
 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

                      

 

  
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
               ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
                                                       

 

 
 
 
     Aρικμ. Μελζτθσ: 59/2018 
 

        ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνικι Ρεριγραφι 
2. Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
3. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  
4. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  
5. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ  





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 1 
 

                      

 

  
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
               ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
                                                       

 

 
 
 
     Aρικμ. Μελζτθσ: 59/2018 
 

        ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 

        

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ μελζτθ αυτι αναφζρεται ςτθν προμικεια δφο μθχανθμάτων ζργου, ενόσ  ελαςτικοφόρου εκςκαφζα-

φορτωτι και ενόσ πολυμθχανιματοσ, αρκρωτοφ τφπου, με  τθλεςκοπικό βραχίονα ςυνοδευόμενο από τα 

παρελκόμενα που λεπτομερϊσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, για τθν κάλυψθ 

αναγκϊν των Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι καινοφργια, 

αμεταχείριςτα και να ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το ςκοπό και τθν εργαςία που 

προορίηονται. 

Θ προμικεια κα γίνει για τισ παρακάτω ομάδεσ- είδθ : 

Α. ΣΜΗΜΑ: ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ 

Κωδικόσ κατά CPV:34144710-8  

(προχπολογίηεται ςτο ποςό των 101.880,00 € με Φ.Ρ.Α. 24%) 

Β. ΣΜΗΜΑ: ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ, ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Κωδικόσ κατά CPV: 34144000-8  

(προχπολογίηεται ςτο ποςό των 108.100,00 € με Φ.Ρ.Α. 24%) 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να δϊςουν προςφορά ξεχωριςτά για  ζνα, ι όςα τμιματα επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν. 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 209.980,00 € με Φ.Ρ.Α. 24% και φορζασ 

χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν ΡΔΕ ΥΡ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

ΣΑΕ055(2017ΣΕ05500010) του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ». Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον εξισ                    

Κ.Α. 02.64.7131.0001 του προχπολογιςμοφ εξόδων του 2018 με τίτλο <<Ρρομικεια Μθχανθμάτων ζργου 

του Διμου Βόλβθσ>>. 

 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ακολουκοφν:  

 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ των: 

 Ν.4412/2016 (Α' 147) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 

 Ν.4257/2014/Α'93 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν άρκρο 63 

 Ν.4270/2014 (Α' 143) Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

 Ν.4111/2013 (Α'18) Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ του Ν4093/2012, κφρωςθ ΡΝΡ 

 Ν.4129/2013 (Α' 52) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, παρ. Η του Ν.4152/2013            

(Α' 107) Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 2 
 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, άρκρο 5 του Ν.4155/2013 

(Α' 120) Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ 

 Ν.4013/2011 (Α' 204) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Ν.3861/2010 (Α' 112) Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 

 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τον Ν.3536/2007 

Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007) 

 Ν.3548/2007 (Α' 68) Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Τφπο και άλλεσ διατάξεισ 

 Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α' 30 Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α'279 Τροποποίθςθ του Ν.3310/2005, Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και 

τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Ν.2690/1999 (Α' 45) Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

 Ν.2121/1993 (Α' 25) Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα 

 N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-18): «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

 Ρ.Δ. 39/2017 (Α' 64) Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

 Ρ.Δ. 80/2016 (Α' 145) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

 Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία, 

 Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 

του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ 

 Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

 Υ.Α. 117384/31-10-2017 (Β’ 3821/31-10-2017)υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 

ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 

επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

 Τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τισ ςχετικζσ με τα είδθ τθσ παροφςθσ 

 Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EAOT κλπ. όπωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ςιμερα ιςχφουν 

 Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκζντων λοιπϊν (πλθν αναφερόμενων) Οδθγιϊν, Ρροεδρικϊν 

Διαταγμάτων, Κανονιςτικϊν Διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 

απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, 

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων (Νόμου, Ρ.Δ., απόφαςθσ κλπ.) του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

 Θ με αρίκμ. πρωτοκόλλου 8000/11-05-2018 υποβολι αιτιματοσ ζνταξθσ του Διμου Βόλβθσ                        

Ν. Θες/νίκθσ ςτο πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ>>, ςτον άξονα προτεραιότθτασ <<Θ τοπικι ανάπτυξθ 

και θ προςταςία περιβάλλοντοσ>>, με τίτλο: <<Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι/και 

ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ>> ςυνοδευόμενο από τθν υπ’ αρ. 103/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΥΑΩ9Ω-35Ν) απόφαςθ 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 3 
 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Βόλβθσ  περί αποδοχισ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτο εν λόγω 

Ρρόγραμμα, θ οποία λιφκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ του οργάνου με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν και ςτθν οποία περιγράφεται ο τφποσ των υπό προμικεια μθχανθμάτων ζργου, 

κακϊσ και του ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ αυτϊν και το Τεχνικό Δελτίο του ζργου. 

 Θ με αρίκμ πρωτοκόλλου 43867/23-08-2018 απόφαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν ζνταξθ του Διμου 

Βόλβθσ ςτο παραπάνω πρόγραμμα.  

 Θ υπ’ αρικμ. 446/2018 [ΑΔΑ: ΨΘΝΟΩ9Ω-Β9Γ+ απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ςυγκρότθςθ 

επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και γενικϊν 

υπθρεςιϊν   

 Θ υπ’ αρ. 259/2017 *ΑΔΑ: 6ΧΩΒΩ9Ω-ΧΘΣ+ Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Βόλβθσ με τθν οποία 

ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ανωτζρω προμικειασ 

 Σταυρόσ, 06/11/2018  Σταυρόσ, 06/11/2018 

 Ελζγχκθκε  Ο υντάξασ  

 Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  
 Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 
 

 Αναςταςία Παςςά  Χριςτοσ Σηελζπθσ 

 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ Σ.Ε. Οδθγϊν Δ.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο τθσ Γενικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Γ..Τ.) 

