2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(ΙΣΧΥΣ,ΡΟΠΗ 
ΣΤΡΕΨΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

100-120 15

3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100-120 15

4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΚΥΛΙΣΗΣ, ΠΕΔΗΣΗΣ)

100-120 15

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100-120 10

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-120 5

7 ΚΑΜΠΙΝΑ 100-120 5

8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

100-120 5

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 100-120 5

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 100-120 5

11 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

100-120 5

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί στην περίπτωση όπου όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών ικανοποιούνται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται στους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:

                  U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…….+σν.Κν (τύπος 1)

Όπου  σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
:        σ1+σ2+…σν=1 (100%)      (τύπος 2)
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Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και συνολική ως άνω βαθμολογία U 
προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Ο.Π.

                                                                                             U            Πιο 
συμφέρουσα   προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο    λόγο   
σύγκρισης λ
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
ΦΟΡΤΩΤΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και 
ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων.

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Αποκλίσεις

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και 
απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

1. ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο, όχι πέραν της πενταετίας, 
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά 
τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.

Στο μπροστινό του μέρος θα βρίσκεται ο κάδος του φορτωτή ενώ στο πίσω μέρος 
θα υπάρχει το σύστημα του εκσκαφέα. Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας 
και του φορτωτή (και η διεύθυνση) θα είναι υδραυλικές 

Ο μηχανισμός εκσκαφής θα είναι τηλεσκοπικός, τύπου πλευρικής μετατοπίσεως, 
και θα συνοδεύεται από  κάδο  εκσκαφής πλάτους 60 εκατοστών .

Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει 
υδραυλικά ή μηχανικά από τη θέση του χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει 
ο νόμος.
Η μπούμα θα είναι τηλεσκοπική και θα έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά 
περίπου 180 μοίρες και ολισθήσεως δεξιά-αριστερά. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως.

Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα ομαλής πορείας (SRS).

Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού 
τύπου.

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι 
περίπου 8Τ καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη 
(πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους.
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Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για 
αυτό το λόγο οι διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον:

Μήκος σε θέση πορείας 5,70μ.

Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση 
πορείας 

3,7μ.

Μέγιστο πλάτος με τον κάδο 
φόρτωσης

2,35μ.

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, 
υπερτροφοδοτούμενος, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 90HP. Οι ωρες 
λειτουργιας δεν θα υπερβαίνουν τις 6.000. 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, οι κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον 
ίδιο κατασκευαστή του ίδιου του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ως σύνολο.

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού, μέσω εμβολοφόρας 
αντλίας μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη 
συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 
BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 160 lt/min.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως. Το κιβώτιο 
ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά 
την πορεία του μηχανήματος. Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση 
μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Να 
αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων 
το οποίο θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4) 
ταχύτητες πίσω (επί ποινή αποκλεισμού).
Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα. 
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5. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΥΛΙΣΗΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν πνευστά ελαστικά, σε καλή 
κατάσταση, κατάλληλα για χωματουργικά μηχανήματα.
Να αναφερθούν:

 Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους 
οπίσθιους τροχούς.

 Τύπος διαφορικών.

Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα 
επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα 
στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων.

Απαραίτητα, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του 
εμπρόσθιου άξονα έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με 
αντικείμενα κατά την εκτέλεση εργασιών φόρτωσης.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα 
υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο 
άξονα.

Να αναφερθεί, η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης 
θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό 
φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη κρίνεται η 
δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες καθώς 
επίσης και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής και απεμπλοκής του εμπρόσθιου 
διαφορικού κατά την πέδη.

Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριστά 
πεντάλ.

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης 
ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, 
θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης 
λειτουργίας.
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Οι χρόνοι του κύκλου εργασίας του φορτωτή θα είναι οι κατά το δυνατόν 
ταχύτεροι.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΦΟΡΤΩΤΗ

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή 
υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο 
βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας.

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα 
λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο 
(2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του, 

που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας 
και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.

Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας  περίπου  1.0 
m³.

Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον.

Επί ποινή αποκλεισμού, η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα 
είναι τουλάχιστον 6500kgf ενώ η ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα 
είναι τουλάχιστον 3000 κιλά.

Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για 
όλες τις κινήσεις.

Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό 
κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας 
κλπ.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ-ΤΣΑΠΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. 
Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την 
πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ. περίπου συνολικά. 

Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). 

Ο βασικός κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που 
θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή 
γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής 
κάδου.  
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Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι 
που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ.

Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα είναι 
περίπου 5,5μ. 

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 μ.

Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι 
μικρότερη από 6000 kgf.

Ζητείται, η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του  
μηχανήματος. Να δοθεί η σχετική μέτρηση.

Δευτερεύων βοηθητικός κάδος εκσκαφής

Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει δεύτερο μικρότερων διαστάσεων εκσκαφικό 
κουβά κατάλληλων διαστάσεων.

To μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει καινούρια υδραυλική σφύρα 
κατάλληλων διαστάσεων η οποία θα προσαρμόζεται στο μηχάνημα μέσω 
κατάλληλης υδραυλικής εγκατάστασης.

Θα φέρει απαραίτητα υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 
βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων. 

10. ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας 
ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με 
σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition.

Τα πλαϊνά παράθυρα όπως και τα πίσω θα ανοίγουν είτε μερικώς είτε πλήρως 
ανάλογα με την επιθυμία του χειριστή.

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του 
χειριστή.

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο 
κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο είτε με σύστημα αμορτισέρ ή με κομπρεσέρ 
αέρα, για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή 
θέση εργασίας. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα οπτικά και ηχητικά μέσα που 
προβλέπονται από την νομοθεσία.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που 
κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. 
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Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και 
φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς 
καθρέπτες δεξιά και αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο.

11. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το μηχάνημα επιθυμητό είναι να συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων κατάλληλων 
εργαλείων συντηρήσεως:  

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως (να υποβληθεί σχετικός πίνακας εργαλείων)
 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισµού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 
 Εικονογραφηµένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Αγγλική 
 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ 
 Φαρµακείο 
 Ένα (1) τρίγωνο ακινητοποίησης και ένα (1) βραδυπορίας.
 Ρεζέρβα 

12. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Δήλωση του προμηθευτή για την ύπαρξη ανταλλακτικών, τουλάχιστον για 
δέκα (10) χρόνια.

13. ΕΓΓΥΗΣΗ

Δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας για το πλήρες όχημα που θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
(η εγγύηση καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του 
μηχανήματος.

15. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή (επί ποινή αποκλεισμού).
Το όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά 
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τους οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 
πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,  κλπ. ( επί ποινή αποκλεισμού).
O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) μηνών από της επομένη της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης 
θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16.

16. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου οχήματος, Prospectus (τεχνικά φυλλάδια) από τα οποία να 
προκύπτουν τα δηλούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων καθώς και οι εξωτερικές διαστάσεις 
του οχήματος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Σε κάθε τεχνική προσφορά (τεχνικές προδιαγραφές) με ποινή μη αποδοχής της, 
θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τα οποία και θα 
συμπληρωθεί το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

               Ο Συντάξας                                                  Ο Θεωρήσας

              Προϊστάμενος                                      Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 

                Οχημάτων

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                      ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

3. ΠΛΑΙΣΙΟ όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετικά μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ  όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

7. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ(ΚΑΜΠΙΝΑ) 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 

ΝΑΙ
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μελέτη της διακήρυξης 

13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)

Α. Όχημα

1.  Εργοστάσιο κατασκευής: 

 Χώρα και έτος κατασκευής: 

 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο και διαστάσεις(μήκος, ύψος, μέγιστο πλάτος 
με κάδο φορτ.):

Β. Κινητήρας

1.  Περιγραφή:
 Ισχύς, αντιρρυπαντική τεχνολογία:
 Ώρες λειτουργίας:

Γ. Υδραυλικό σύστημα 

1.  Περιγραφή συστήματος:

Δ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

1  Περιγραφή συστήματος:

Ε. Σύστημα κύλισης-Ελαστικά

1  Περιγραφή συστήματος:

Ζ. Σύστημα διεύθυνσης

1  Περιγραφή συστήματος:

Η. Σύστημα πέδησης

1  Περιγραφή συστήματος:

Θ. Σύστημα φόρτωσης-φορτωτή

1.  Περιγραφή συστήματος:
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Ι. Σύστημα εκσκαφής-τσάπα και υδραυλική σφύρα

