
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  –  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΑΡΘΡΩΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ 
ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.  

Αντικείμενο προμήθειασ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

2. 

Χρόνοσ παράδοςησ 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 
τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

3. 

Προοριςμόσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 
τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

4. 

Γενικά, τφποσ, μζγεθοσ, διαςτάςεισ κλπ. 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 
τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

5. 

Καμπίνα οδήγηςησ, ΚΟΚ  

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

6. 

Κινητήρασ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

7. 

Τδραυλικό φςτημα 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

8. 

Σροχοί 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

9. 

Μετάδοςη κίνηςησ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

10. 

Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ - Ηλεκτρονικό ςφςτημα-
όργανα ελζγχου 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

11. 

φςτημα πζδηςησ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

12. 

Εξάρτημα λεπίδασ χιονιοφ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

13. 

Εξάρτημα αλατοδιανομζα 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

14. 

Εξάρτημα κάδου γενικήσ χρήςησ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

15. 

Εξάρτημα για χρήςη παλετοφόρου 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

16. 

Εξάρτημα για πρανή με κεφαλή χλοοκοπήσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

17. 

Εξάρτημα χλοοκοπτικό αρθρωτοφ μαχαιριοφ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

18. 

Δυνατότητα μελλοντικήσ προςθήκησ των 
επιθυμητών επιπλζον εργαλείων 

όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 
τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

19. 

Χρωματιςμόσ – επιγραφζσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

20. 

Εγγφηςη – παράδοςη 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

21. 

Ανταλλακτικά 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

22. 

Μεταφορά τεχνογνωςίασ-εκπαίδευςη –ζντυπα-
λοιπά ςτοιχεία 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ  

ΝΑΙ 

  

23. 

Προςκόμιςη δείγματοσ 

όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 
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