Το τεφχοσ τθσ Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό προσ 

τουσ υπόλοιπουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει θ προμικεια ενόσ ελαςτικοφόρου 

εκςκαφζα-φορτωτι και ενόσ πολυμθχανιματοσ αρκρωτοφ τφπου με  τθλεςκοπικό βραχίονα. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο τθσ Προμικειασ 

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ περιλαμβάνει τθν «Προμικεια Μθχανθμάτων Ζργου του Διμου Βόλβθσ» 

και ςυγκεκριμζνα τθν προμικεια ενόσ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα-φορτωτι και ενόσ πολυμθχανιματοσ 

αρκρωτοφ τφπου με  τθλεςκοπικό βραχίονα για τθν ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν 

αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου του Διμου Βόλβθσ. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ και Διακιρυξθ ςφμβαςθσ  

2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. Θ μελζτθ προμικειασ (τεχνικι περιγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων) 

ΑΡΘΡΟ 40 

Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Προμικειασ 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με βάςθ 

τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά ανά είδοσ με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ για τα 

προςφερόμενα είδθ, βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, τα οποία ορίηονται ανά είδοσ ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Θα ανακθρυχτεί ζνασ ανάδοχοσ προμθκευτισ ανά είδοσ. Θ 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τον Ν. 4412/2106 και τθν λοιπι ςχετικι Εκνικι και Κοινοτικι 

νομοκεςία κακϊσ και τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  
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Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016).  

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων 

τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

 Σε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα, αναγράφεται το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογιηόμενθ επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ που ανζρχεται: 

1) Για το ΤΜΘΜΑ Α ςτο ποςό των 1.643,23 € 

2) Για το ΤΜΘΜΑ Β ςτο ποςό των 1.743,55 € 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ Διακιρυξθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, 

πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 

του ν. 4497/2017 (Α' 171). 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ 

Διακιρυξθσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 

προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 

του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

ΑΡΘΡΟ 60 

φμβαςθ 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 

ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (ςχετικό το άρκρο 3.3 τθσ διακιρυξθσ). 

ΑΡΘΡΟ 70 

Προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ Προμικειασ 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ του ελαςτικοφόρου εκςκαφζα - φορτωτι και του πολυμθχανιματοσ, 

αρκρωτοφ τφπου με  τθλεςκοπικό βραχίονα, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Βόλβθσ ςτο αμαξοςτάςιο 

του Διμου, ορίηεται ςε όχι μεγαλφτερο από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ - ςφμβαςθσ.  

Θα αξιολογθκεί ο ςυντομότεροσ δυνατόσ χρόνοσ παράδοςθσ. 

Τα προςφερόμενα μθχανιματα ζργου κα πρζπει να παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Βόλβθσ 

καινοφργια και άκικτα και χωρίσ ηθμιζσ, ζτοιμα για απρόςκοπτθ λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 80 

Καλι λειτουργία 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ, κα κακοριςτεί 

με τθν προςφορά των διαγωνιηομζνων. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για κάκε υπό προμικεια είδοσ κακορίηεται 

ςε 12 μινεσ τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. 

Ρροςφορζσ οι οποίεσ ορίηουν χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερο των 12 μθνϊν απορρίπτονται. 

Οι διαγωνιηόμενοι κα δθλϊςουν λεπτομερϊσ τισ καλφψεισ που προςφζρει θ προςφερόμενθ εγγφθςθ οι 

οποίεσ κα είναι τουλάχιςτον αυτζσ που κακορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

ΑΡΘΡΟ 90 

Ζκπτωςθ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςτισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 191  του 

Ν.4412/2016.  

Επίςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  

από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 

τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 

και με το άρκρο 5.2 τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 100 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν και για 

τθν αντικατάςταςθ αυτϊν εφαρμόηονται όςα ορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 110 

Φόροι - Σζλθ – Κρατιςεισ – Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και κρατιςεισ που ιςχφουν 

κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα και με το άρκρο 5.1  τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 120 

Σρόποσ Πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 
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προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ςφμφωνα 

και με το άρκρο 5.1 τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 130 

Παραλαβι 

H παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, 

που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των προσ προμικεια ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 

ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των προσ 

προμικεια ειδϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχοσ και πρακτικι δοκιμαςία.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 

πραγματοποιείται μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν παράδοςι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Βόλβθσ ςτο 

αμαξοςτάςιο του Διμου. 

Αν θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 

από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 

και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 

ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα 

ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 Σταυρόσ, 06/11/2018  Σταυρόσ, 06/11/2018 

 Ελζγχκθκε  Ο υντάξασ  

 Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  
 Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 

 Αναςταςία Παςςά  Χριςτοσ Σηελζπθσ 

 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ Σ.Ε. Οδθγϊν Δ.Ε. 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
               ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
                                                       

 

 
 
 
     Aρικμ. Μελζτθσ: 59/2018 
 

        ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 

 
       

ENΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςε 209.980,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%)  

το οποίο αποτελεί  το ςυνολικό ποςό  για τθν  «Προμικεια Μθχανθμάτων Ζργου του Διμου Βόλβθσ». 

Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ είναι ο κάτωκι: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ                   
(€) 

ΣΜΗΜΑ 
Α 

ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ 
ΕΚΚΑΦΕΑ-
ΦΟΡΣΩΣΗ 

Τεμάχιο 1 82.161,29 82.161,29 

Φ.Π.Α. (24%) ΣΜΗΜΑΣΟ 19.718,71 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 101.880,00 

ΣΜΗΜΑ 
Β 

ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ, 
ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Τεμάχιο 1 87.177,42 87.177,42 

Φ.Π.Α. (24%) ΣΜΗΜΑΣΟ 20.922,58 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 108.100,00 

        ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 168.338,71 

   Φ.Π.Α. (24%) 40.641,29 

        ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 209.980,00 

Οι ποςότθτεσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των παραπάνω ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν (59/2018) που ςυντάχκθκε από τθν αρμόδια Δ/νςθ του Διμου Βόλβθσ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

 Σταυρόσ, 06/11/2018  Σταυρόσ, 06/11/2018 

 Ελζγχκθκε  Ο υντάξασ  

 Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  
 Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 

 Αναςταςία Παςςά  Χριςτοσ Σηελζπθσ 

 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ Σ.Ε. Οδθγϊν Δ.Ε. 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
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        ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 
       

Α.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο τθσ προμικειασ) 

Θ ςυγγραφι αυτι των προδιαγραφϊν αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) καινοφργιου ελαςτικοφόρου 

εκςκαφζα-φορτωτι, που κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Διμου. 

