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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 43/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

  Θέμα: «Έγκριση  της ενιαίας μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανολογικού εξοπλισμού». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 17795/03-09-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας & Πράσινου,  του Δήμου 

Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ε.Καζούκας), που έχει ως εξής:  

 «…Πρόκειται για επικαιροποίηση της υπ΄αρ.33/12-4-2021 μελέτης, (οι τεχνικές προδιαγραφές 

της οποίας είχαν εγκριθεί με την υπ΄αρ.196/2021 Α.Ο.Ε.),προκειμένου να ενσωματωθούν οι 

αλλαγές  του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' /9-3-2021). 

 

Η παρούσα προμήθεια ,με Αρ.Πρωτ.μελέτης 16586/12-8-2021 αρ.μελέτης 33/12-8-2021 

προϋπολογισμού 373.000,00€(με ΦΠΑ) ,επιχορηγείται από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ‘’ 

και αφορά ¨ 
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-Τμήμα Α,  

«Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  150.000,00€ και η σχετική δαπάνη  

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.62.7131.209    του  προϋπολογισμού του έτους 2021 ,με την 

257/2021 Απόφαση Δημάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση 

της πίστωσης.. 

-Τμήμα Β,  

Β1.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού»  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  125.000,00€ και η σχετική δαπάνη  

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.62.7132.208    του  προϋπολογισμού του έτους 2021 .Ο συνοδευτικός 

εξοπλισμός αφορά εξάρτημα καταστροφέα. 

Β2.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή άρθρωτού». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  98.000,00€ και η σχετική δαπάνη  

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.62.7132.208    του  προϋπολογισμού του έτους 2021 . 

Η προμήθεια θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας 

Καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου 

για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Δ/νση Aγροτικης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας &Πρασίνου . 

       Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της  ενιαίας Μελέτης.…». 

                             

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την αρ. 196/2021 Α.Ο.Ε  (ΑΔΑ  638ΝΩΞΧ-ΩΝΑ) 

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

            

Εγκρίνει την αρ.33/12-4-2021 ενιαία μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανολογικού εξοπλισμού», σύμφωνα με τις αλλαγές  του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' /9-3-

2021), ως εξής: 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πρέβεζα  12-08-2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Αρ.  πρωτ.16586 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

 

  Προϋπολογισμός 

373.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αρ.μελέτης ¨33/12-8-2021 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

<< Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού  >> 

 

 

-Τμήμα Α,  

«Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  150.000,00€ με ΦΠΑ. 

 Κ.Α. 02.10.62.7131.209  

 

-Τμήμα Β,  

Β1.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού» 

Β2.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή άρθρωτού». 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  223.000,00€ με ΦΠΑ 

Κ.Α. 02.62.7132.208     

 

 

Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

            

 

 

 

 

 

    ΤΜΗΜΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πρέβεζα 12-08-2021  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Προμήθεια ενός (1)  

ανατρεπόμενου φορτηγού με 

γερανό και αρπάγη. 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

 

  Προϋπολογισμός 150.000,00€ 

                                                                         Κ.Α. 02.10.62.7131.209 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1)  ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και 

αρπάγη για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας 

του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, 

προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία 

του έργου της Δ/νσης Aγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας &Πρασίνου . 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

• Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης    

• Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία   . 

• Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης . 

• Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου  

• Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων   

• Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM   

• Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου    

• Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης  . 

• Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

•  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας   

• Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 

 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω   η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  επιβεβλημένη και αναγκαία 

για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να πραγματοποιήσει την Προμήθεια ενός (1)  

ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται 

αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) - τα Φύλλα 

Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο ποσό των 

εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' /9-3-2021) 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του 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,   

 της 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»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του 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”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 
  Πρέβεζα 12-08-2021  

Συντάχθηκε   

  Ο Δ/ντής  
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Τζόκας Κων/νος  Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός  Γεωπόνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  με γερανό και αρπάγη. 

 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 

απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

Το ωφέλιμο φορτίο του πλήρους οχήματος θα πρέπει να είναι αρκετό για την μεταφορά 

τουλάχιστον 7tn υλικών. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 

«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου 

φορτηγού. 

 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

 

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει 

να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του 

πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης . 

 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 

ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 

επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 

 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
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Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

-Τρίγωνο βλαβών 

-Ταχογράφο 

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

-Βιβλίο ανταλλακτικών. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό 

σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 

 

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 

 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

• Μεταξόνιο 

• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

• Βάρη πλαισίου  

• Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

3) Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 

κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 

6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης 

κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  330Hp και ροπής 1.300Nm. 

Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι μεταξύ 8500cc έως 9500cc. 