1.  Περιγραφή συστήματος:

Κ. Καμπίνα και άλλα στοιχεία

1.  Περιγραφή καμπίνας, οργάνων, προσφερόμενων τεχνολογικών 
στοιχείων και λοιπών στοιχείων- παρελκόμενων:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ(%)

1 ΓΕΝΙΚΑ: ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ, 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100-120 15

2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ(ΙΣΧΗΣ, 
ΑΠΟΔΟΣΗ)

100-120 15

3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100-120 15

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ-ΚΥΛΙΣΗΣ-ΠΕΔΗΣΗΣ

100-120 10

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 100-120 10

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΗΣ-ΤΣΑΠΑ-ΣΦΥΡΑ

100-120 10

7 ΚΑΜΠΙΝΑ 100-120 10

8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

100-120 5

9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 100-120 5

10 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

100-120 5

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί στην περίπτωση όπου όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών ικανοποιούνται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται στους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:

                  U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…….+σν.Κν (τύπος 1)

Όπου  σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
:        σ1+σ2+…σν=1 (100%)      (τύπος 2)
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Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και συνολική ως άνω βαθμολογία U 
προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Ο.Π.

                                                                                             U          

  Πιο συμφέρουσα   προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο    
λόγο   σύγκρισης λ.
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

   ΓΕΝΙΚΑ

Το υπό προμήθεια μεταχειρισμένο ημιφορτηγό προορίζεται για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και ιδιαίτερα για την ανάγκες μεταφοράς πάσης φύσεων 
αντικειμένων του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έγκριση της 
αγοράς αυτοκινήτων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Ν.2647/98,ΦΕΚ 237 Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

Πρόκειται για ημιφορτηγό μεταχειρισμένο, όχι πέραν της πενταετίας, γνωστού και 
εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και 
διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό (Ε.Ε., κλπ).

Το ημιφορτηγό είναι μονής καμπίνας με ανοιχτή καρότσα, το οποίο πρέπει να 
είναι σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι στιβαρής κατασκευής, να διαθέτουν 
άρτια λειτουργική ικανότητα, που θα χρησιμοποιηθεί για τις προαναφερόμενες 
ανάγκες του Δήμου.

Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές, με 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ικανά για φόρτωση και μεταφορά.

Επίσης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από την σχετική 
ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να μπορεί να εκδώσει νόμιμη 
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή που 
να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική 
υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών.

Οι διαστάσεις, τα βάρη κατά άξονα τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία αυτού πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του ισχύοντος 
Κ.Ο.Κ καθώς και τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ.

Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί με ευθύνη και  δαπάνη  του  σε 
οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, που θα απαιτηθεί κατά 
τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα 

με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να είναι εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους 
καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα.

Αποκλίσεις

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, 
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η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πλαίσιο να βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι στιβαρής 
κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότητα, καύσιμο κίνησης 
πετρέλαιο, μονή καμπίνα, με δύο (2) πόρτες  μία σε κάθε πλευρά. Το πλαίσιο 
θα περιλαμβάνει το θάλαμο οδήγησης και χωριστά την μεταλλική καρότσα. 
Στην οπίσθια πλευρά της καρότσας να φέρει μεταλλική πόρτα. Η καρότσα θα 
είναι ανοιχτή.

Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που 
προορίζεται και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός 
οδοστρώματος.

2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι επιδόσεις του οχήματος με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν 
οχήματα του συγκεκριμένου τύπου.

Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

Τελική ταχύτητα περίπου 140km/h

Επιτάχυνση (0-100km/h) περίπου 16sec.

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (σε κατάσταση οδήγησης) να 
διατηρηθούν όσο είναι πρακτικά δυνατό περιορισμένες, ώστε να καθιστούν το 
όχημα ευέλικτο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων 
που αφορούν οχήματα του συγκεκριμένου τύπου.

 Ολικό μήκος 4800mm εως 5300mm.

 Ολικό πλάτος 1800mm περίπου.

 Μεταξόνιο 3200mm περίπου.

 Ολικό ύψος 1750mm περίπου.

 Γωνία προσέγγισης όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

 Γωνία φυγής όσο το δυνατό μεγαλύτερη.
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 Γωνία μέγιστης επιτρεπόμενης κλίσης (ανατροπής) όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη.