Άρκρο 2ο (Χρόνοσ Παράδοςθσ) 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε όχι μεγαλφτερο από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ - ςφμβαςθσ. 

Θα αξιολογθκεί ο ςυντομότεροσ δυνατόσ χρόνοσ παράδοςθσ. 

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα προορίηεται για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για καταςκευζσ, 

εκςκαφζσ, φορτϊςεισ, κακαριςμοφσ και ςυντιρθςθ ζργων. 

Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 

προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, με ποινι αποκλειςμοφ, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα 

είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου, με ποινι αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ του 5%. 

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ το οποίο 

κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, γνωςτοφ και 

εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι 

αγορά. Θα τθρεί πλιρωσ τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ απαίτθςθ 

υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι. 

Το πλαίςιο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα ζχει μόνιμα 

τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φόρτωςθσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ. 

Θα φζρει επιπλζον ιςχυρά ποδαρικά υδραυλικισ λειτουργίασ.  

Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ κα πρζπει να είναι με πλιρθ εξάρτθςθ, περίπου 8,5 Τ. 
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Το μθχάνθμα προορίηεται για χριςθ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και για αυτό το λόγο οι διαςτάςεισ 

του κα είναι περίπου: 

Μικοσ ςε κζςθ πορείασ 6,0μ. 

Φψοσ ςε κζςθ πορείασ 3,5μ. 

Ρλάτοσ ςτο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ 2,35μ. 

2. Κινθτιρασ 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ Stage IV/T4F, ι μεταγενζςτεροσ, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ αζρα 

(intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail), θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, 

ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 110HP. Θα αξιολογθκεί και βακμολογθκεί ανάλογα θ όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ. 

Θα βακμολογθκοφν κετικά κινθτιρεσ οι οποίοι καταςκευάηονται από τον ίδιο καταςκευαςτι του ίδιου του 

μθχανιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα και θ μζγιςτθ απόδοςθ του μθχανιματοσ ωσ ςφνολο. 

Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, ηθτείται μεγάλθ χωρθτικότθτα 

δεξαμενισ καυςίμου, θ οποία ορίηεται ότι κα είναι τουλάχιςτον 120 λίτρων ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ του μθχανιματοσ. 

Με τισ προςφορζσ κα δοκοφν καμπφλεσ ιςχφοσ, ροπισ. 

3. Τδραυλικό ςφςτθμα 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω εμβολοφόρασ αντλίασ μεταβλθτισ 

παροχισ, για εξοικονόμθςθ καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι αυτι πίεςθ 

ορίηεται να είναι τουλάχιςτον 250 BAR. Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από 160 lt/min, τουλάχιςτον. 

4. Επιμζρουσ μθχανολογικά υςτιματα 

α. φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ. 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω μετατροπζα ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERTER) και επί ποινι 

αποκλειςμοφ αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων με θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων. Το αυτόματο κιβϊτιο 

ταχυτιτων κα εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ αλλαγι ταχυτιτων κατά τθν πορεία του μθχανιματοσ. Διπλό 

διαφορικό (εμπρόσ-πίςω) με τελικι κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Να 

αναφερκοφν ο αρικμόσ των ταχυτιτων και θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα πορείασ. Το προσ προμικεια μθχάνθμα 

κα πρζπει να ζχει απαραίτθτα και τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και τουλάχιςτον 

τζςςερισ (4) οπιςκοπορείασ. Θ τελικι ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι περίπου 40χλμ/ϊρα.  

φςτθμα κφλιςθσ  

Να αναφερκοφν: 

 Ο τφποσ τθσ τελικισ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ. 

 Διαφορικά με αναλογικι κατανομι ροπισ. 

Ελαςτικά 

Πλοι οι τροχοί του μθχανιματοσ κα φζρουν καινοφργια ελαςτικά βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου (industrial type). 

Τα ελαςτικά κα είναι ίδιων διαςτάςεων ςε όλουσ τουσ τροχοφσ  440/80R-28.  

β. φςτθμα διεφκυνςθσ 

Θα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί και ςτουσ τζςςερισ 

τροχοφσ (τετραδιεφκυνςθ). Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ μζςω διακόπτθ τριϊν τρόπων διεφκυνςθσ 

δθλαδι, διεφκυνςθ ςτουσ 2 εμπρόςκιουσ τροχοφσ, διεφκυνςθ ςτουσ 4 τροχοφσ (αρκρωτό τιμόνι) και 

πλευρικι διεφκυνςθ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ . 
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Να δοκεί θ μικρότερθ ακτίνα ςτροφισ από τοφσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ (ςτθν εξωτερικι πλευρά των ελαςτικϊν). 

γ. φςτθμα πζδθςθσ 

Τα φρζνα του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικά διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν 

δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον οπίςκιο άξονα. 

Να αναφερκεί λεπτομερϊσ θ δφναμθ πζδθςθσ (εμβαπτιηόμενοι δίςκοι) θ διάμετροσ δίςκου, θ επιφάνεια 

τριβισ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί κατά προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για 

αποτελεςματικό φρενάριςμα του μθχανιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα 

επιλογισ πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ 

πζδθςθσ και ςτο μπροςτινό διαφορικό. 

Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο δίςκοσ 

(διςκόφρενο) ςτον οποίο εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από 

το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ. 

5. Εξαρτιςεισ 

α. φςτθμα φόρτωςθσ- φορτωτι 

Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ λειτουργίασ, 

υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ 

κυλίνδρουσ λειτουργίασ. 

Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με υδραυλικοφσ 

κυλίνδρουσ, απαραίτθτα δυο (2) για τθν ανατροπι του κάδου και απαραίτθτα δυο (2) για τθν ανφψωςι 

του, που κα εξαςφαλίηουν γριγορθ ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ και κα 

διαμοιράηονται μαηί με τουσ βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου. 

Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³.  

Το φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο του κάδου κα είναι 3,45μ. τουλάχιςτον. 

Μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου τουλάχιςτον 6500kgf, ενϊ θ ανυψωτικι του ικανότθτα 

ςτο μζγιςτο φψοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 4000 κιλά. 

Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ. 

Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα αναμονισ για 

τθν λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ. 

β. φςτθμα εκςκαφισ - τςάπα 

Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι 

προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, δεξιά-

αριςτερά τουλάχιςτον κατά 1.10μ. Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ 

(επεκτεινόμενοσ).  

Ο κάδοσ εκςκαφισ τθσ τςάπασ κα είναι πλάτουσ 60 εκ. τουλάχιςτον, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 150 lt, 

που κα περιςτρζφεται γφρω από τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για 

ριηόκομα. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.  

Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, που κα εξαςφαλίηει τθν 

πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ.  

Θ τςάπα κα ζχει τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Βάκοσ εκςκαφισ κατά SAE 5,50μ τουλάχιςτον. 

 Μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κατά SAE τουλάχιςτον 4μ. 

 Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και όχι μικρότερθ από 6000kgf. 

 Ανυψωτικι ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ τουλάχιςτον 1.000κιλά.  
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Θα βακμολογθκεί θ όςον το δυνατόν μικρότερθ απόςταςθ εκςκαφισ από το πλαίςιο του μθχανιματοσ. 

Να δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ. 

6. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία 

H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτεσ 

διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και air condition. 

Πλοι οι χειριςμοί και θ οδιγθςθ των μθχανθμάτων κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι 

ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε 

επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθν 

ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  

Επίςθσ κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν 

ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ  όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. Αν απαιτθκεί θ χριςθ ςυγκεκριμζνου 

λογιςμικοφ ςε υπολογιςτι του Διμου αυτό κα γίνει χωρίσ επιπλζον χρζωςθ ϊςτε το ςφςτθμα να είναι 

λειτουργικό.  

Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ 

ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά 

υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο. 

Πζδιλα τακεροποιιςεωσ  

Κατακόρυφα πζδιλα ςτακεροποιιςεωσ, με ανεξάρτθτθ υδραυλικι κίνθςθ, θ βάςθ των οποίων κα είναι 

ενςωματωμζνθ με το κυρίωσ πλαίςιο του μθχανιματοσ. Θα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με βαλβίδεσ 

(lockvalves) οι οποίεσ κα ςυγκρατοφν το μθχάνθμα ςτθ κζςθ του ςε περίπτωςθ κραφςεωσ των 

υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων. Τα πζδιλα κα είναι εξοπλιςμζνα με μθχανιςμό εφκολθσ ρυκμίςεωσ του 

διάκενου (τηόγου) μεταξφ των ποδαρικϊν και του κελφφουσ τουσ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ γι’ αυτό θ 

αφαίρεςθ των ποδαρικϊν. 

Χρωματιςμόσ 

Εξωτερικά το μθχάνθμα κα είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο 

τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των 

επιφανειϊν, ι με άλλθ μζκοδο θ οποία ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά 

πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα μθχανιματα. Θα δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του 

μθχανιματοσ. 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του μθχανιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κίτρινου χρϊματοσ, εκτόσ αν οριςτεί αλλιϊσ από τθν Υπθρεςία. Οι 

απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακοριςτοφν από τθν Υπθρεςία, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα μετά τθν υπογραφι 

τθσ τελικισ ςφμβαςθσ και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί. 

Β. ΕΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΠΑΡΑΔΟΗ 

1. Eγγφθςθ καλισ λειτουργίασ-υντιρθςθ 

Τουλάχιςτον για 12 μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται 

το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 θμερϊν, από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου από τον αρμόδιο φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ για τισ επιςκευζσ και 

ςυντθριςεισ που απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του μθχανιματοσ. 
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Τθν άδεια λειτουργίασ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (πριν 

τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ). Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ χρθςιμοποιεί ςυνεργαηόμενο 

ςυνεργείο για εκτζλεςθ κάποιων εργαςιϊν, κα κατακζςει με τα δικαιολογθτικά πριν τθν ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επίςθσ αντίγραφο τθσ άδειασ του ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ 

του ιδιοκτιτθ του ότι, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ αναλαμβάνει να εκτελζςει για λογαριαςμό 

του αναδόχου τισ εργαςίεσ αυτζσ. Στθν περίπτωςθ που θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ για βάςιμο λόγο 

δεν είναι δυνατι, γίνεται δεκτι θ προςκόμιςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ αδυναμίασ 

ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό ςχετικό με τθν άςκθςθ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 

ςτθν αποκατάςταςθ οποιαδιποτε βλάβθσ. 

2. υντιρθςθ – Ανταλλακτικά 

Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και ανεφρεςθσ 

ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά. Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν 

προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά 

προτίμθςθ για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ 

τιμοκαταλόγου. Για τα παραπάνω κα κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ. 

3. Χρόνοσ παράδοςθσ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτεροσ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα 

απορρίπτεται. 

4. Μεταφορά Σεχνογνωςίασ, Εκπαίδευςθ, Ζντυπα, Λοιπά τοιχεία Προςφοράσ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ 

παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα χορθγθκοφν. 

Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι: 

Στθν προςφορά κα κατατίκεται επί ποινι αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 

9001:2008,ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001, τόςο του προμθκευτι όςο και του 

καταςκευαςτι,  ι άλλο ιςοδφναμο. 