 

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με 

τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή) καθώς και η ειδική κατανάλωση 

καυσίμου/εκπομπές καυσαερίων.  

ΑΔΑ: 9ΙΘΗΩΞΧ-Δ9Ψ



Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές 

στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

 Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

– κατανάλωση καυσίμων / εκπομπές καυσαερίων 

 

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα . 

 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον 

σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του 

οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος 

και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

• Τύπος και κατασκευαστής 

• Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

• Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

αριθμό των στροφών. 

• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  

 

4) Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον εννέα (1) ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 

  

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος  

του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες 

(π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή 

οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους.   

 

5) Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),  καθώς και σύστημα ηλεκτρονικό σύστημα φρένων  EBS 

(Electronic Brakeforce System) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.  Το όχημα θα διαθέτει  σύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 

 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).    Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με 

ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.   Το υλικό 

τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
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6) Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  

σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

 

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 

βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

 

Το όχημα θα φέρει Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (LDWS) (lane keeping assist 

system) 

 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 

ελάχιστη δυνατή 

 

7) Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  

χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

 

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.   

 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και 

νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, 

ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 

κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

 

8) Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 

προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα 

θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό 

δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης 

θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής 

μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, 
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ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 

συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Θα φέρει κατ’ ελάχιστον 

• Air condition 

• Ηλεκτρικά παράθυρα 

• Ρυθμιζόμενο, θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση   

• Αισθητήρα βροχής 

• Ψηφιακό ταχογράφο 

• Ηλεκτρικούς , θερμαινόμενους , εξωτερικούς  καθρέφτες 

• Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους προβολέων 

• Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε κλίση και ύψος 

• Αισθητήρα φθοράς φρένων 

• Immobilizer 

• Προβολείς ομίχλης εμπρός 

• Φωτισμός Home Safe 

• Φώτα διασταυρώσεως 

• Κλειδί με τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα 

•  Ράδιο/ CD/ MP3 player 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, 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. 

 

9) Χρωματισμός 

Εξωτερικά το θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, 

ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
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Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 

αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   

κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο 

Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

 

 

B) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

 

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο 

πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.   

 

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την 

μεταφορά μπαζών κλπ  . 

 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε 

συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

 

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας  θα είναι τουλάχιστον των 5mm. 

 

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς από τους 

οποίους οι δύο είναι διατομής UNP160  και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80  τοποθετημένες  ανά 

διαστήματα των 250 -300 mm. 

 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους τουλάχιστον 4mm  θα έχουν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος, θα είναι κατά προτίμηση όσο το δυνατόν ψηλότερα. θα φέρουν κατακόρυφες 

ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.   

 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το 

επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% 

τουλάχιστον.   

 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ : 

Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές  

νευρώσεις  εκ μορφοσίδερου πάχους 3mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη 

βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει   από το πάνω και από το 

κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα  και το κλείσιμο 

της θύρας θα γίνεται με  την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω 

διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από : 

• Ανυψωτικό έμβολο  

• Εμβολοφόρα αντλία λαδιού  . 

• Δοχείο λαδιού  

• Βαλβίδα ανατροπής  

• Τερματική βαλβίδα 

• Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  
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H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός  υδραυλικού έμβολο και   ψαλιδιού 

. Η υδραυλική αντλία του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο 

υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η 

βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής 

λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι  30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα 

περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. 

 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη 

απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

 

Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες 

και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 

Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός περιστρεφόμενος  γερανός με 2 αρθρωτούς 

βραχίονες, και 1 βραχίονα με 4 υδραυλικές  επεκτάσεις με ικανότητα ανύψωσης  τουλάχιστον: 

Οριζόντια έκταση (m) 2.0 3.5 5.50 7.0 9.0 11.0 

Βάρος (kgr) 3.000 1.700 1.000 700 550 450 

 

Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται ένας (1) γάντζος ανύψωσης φορτίων 

και  μια (1) υδραυλική περιστρεφόμενη αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών κλπ. 

 

Ο γερανός θα αποτελείται από μια βάση έδρασης με περιστροφική υπερκατασκευή, θα φέρει 

ασύρματο τηλεχειριστήριο  καθώς και   χειριστήρια στην μια πλευρά του οχήματος. 

 

Ο γερανός θα έχει υδραυλική κάθοδο 2 ποδαρικών, ενώ το πλάτος του γερανού δεν θα ξεπερνά 

το πλάτος του οχήματος .  

 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής: 

- Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου. 

- Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα 

όταν αυτός υπερφορτωθεί και επιτρέπει μόνον τις κινήσεις συστολής. 

- Διακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισμό ροής ελαίου και ισχύος.   