 Απόσταση από το έδαφος όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

 Απόσταση κάτω από τους άξονες και τα διαφορικά όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη.

 Γωνία αναρρίχησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

 Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο όσο το δυνατόν 
μικρότερος.

4. ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM – gross laden mass) του οχήματος θα είναι άνω των 
2500kgr και έως 3500kgr ως ισχύει για την κατηγορία N1G στην οποία 
εντάσσεται το όχημα με ωφέλιμο φορτίο περίπου 800 – 1200kgr.

Η διαφορά κατανομής των φορτίων στους τροχούς εκάστου άξονα θα είναι όσο 
το δυνατόν μικρότερη.

5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 λίτρων.

6. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (diesel) αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας αντίστοιχης με το έτος κατασκευής του, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές, 4χρονος, μεγάλου κυβισμού, υδρόψυκτος (βεβιασμένης 
κυκλοφορίας) από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, μεγάλης 
κυκλοφορίας στην

Ελλάδα έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη, εύκολη και οικονομική η εύρεση 
ανταλλακτικών.

Ο κινητήρας πρέπει κατά προτίμηση, να έχει σύστημα απ` ευθείας έγχυσης 
καυσίμου, με δυνατότητες εύκολης επισκευής και συντήρησης. Να έχει 
υπερπληρωτή (turbo) και σύστημα ενδιάμεσης ψύξης. Η συμπίεση του κινητήρα 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εργοστασίου κατασκευής. Η 
πίεση λαδιού θα είναι η προβλεπόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής του 
κινητήρα. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων θα πρέπει να ικανοποιούν την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Το ψυγείο 
πρέπει
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να είναι σε άριστη κατάσταση και η κυψέλη του να είναι πλήρως λειτουργική. Η 
ισχύς του κινητήρα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του 
οχήματος.

 Ισχύς κινητήρα κατά DIN 70020 τουλάχιστον 150PS.

 Κυβισμός περίπου 2500cc

Τα διανυθέντα χιλιόμετρα δεν θα υπερβαίνουν τις 130.000χλμ. 

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει το τεχνικό έγγραφο όπου δηλώνεται ότι 
πληροί το πρότυπο ΕURO V η αυστηρότερο.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΑΞΟΝΕΣ

Το Κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι με πέντε (05) ή έξι (06) συγχρονισμένες 
ταχύτητες εμπροσθοπορείας, μια σχέση οπισθοπορείας και μοχλό επιλογής στο 
δάπεδο του θαλάμου οδήγησης. Ο συμπλέκτης θα είναι μονού δίσκου ξηράς 
εμπλοκής υδραυλικού τύπου. Ο συμπλέκτης και το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται επαρκώς στην μέγιστη ροπή του κινητήρα.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει διπλό διαφορικό με λειτουργία 
«Αργό – Γρήγορο» και κιβώτιο υποβιβασμού (transfer case) δύο (02) σχέσεων. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχός του να γίνεται από τη θέση του οδηγού είτε 
μέσω μοχλού επιλογής που βρίσκεται στο δάπεδο του θαλάμου οδήγησης και θα 
είναι διαφορετικός από τον μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων είτε μέσω διακόπτη.

Η μετάδοση κίνησης στους τροχούς του οχήματος να γίνεται αποκλειστικά μέσω 
ενδιάμεσων τριβέων, ζυγοσταθμισμένων αξόνων και γραναζιών. Αποκλείεται, 
λόγω πολυπλοκότητας, η κίνηση με υδροστατικό σύστημα (υδραυλική αντλία και 
υδραυλικός κινητήρας).

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος. Επί πλέον να υπάρχει Το 
σύστημα πέδησης θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με 
υποβοήθηση. Θα φέρει δε, υποχρεωτικά σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων 
ABS.

Θα υπάρχει χειρόφρενο μηχανικού τύπου που να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς.

Η κύρια πέδηση θα γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με 
δισκόφρενα και με ταμπούρα ή δίσκους στους πίσω τροχούς.
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9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.

Το τιμόνι θα έχει μηχανισμό με υποβοήθηση. Θα είναι ρυθμιζόμενο.

Τα ακρόμπαρα και τα ακραξόνια δεν θα παρουσιάζουν οξειδώσεις, ρήγματα ή 
φθορές που δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας στο όχημα.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις συνεχούς φόρτωσης του οχήματος και κίνησής του σε εξαιρετικά 
ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές.