Επίςθσ διλωςθ του προμθκευτι ότι ζκαςτο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται με:  

 Βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι 

 Ρυροςβεςτιρασ, φαρμακείο, τρίγωνο, αναλάμποντα φανό  

 Αυτοκόλλθτεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ ςε διάφορα ςθμεία του μθχανιματοσ οι οποίεσ κα 

ενθμερϊνουν τον χειριςτι για τθν αςφαλι λειτουργία του μθχανιματοσ 

 Εικονογραφθμζνο βιβλίο ανταλλακτικϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα 

 Σετ εργαλείων ςυντθριςεωσ.  

 Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτο Διμο Βόλβθσ  με πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων 

ςυμπεριλαμβανομζνου, ΕΓΚΡΙΗ ΣΤΠΟΤ CE, λοιπϊν εγκρίςεων και υπολοίπων  εγγράφων, προκειμζνου 

ο Διμοσ να προβεί ςτθν ζκδοςθ των πινακίδων κυκλοφορίασ 

 Ρινακίδα του Ρρογράμματοσ ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα του Υπουργείου  Εςωτερικϊν. 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε 

προςφερόμενου είδουσ κακϊσ  και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον 

απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 

διαγωνιηόμενοι  να επιδείξουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που θ Ανακζτουςα Αρχι κα υποδείξει. 
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Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί τα 

παρουςιαηόμενα ςτοιχεία των προςφορϊν, να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, για τθν 

δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Με ποινι αποκλειςμοφ τθσ 

παραπζρα διαδικαςίασ, τα ςτοιχεία αυτά κα προκφπτουν από επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. 

 Σταυρόσ, 06/11/2018  Σταυρόσ, 06/11/2018 

 Ελζγχκθκε  Ο υντάξασ  

 Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  
 Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 
 

 Αναςταςία Παςςά  Χριςτοσ Σηελζπθσ 

 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ Σ.Ε. Οδθγϊν Δ.Ε. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΣΩΣΗ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. 
Αντικείμενο προμικειασ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

 
2. 
 

Γενικά  χαρακτθριςτικά  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

 
3. 

Κινθτιρασ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

 
4. 

Τδραυλικό φςτθμα  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

 
5. 
 

φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

 
ΝΑΙ 

  

 
6. 
 

φςτθμα κφλιςθσ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

 
7. 

Ελαςτικά  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

 
8. 

φςτθμα διεφκυνςθσ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

9. 
φςτθμα πζδθςθσ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

10. 

φςτθμα φόρτωςθσ- φορτωτι  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

11. 
φςτθμα εκςκαφισ – τςάπα  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

12. 
Καμπίνα  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

13. 
Πζδιλα τακεροποιιςεωσ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

14. 
Χρωματιςμόσ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

15. 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

16. 
υντιρθςθ – Ανταλλακτικά  

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

17. 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

18. 
Μεταφορά Σεχνογνωςίασ, Εκπαίδευςθ, Ζντυπα 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

19. 
Λοιπά τοιχεία Προςφοράσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΣΜΗΜΑ Α’ :Ενόσ (1) Ελαςτικοφόρου Εκςκαφζα Φορτωτι  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚΑΦΕΑ 
ΦΟΡΣΩΣΗ 

    

1 
Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, 

διαςτάςεισ κλπ. 
100-120 15,00 

2 
Κινθτιρασ (Ιςχφσ, οπι Στρζψθσ, 

Εκπομπι καυςαερίων -

Αντιρρυπαντικι τεχνολογία κ.α.) 

100-120 15,00 

3 Υδραυλικό ςφςτθμα 100-120 15,00 

4 
Επιμζρουσ μθχανολογικά 

ςυςτιματα κλπ (όπωσ ςτο Kεφ A. 

παρ. 4 α, β, γ αναφζρεται) 

100-120 10,00 

5 Εξαρτιςεισ (α, β) 100-120 20,00 

6 
Καμπίνα και λοιπά ςτοιχεία 

(όπωσ ςτο Kεφ. A παρ. 6 

αναφζρονται) 

100-120 5,00 

7 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5,00 

8 Συντιρθςθ, Ανταλλακτικά 100-120 
 

5,00 

9 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ 100-120 5,00 

10 
Μεταφορά τεχνογνωςίασ - 

Ζντυπα που ςυνοδεφουν το 

μθχάνθμα- Εκπαίδευςθ 

100-120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν   (τφποσ 1) 

όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 

Θ  οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν ανοιγμζνθ 

προςφορά, από τον τφπο: 
λ = Ο.Π. 

   U 

υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 
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Β.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο τθσ προμικειασ) 

Θ ςυγγραφι αυτι των προδιαγραφϊν αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) καινοφργιου πολυμθχανιματοσ 

αρκρωτοφ τφπου με τθλεςκοπικό βραχίονα με τισ προςαρτιςεισ, που κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Διμου. 

Άρκρο 2ο (Χρόνοσ Παράδοςθσ) 

Ο μζγιςτοσ  χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε όχι μεγαλφτερο από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ - ςφμβαςθσ. 

Θα αξιολογθκεί ο ςυντομότεροσ δυνατόσ χρόνοσ παράδοςθσ. 

Άρκρο 3ο (Προοριςμόσ) 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα προορίηεται για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για καταςκευζσ, 

εκςκαφζσ, φορτϊςεισ, κακαριςμοφσ και ςυντιρθςθ ζργων. 

Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 

προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, με ποινι αποκλειςμοφ, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα 

είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου, με ποινι αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ του 5%. 

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ 

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Το μθχάνθμα πολλαπλϊν χριςεων κα πρζπει να είναι αρκρωτοφ τφπου με μικρζσ διαςτάςεισ. Το μθχάνθμα κα 

είναι καινοφργιο και προθγμζνθσ τεχνολογίασ. Θα τθρεί πλιρωσ τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία. κα 

πρζπει να  διαςφαλίηει ευελιξία κινιςεων, ευκολία χειριςμϊν και να είναι κατάλλθλο και για ςθμεία τθσ πόλθσ 

με δφςκολθ πρόςβαςθ. Σε μικοσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 270 εκ. και ςε πλάτοσ κα πρζπει να είναι 

μικρότερο από 130 εκ. Το πλαίςιο κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αρκρωτό, ιςχυρισ καταςκευισ.  