Ασφαλιστικές διατάξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE 

 

ΒΑΦΗ.  

  Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι επιγραφές 

που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

  

 Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσειί: 

ΑΔΑ: 9ΙΘΗΩΞΧ-Δ9Ψ



• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 

όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η 

ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)   

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 

αυτού του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό 

προμήθεια ειδών 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος για το πλήρες όχημα 

(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     

 

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης 

των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

• Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν 
αυτό κριθεί σκόπιμο. 
  

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. ΄ 

• Υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν τις πρώτες δύο προγραμματισμένες συντηρήσεις /service για 

όχημα και υπερκατασκευή (εργασία, ανταλλακτικά) 

•  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα . 

  

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί 

αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 

χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 

Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
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Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι  (120) ημέρες. Να 

υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 

τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 

 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση 

ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό  και αρπάγη  

      

Α/

Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 7 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 8 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 6 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 3 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 4 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 6 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 7 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 5 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 4 

12 Υδραυλικός γερανός 100-120 8 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4 

  ΓΕΝΙΚΑ     

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 6 

15 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  100-120 
6 

16 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 100-120 

12 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 6 
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  ΣΥΝΟΛΟ  

  
 Η βαθμολόγηση (Ki) κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί 
τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1*Κ1 + 
σ2*Κ2 +……+σν*Κν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 
      Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4782/2021 & Ν.4412/2016 και την λοιπή σχετική Εθνική     
και Κοινοτική νομοθεσία. 

 

Χρόνος & τόπος παράδοσης – παραλαβή 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πρέβεζας. Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης (120 

μέρες) δύναται να παραταθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος 

του αναδόχου και σύμφωνης γνώμης του Δήμου. Σε περίπτωση που δηλωθεί μικρότερος χρόνος 

παράδοσης αυτός είναι δεσμευτικός (δεν μπορεί να αλλάξει) καθώς αυτό θα αξιολογηθεί. 

Η Αρχή θα εκδώσει για τα οχήματα άδεια κυκλοφορίας. Με την παράδοση των οχημάτων και 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (έγκριση τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών κ.λπ., εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου και τυχόν 

δηλώσεις του κύριου του έργου) και γενικά κάθε αναγκαίο έγγραφο, πιστοποιητικά, εγκρίσεις 

τύπου που απαιτούνται και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - την Αρχή στην έκδοση των αδειών 

κυκλοφορίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προβεί σε 

οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί των οχημάτων, που θα απαιτηθεί από τον 

έλεγχο ΚΤΕΟ ή την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Η έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας των οχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τους.  

Το όχημα του τμήματος Α φέρει ανυψωτικό μηχανισμό με εξάρτημα αρπάγης για τον οποίο 

απαιτείται κατάλληλο πιστοποιητικό καταλληλότητας τύπου ΑΑ. Η ανωτέρω πιστοποίηση 

απαιτείται σύμφωνα με την Απόφαση με αριθμό 15085/583/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2013) 

«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων». Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει κατά 

την παράδοση κάθε αναγκαίο έγγραφο, πιστοποιητικά, εγκρίσεις τύπου που απαιτούνται για την 

έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας για τον υδραυλικό γερανό με αρπάγη. Η έκδοση των 

αναγκαίων πιστοποιητικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του.  

Η παραλαβή θα γίνει τουλάχιστον εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης και 

κατόπιν της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των αναγκαίων πιστοποιητικών για την 

λειτουργία του. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Πρέβεζα 12-08-2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

 

   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για 

την  «Προμήθεια ενός (1)  ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη». 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 

 

ΕΙΔΟΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη. 120.967,74 1 120.967,74 

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 
  Πρέβεζα  12/8/2021 

Συντάχθηκε   

  Ο Δ/ντής  

 

 

  

   

Τζόκας Κων/νος  Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός  Γεωπόνος 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη  
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Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

  ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΒΑΦΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 9ΙΘΗΩΞΧ-Δ9Ψ



Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΔΕΙΓΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                             ΤΜΗΜΑ Β 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πρέβεζα 12-08-2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2   
                                                Προϋπολογισμός 223.000,00€ 

                                         Κ.Α. 02.62.7132.208     

                                                

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παρούσα  αφορά στην προμήθεια ¨ 

 -ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ μετά ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

CPV: 43200000-5 

μηχανήματος έργου, ενδ.ιπποδύναμης 110 ίππων, μετά ενός συμβατού με αυτό 

καταστροφέα ως συνοδευτικού εξοπλισμού, καθώς και  

            -ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ   

CPV: 34144710-8 

 άρθρωτού ελαστοκοφόρου, ενδ.μικτής ιπποδύναμης 75Hp,ο κάδος φόρτωσης θα είναι 

γενικών χρήσεων,  χωρητικότητας περίπου 1.2m³. 