11. ΤΡΟΧΟΙ –ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εμπρός και πίσω). Όλοι οι 
τροχοί και τα ελαστικά θα είναι των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και 
διαστάσεων και θα επιτρέπουν την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Τα 
ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατά προτίμηση καινούργια ή 
μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και 
να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ERTRO .Θα υπάρχει ένας (1) πλήρης 
εφεδρικός τροχός όμοιος με του υπολοίπους του οχήματος, σε κατάλληλη θέση 
με βάση στήριξης πάνω στο όχημα. Θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός που 
καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του και την επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. 
Είναι όρος απαράβατος η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. Να προσδιορίζονται 
επακριβώς, ο κατασκευαστής, ο τύπος και η διάσταση του ελαστικού και της 
ζάντας. Τα δε ελαστικά επίσωτρα να είναι κατάλληλα για την κίνηση του 
οχήματος εντός και εκτός δρόμου. Σε εμφανές σημείο του αμαξώματος ή στους 
θόλους των τροχών να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

12. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Το όχημα θα φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για 
την ασφαλή και χωρίς φθορές ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του.
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Και στο πίσω μέρος θα φέρει κοτσαδούρα για ρυμούλκηση κλαδοφάγου η 
τρέιλερ, η οποία θα είναι νόμιμη και εγγεγραμμένη στην άδεια του 
οχήματος.

13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η επιθυμητή τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12Volt. Η δε διάταξη 
φωτισμού (φωτεινή σηματοδότηση, φανοί, δείκτες, λαμπτήρες κλπ) θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ισχύουσες οδηγίες ταξινόμησης της Ε.Ε. και του Κ.Ο.Κ.

14. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. χωρίς ιδιαίτερη απαίτηση.

Το ημιφορτηγό θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο 12 volt με λαμπτήρα 
κατάλληλης ισχύος, σε πλήρη λειτουργία με διακόπτη ελέγχου στο ταμπλό του 
οχήματος.

15. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 Ο θάλαμος οδήγησης πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής μονής 
καμπίνας.

 Να φέρει τουλάχιστον μια (1) θύρα σε κάθε πλευρά με ανοιγόμενα 
παράθυρα.

 Να είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και 
την απαραίτητη εσωτερική επένδυση.

 Να διαθέτει κατάλληλα ταπέτα στις θέσεις οδηγού - συνοδηγού.
 Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να 

ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για τα αντίστοιχα οχήματα. 
 Τα  καθίσματα  να  είναι  εξοπλισμένα  με  ζώνες  ασφαλείας,  η  

κατασκευή  και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες 
της Ε.Ε. για οχήματα.

 Να  είναι  εξοπλισμένος  με σύστημα  κλιματισμού  (Air  Condition)  και 
θέρμανσης.

 Ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα εκτόξευσης
νερού στον ανεμοθώρακα.

 Να φέρει αλεξήλια και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες.
 Ηχητικό σύστημα, ράδιο 

 Τα  όργανα  ελέγχου  και  λειτουργίας  του  οχήματος  να  είναι  
εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω όργανα:





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ea67ed49ca4a64203715552 στις 27/04/20 09:42
58

i. Ένδειξη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας 
απόστασης (km).

ii. Στροφόμετρο  κινητήρα.
iii. Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης
iv. Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.

16. ΚΑΡΟΤΣΑ

Θα πρέπει να είναι μεταλλική σε πολλή καλή κατάσταση απαλλαγμένη από 
σκουριές και οξειδώσεις.

Στην οπίσθια πλευρά της, να φέρει μεταλλική πόρτα.

Να αναφερθούν οι διαστάσεις επιφάνειας φόρτισης (mm).

17. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το ημιφορτηγό υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από: Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και 
συντήρησης στην Ελληνική.

Το όχημα θα παραδοθεί υποχρεωτικά με τον παρακάτω συνοδευτικό εξοπλισμό: 

Ένα (01) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, η κατασκευή του οποίου θα είναι 
βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ-3 (για το θάλαμο οδήγησης).

Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αντικατάστασης 
τροχού, τρίγωνο στάθμευσης, φαρμακείο κλπ).

18. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Δήλωση του προμηθευτή για την ύπαρξη ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα 
(10) χρόνια.