Θ κζςθ του χειριςτι κα πρζπει να βρίςκεται ςτθ μζςθ περίπου του μθχανιματοσ προκειμζνου ο χειριςτισ να 

ζχει πλιρθ ορατότθτα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ για καλφτερθ χριςθ κακϊσ και για κζματα αςφάλειασ. 

Θα πρζπει να διακζτει κλειςτι κερμαινόμενθ καμπίνα και Α/C, άνετο ρυκμιηόμενο κάκιςμα με ηϊνθ 

αςφάλειασ, προςκζφαλο και ρυκμιηόμενα μπράτςα κακϊσ και πλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ 

φωτιςμοφ, θ οποία κα είναι κατάλλθλθ και για νυχτερινι εργαςία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ. κακϊσ 

και φάρο εργαςίασ.                              

Το μθχάνθμα πολλαπλϊν χριςεων κα πρζπει να φζρει κινθτιρα πετρελαίου, υδρόψυκτο νζασ 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ  Stage IIIΑ ι νεότερθσ, ικανισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 40 hp, χαμθλϊν εκπομπϊν 

ρφπων με ιςχφ ϊκθςθσ τουλάχιςτον 10.000 Ν και να είναι πλιρωσ ςυμβατόσ με τισ τρζχουςεσ οδθγίεσ τθσ 

Ε.Ε. Το μθχάνθμα κα πρζπει να ζχει κιβϊτιο ταχυτιτων τουλάχιςτον δφο αλλαγϊν και θ τελικι ταχφτθτα 

πορείασ του μθχανιματοσ  κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 15 χιλιόμετρα/ϊρα. 

Σο μθχάνθμα πολλαπλϊν χριςεων κα πρζπει να διακζτει υδραυλικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ με ζνα τιμόνι  

το οποίο κα βρίςκεται ςτο κζντρο του μθχανιματοσ,  κονςόλα ελζγχου με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενδείξεισ και υδραυλικά χειριςτιρια  όλων των απαιτοφμενων λειτουργιϊν.  

Θα πρζπει να φζρει τζςςερισ ομοδιάςτατουσ τροχοφσ, για μζγιςτθ ευελιξία κινιςεων οι οποίοι κα 

ζχουν μεγάλθ διάμετρο (25ϋϋκαι άνω), ϊςτε να μποροφν να κινοφνται ςε ανϊμαλα εδάφθ κακϊσ και να 

υπερβαίνουν εμπόδια. 

Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα πρζπει να διακζτει  επιλογζα κατεφκυνςθσ εμπρόσ –πίςω  όπου κα 

βρίςκεται ςε εμφανζσ ςθμείο, κακϊσ και ποδομοχλό  για τθν  κίνθςθ. Το μθχάνθμα κα πρζπει να ζχει 
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ςφςτθμα τετρακίνθςθσ  για καλφτερθ πρόςφυςθ ςε χωμάτινεσ επιφάνειεσ και μεγαλφτερθ ευκολία ςτθν 

ανάβαςθ δρόμων με μεγάλθ κλίςθ, πεηοδρόμια κ.λπ.   

Στο βαςικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται μθχανιςμόσ αντιολιςκθτικισ 

διάταξθσ. Το μθχάνθμα κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αντι-ανατροπισ με αιςκθτιρεσ για λόγουσ 

αςφαλείασ του χειριςτι. Το ςφςτθμα  αντι-ανατροπισ μζςω των ειδικϊν αιςκθτιρων κα χρθςιμοποιεί μια 

ςειρά από προειδοποιθτικά φϊτα και ζνα θχθτικό ςυναγερμό για τθν προειδοποίθςθ του χειριςτι ωσ 

προσ τθν προοδευτικι απϊλεια τθσ πρόςφυςθσ ςτουσ πίςω τροχοφσ, λόγω υπερβολικισ επιβάρυνςθσ. 

Κατά τθν υπερφόρτωςθ του μθχανιματοσ, το ςφςτθμα αυτόματα κα παρεμβαίνει ϊςτε να μπλοκάρει όλεσ 

τισ υδραυλικζσ κινιςεισ εκτόσ από τθν επαναφορά του βραχίονα που κα επιτρζπει ςτο μθχάνθμα να 

επιςτρζψει ςε μια αςφαλι κατάςταςθ. 

Το ςφςτθμα πζδθςθσ του μθχανιματοσ κα πρζπει να είναι υδραυλικό με διςκόπλακεσ αρνθτικισ πζδθςθσ 

για τθν πζδθ πορείασ και κα υπάρχει δε επιπλζον και μθχανικι πζδθ ςτάκμευςθσ (χειρόφρενο). 

Το μθχάνθμα κα φζρει ςτον κφριο εξοπλιςμό του τα κάτωκι εξαρτιματα: 

 Εκχιονιςτικό ςφςτθμα με λεπίδα ςτακερι πλάτουσ τουλάχιςτον 170 εκ. Θ λεπίδα κα διακζτει ςτο κάτω 

μζροσ τθσ πλαςτικι επικάλυψθ για μεγαλφτερθ αντοχι. 

 Τθλεςκοπικόσ βραχίονασ επζκταςθσ, υδραυλικοφ τφπου, ελάχιςτου μικουσ 1,50 μζτρων και βάρουσ 

λιγότερο από 75 kg. 

 Αλατοδιανομζα χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 150 λίτρα. Θα διακζτει αναδευτιρα για τθν ομοιόμορφθ 

διαςπορά του αλατιοφ και τθν αποφυγι ςτερεοποίθςισ του. Επίςθσ , κα διακζτει θλεκτρικό ζλεγχο 

λειτουργίασ του αλατοδιανομζα μζςα από τθν καμπίνα του οδθγοφ. Θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του 

πλάτουσ διαςκόρπιςθσ αλατιοφ κα είναι τουλάχιςτον από 1μ ωσ 5μ. 

 Κάδοσ γενικισ χριςεωσ με πλάτοσ τουλάχιςτον 120 εκ. και βάροσ λιγότερο από 90kg. 

 Ραλετοφόρο με ωφζλιμο φορτίο τουλάχιςτον 1 τόνο και μικοσ πιρουνιοφ τουλάχιςτον 1μ. 

 Χορτοκοπτικό βραχίονα για τα πρανι εμβζλειασ τουλάχιςτον 3μ. με δυνατότθτα περιςτροφισ 

τουλάχιςτον 180 μοίρεσ. Το πλάτοσ κοπισ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 70 εκ.  

 Χλοοκοπτικό αρκρωτοφ μαχαιριοφ. Εξάρτθμα κοπισ χόρτων πλάτουσ τουλάχιςτον 140εκ. με μαχαίρια 

κοπισ 50  τεμαχίων τουλάχιςτον. Το φψοσ κοπισ κα ανζρχεται από τα 3εκ. ζωσ τα 8εκ. τουλάχιςτον. 

Η φπαρξθ όλων των παραπάνω μερϊν κα πρζπει να περιγράφεται με ςαφινεια ςτθν προςφορά του 

ςυμμετζχοντοσ. 

Στο μθχάνθμα επί ποινι αποκλειςμοφ κα μποροφν να προςαρμοςτοφν εξαρτιματα  όπωσ:  

 Ρεριςτροφικό τρυπάνι με δυνατότθτα βάκουσ 100 εκ. περίπου 

 Κλαδοτεμαχιςτισ με άνοιγμα χοάνθσ τουλάχιςτον 50x50 εκ. 

 Θαμνοκόπτθσ  - μπρορντουροκόπτθσ μιασ πλευράσ υδραυλικισ κίνθςθσ, με δυνατότθτα μικουσ κοπισ 

τουλάχιςτον 1,40 μ. Το μζγιςτο φψοσ κοπισ να είναι τουλάχιςτον 4μ. Θ πλευρικι εμβζλεια να είναι 

τουλάχιςτον 1 μ. με τθν ράβδο ςε κάκετθ κζςθ ενϊ 2 μ. όταν βρίςκεται οριηόντια. 

 Καταςτροφζασ βάςεων κορμϊν υδραυλικισ κίνθςθσ.  

Θ αντικατάςταςθ των εξαρτθμάτων κα πρζπει να γίνεται γριγορα και εφκολα.  

Χρωματιςμόσ 

Εξωτερικά το μθχάνθμα κα είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο τουλάχιςτον 

ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ι με άλλθ 

μζκοδο θ οποία ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 

εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα μθχανιματα. Θα δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του μθχανιματοσ. 

Οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακοριςτοφν από τθν Υπθρεςία, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα μετά τθν 

υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί.  

 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 20 
 

Β. ΕΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΠΑΡΑΔΟΗ 

1.Eγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Τουλάχιςτον για 12 μινεσ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται 

το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 θμερϊν, από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου από τον αρμόδιο φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ για τισ επιςκευζσ και 

ςυντθριςεισ που απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του μθχανιματοσ . 

Τθν άδεια λειτουργίασ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (πριν 

τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ). Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ χρθςιμοποιεί ςυνεργαηόμενο 

ςυνεργείο για εκτζλεςθ κάποιων εργαςιϊν, κα κατακζςει με τα δικαιολογθτικά πριν τθν ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επίςθσ αντίγραφο τθσ άδειασ του ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ 

του ιδιοκτιτθ του ότι, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ αναλαμβάνει να εκτελζςει για λογαριαςμό 

του αναδόχου τισ εργαςίεσ αυτζσ. Στθν περίπτωςθ που θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ για βάςιμο λόγο 

δεν είναι δυνατι, γίνεται δεκτι θ προςκόμιςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ αδυναμίασ 

ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό ςχετικό με τθν άςκθςθ . 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 

ςτθν αποκατάςταςθ οποιαδιποτε βλάβθσ.  

2. υντιρθςθ – Ανταλλακτικά 

Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των 

απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ για μια πενταετία (5) και θ ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο 

φορζασ επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. Για τα παραπάνω κα κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ. 

3. Χρόνοσ παράδοςθσ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτεροσ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα 

απορρίπτεται. 

4. Μεταφορά Σεχνογνωςίασ, Εκπαίδευςθ, Ζντυπα, Λοιπά τοιχεία Προςφοράσ 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ 

παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα χορθγθκοφν. 

Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι: 

Ο Ανάδοχοσ, και ο καταςκευαςτισ ςε περίπτωςθ που είναι άλλοσ από τον Ανάδοχο, κα πρζπει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001, ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ ISO 14001, τα οποία κα κατατεκοφν με τθν προςφορά, ι άλλο ιςοδφναμο. 

Επίςθσ διλωςθ του προμθκευτι ότι ζκαςτο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται με:  

 Βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι.  

 Ρυροςβεςτιρασ, φαρμακείο, τρίγωνο οπιςκοπορείασ ,αναλάμποντα φανό 

 Αυτοκόλλθτεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ ςε διάφορα ςθμεία του μθχανιματοσ οι οποίεσ κα 

ενθμερϊνουν τον χειριςτι για τθν αςφαλι λειτουργία του μθχανιματοσ.  

 Εικονογραφθμζνο βιβλίο ανταλλακτικϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

 Σετ εργαλείων ςυντθριςεωσ.  

 Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτο Διμο Βόλβθσ  με πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων 

ςυμπεριλαμβανομζνου, ΕΓΚΡΙΗ ΣΤΠΟΤ, CE, λοιπϊν εγκρίςεων και υπολοίπων  εγγράφων, 

προκειμζνου ο Διμοσ να προβεί ςτθν ζκδοςθ των πινακίδων κυκλοφορίασ . 