19. ΕΓΓΥΗΣΗ
Δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για 
το πλήρες όχημα που θα είναι ένα (1) έτος, (η εγγύηση καλύπτει, χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης 
ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).
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20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο προμηθευτής ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του 
μηχανήματος.

21. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή (επί ποινή αποκλεισμού).
Το όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά 
τους οι οικονομικοί φορείς θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα ταξινόμησης, 
πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,  κλπ. ( επί ποινή αποκλεισμού).
O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) μηνών από της επομένη της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης 
θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/16.

22. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου οχήματος, Prospectus (τεχνικά φυλλάδια) από τα οποία να 
προκύπτουν τα δηλούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων καθώς και οι εξωτερικές διαστάσεις 
του οχήματος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών 
κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Σε κάθε τεχνική προσφορά (τεχνικές προδιαγραφές) με ποινή μη αποδοχής της, 
θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  η οποία θα υπογράφεται (φυσική 
υπογραφή, με γνήσιο της υπογραφής, όχι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή).

                       Ο Συντάξας

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων

Ο Θεωρήσας

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

3. ΠΛΑΙΣΙΟ όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετικά μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ  όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

7. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ(ΚΑΜΠΙΝΑ) 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετικά μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετικά 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ)

Α. Όχημα

1. Εργοστάσιο κατασκευής:

2. Τύπος:

3. Χώρα προέλευσης:

4. Έτος κατασκευής:

Β. Πλαίσιο-Επιδόσεις -Διαστάσεις-Βάρη-Δεξαμενή οχήματος

1.
Επιδόσεις οχήματος:

- Τελική Ταχύτητα (Km/h)

2.
  

Διαστάσεις διαμόρφωσης πλαισίου:
- Μήκος (mm)

- Πλάτος (mm)

- Ύψος (mm)

- Μεταξόνιο (mm)

3. Βάρη οχήματος:

4.   Περιγραφή δεξαμενής καυσίμου οχήματος και χωρητικότητα:

Γ. Κινητήρας -κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτης

   1. Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:

    
2.

    Χαρακτηριστικά κινητήρα:
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  3.         Κυβισμός και ισχύς:

4. Διανυθέντα χιλιόμετρα

Δ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

1. Περιγραφή συστήματος μετάδοσης:

2. Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας-οπισθοπορείας:

Ε. Σύστημα Πέδησης

1. Περιγραφή συστήματος πέδησης:

Ζ. Σύστημα Διεύθυνσης

1. Περιγραφή συστήματος διεύθυνσης:

2. Περιγραφή ρύθμισης τιμονιού:

Η. Ανάρτησεις

1. Περιγραφή:

Θ. Τροχοί – Ελαστικά

1. Περιγραφή:

2. Ύπαρξη εφεδρικού τροχού:

3. Τύπος και διαστάσεις ελαστικών:

Ι. Διατάξεις Έλξης Ρυμούλκησης
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1. Περιγραφή διατάξεων ρυμούλκησης:

Κ. Ηλεκτρικό σύστημα

1. Περιγραφή:

Λ. Οπτική και ηχητική σήμανση

1. Περιγραφή:

Μ. Μονή Καμπίνα-Θάλαμος Οδήγησης

1. Περιγραφή:

Ν. Καρότσα

1. Περιγραφή:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ(%)

1 ΓΕΝΙΚΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ,ΤΥΠΟΣ, 
ΜΕΓΕΘΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.

100-120 15

2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ισχύς, κυβισμός) 100-120 15

3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(μετάδοσης 
κίνησης,πέδησης,διεύθυνσης,
ανάρτησης)

100-120 15

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100-120 15

5 ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ(ΚΑΜΠΙΝΑ)

100-120 10

6 ΚΑΡΟΤΣΑ 100-120 10

7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

100-120 5

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

100-120 5

9 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

100-120 5

10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

100-120 5

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί στην περίπτωση όπου όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών ικανοποιούνται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται στους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:

                  U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…….+σν.Κν (τύπος 1)

Όπου  σν  είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
:        σ1+σ2+…σν=1 (100%)      (τύπος 2)





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ea67ed49ca4a64203715552 στις 27/04/20 09:42
66

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και συνολική ως άνω βαθμολογία U 
προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ = Ο.Π.

                                                                                             U            Πιο 
συμφέρουσα   προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο    λόγο   
σύγκρισης λ
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