 Ρινακίδα του Ρρογράμματοσ ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα του Υπουργείου  Εςωτερικϊν. 
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 Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ 

ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά 

υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω)  

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε 

προςφερόμενου είδουσ κακϊσ  και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον 

απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 

διαγωνιηόμενοι  να επιδείξουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που θ Ανακζτουςα Αρχι κα υποδείξει. 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί τα 

παρουςιαηόμενα ςτοιχεία των προςφορϊν, να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, για τθν 

δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Με ποινι αποκλειςμοφ τθσ 

παραπζρα διαδικαςίασ, τα ςτοιχεία αυτά κα προκφπτουν από επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. 

 Σταυρόσ, 06/11/2018  Σταυρόσ, 06/11/2018 

 Ελζγχκθκε  Ο υντάξασ  

 Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  
 Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 
 

 Αναςταςία Παςςά  Χριςτοσ Σηελζπθσ 

 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ Σ.Ε. Οδθγϊν Δ.Ε. 
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 ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  
Αντικείμενο προμικειασ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

2. 
Χρόνοσ παράδοςθσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

3. 
Προοριςμόσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

4. 
Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, διαςτάςεισ κλπ. 
όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

5. 
Καμπίνα οδιγθςθσ, ΚΟΚ  
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

   

6. 
Κινθτιρασ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

7. 
Τδραυλικό φςτθμα 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

8. 
Σροχοί 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

9. 
Μετάδοςθ κίνθςθσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

10. 

Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ - Ηλεκτρονικό ςφςτθμα-
όργανα ελζγχου 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

11. 
φςτθμα πζδθςθσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

12. 
Εξάρτθμα λεπίδασ χιονιοφ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

 
ΝΑΙ 

  

13. 
Εξάρτθμα αλατοδιανομζα 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

14. 
Εξάρτθμα κάδου γενικισ χριςθσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

15. 
Εξάρτθμα για χριςθ παλετοφόρου 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

16. 
Εξάρτθμα για πρανι με κεφαλι χλοοκοπισ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

17. 
Εξάρτθμα χλοοκοπτικό αρκρωτοφ μαχαιριοφ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

18. 

Δυνατότθτα μελλοντικισ προςκικθσ των 
επικυμθτϊν επιπλζον εργαλείων 
όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

 
ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

19. 
Χρωματιςμόσ – επιγραφζσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

 

ΝΑΙ 

  

20. 
Εγγφθςθ – παράδοςθ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

21. 
Ανταλλακτικά 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

22. 

Μεταφορά τεχνογνωςίασ-εκπαίδευςθ –ζντυπα-
λοιπά ςτοιχεία 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ   

23. 
Προςκόμιςθ δείγματοσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 24 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΣΜΗΜΑ Β’ :Ενόσ (1) Πολυμθχανιματοσ αρκρωτοφ τφπου με υδραυλικό βραχίονα  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

  ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ     

1 
 

Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, 

διαςτάςεισ 
100-120 10,00 

2 

Κινθτιρασ (Ιςχφσ, οπι Στρζψθσ, 

Εκπομπι καυςαερίων  -

Αντιρρυπαντικι τεχνολογία κ.α.), 

Υδραυλικό ςφςτθμα - κίνθςθ, 

Επιμζρουσ μθχανολογικά -

θλεκτρικά - θλεκτρονικά ςυςτιματα 

- ςυςτιματα αςφαλείασ 

100-120 3,00 

3 Λεπίδα χιονιοφ 100-120 8,00 

 
Τθλεςκοπικόσ βραχίονασ  100-120 8,00 

4 Αλατοδιανομζασ 100-120 8,00 

5 Κάδοσ γενικισ χριςθσ 100-120 8,00 

6 Ραλετοφόρο 100-120 8,00 

7 
Βραχίονασ για πρανι με κεφαλι 

χλοοκοπισ 
100-120 8,00 

8 
Χλοοκοπτικό αρκρωτοφ 

μαχαιριοφ 
100-120 9,00 

9 
Δυνατότθτα μελλοντικισ 

προςκικθσ των επικυμθτϊν 

επιπλζον εργαλείων 

100-120 10,00 

10 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5,00 

11 Ανταλλακτικά 100-120 5,00 

12 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ. 100-120 5,00 

13 
Μεταφορά τεχνογνωςίασ -

Ζντυπα που ςυνοδεφουν το 

μθχάνθμα - Εκπαίδευςθ 

100-120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 

όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 25 
 

Θ  οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν ανοιγμζνθ 

προςφορά, από τον τφπο: 

λ = Ο.Π. 

U 

υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕO ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σελ. 26 
 

                      

 

  
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
               ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
                                                       

 

 
 
 
     Aρικμ. Μελζτθσ: 59/2018 
 

        ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΕΓΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

 

        

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προσ Διμο Βόλβθσ   

Του διαγωνιηομζνου ……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

δραςτθριότθτα εταιρείασ …………………………………………………………………………………………………………………………………  

με ζδρα …………………………….…… οδόσ ………………………………….……………….………..……… αρ………………………………….. 

Τ.Κ. ………….…… Τθλ. ……………………………………………………………………………………… fax ………………………….………………. 

Α.Φ.Μ. …………………………………..…………………… Δ.Ο.Υ. ……………………………………………..………………………………………… 

για τθν Ρρομικεια Μθχανθμάτων Ζργου του Διμου Βόλβθσ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ                      
(€) 

ΣΜΗΜΑ 
Α 

ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ 
ΕΚΚΑΦΕΑ-
ΦΟΡΣΩΣΗ 

Τεμάχιο 
   

Φ.Π.Α. (24%) ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΣΜΗΜΑ 
Β 

ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ, 
ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Τεμάχιο 

   

Φ.Π.Α. (24%) ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  

        ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

   Φ.Π.Α. (24%)  

        ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 
ΣΑΤΡΟ : ………/………./ 2018 

 

           
 
                                             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

  
 

                                       ΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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