Τα μηχανήματα θα είναι καινούργια,θα χρησιμοποιηθούν για  τις ανάγκες της υπηρεσίας 

Έργων και Περιββάλοντος του Δήμου.  

Η προμήθεια των ανωτέρω  είναι αναγκαία για το Δήμο Πρεβεζας, διότι τα υπάρχοντα 

μηχανήματα του Δήμου δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 

εξαιτίας των πληθυσμιακών δεδομένων και της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Επιπλέον τα 

υπάρχοντα μηχανήματα του Δήμου είναι παλαιωμένα σε μεγάλο βαθμό,  με αποτέλεσμα τη συχνή 

εμφάνιση βλαβών και την ακινητοποίηση των για μεγάλα χρονικά διαστήματα.Η υλοποίηση της 

αιτούμενης προμήθειας θα συμβάλει στην αντιμετωπιση των ανωτέρω προβλήματατων και στη 

βελτιωση  των παρεχόμενων υπηρεσίων Έργων (καθαρισμούς ρεμάτων,πρανών 

οδών,χωματουργικές εργασίες) και Περιββάλοντος . 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των  ανωτέρω μηχανημάτων περιγράφονται αναλυτικά στo  

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Ειδική Συγγραφή) της παρούσας μελέτης.   

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 223.000,00 ΕΥΡΩ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.  

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό. 
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

o του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

o του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' /9-3-2021) 

o του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

o του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

o του 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,   

o της 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»,  

o του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

o του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

o του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

o του 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”, 

o του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

o του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

o του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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o του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

o του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

o του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

o του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

o της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

o της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

o των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  

 

Πρέβεζα 12-08-2021  

      Συντάχθηκε                     Ο Δ/ντής  

    

Τζόκας Κων/νος               Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός              Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πρέβεζα 12-08-2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2   
                                                Προϋπολογισμός 223.000,00€ 

                                         Κ.Α. 02.62.7132.208     

 

           ΤΜΗΜΑ Β 

                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε διακόσιες είκοσι τρείς 

χιλιάδες ευρώ (223.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .Το οποίο αποτελεί  το 

συνολικό ποσό  για την προμήθεια ενός Φορτωτή - εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού και 

ενός (1)  Φορτωτή άρθρωτου. 

ΕΙΔΟΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Φορτωτής - εκσκαφέας μετά συνοδευτικού 

εξοπλισμού 

 

100.806,45 1 100.806,45 

Φορτωτής άρθρωτός 79.032,26 1 79.032,26 

ΣΥΝΟΛΟ 179.838,71 

Φ.Π.Α. 24% 43.161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00 

 

Πρέβεζα 12-08-2021  

      Συντάχθηκε                     Ο Δ/ντής  

    

Τζόκας Κων/νος                      Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός                  Γεωπόνος 
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2   
                                                Προϋπολογισμός 223.000,00€ 
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ΤΜΗΜΑ Β 

     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας) 

Η συγγραφή αυτή  αφορά στην προμήθεια ¨ 

 ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ μετά ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

CPV: 43200000-5 

μηχανήματος έργου, ενδ.ιπποδύναμης 110 ίππων, μετά ενός συμβατού με αυτό 

καταστροφέα ως συνοδευτικού εξοπλισμού, καθώς και  

            ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ   

CPV: 34144710-8 

 άρθρωτού ελαστοκοφόρου, ενδ.μικτής ιπποδύναμης 75Hp,ο κάδος φόρτωσης θα είναι 

γενικών χρήσεων,  χωρητικότητας περίπου 1.2m³. 

 που θα καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας,του Δήμου. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη 

περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη η μικρότερη του 5%. 

Όπου αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον η τιμή θα πρέπει να ίση ή μεγαλύτερη από το 

ζητούμενο, με ποινή αποκλεισμού. 

Τα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις : 

Άρθρο 2ο (Χρόνος Παράδοσης) 

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης θεωρείται ουσιώδης απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 

 

Β1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

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. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 

ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη 

του 5% επί ποινή αποκλεισμού. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 

κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής 

του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων 

τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η 

απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει 

μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο 

οπίσθιο μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να επισυνάπτεται απαραιτήτως 

σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 

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. 

Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το 

λόγο οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: 

 

Μήκος σε θέση πορείας 5,70μ. 

Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας  3,5μ. 

Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35μ. 

Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να δοθεί η σχετική 

απόσταση). 
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2. Κινητήρας 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage V, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα 

(intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 110HP. Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι 

τουλάχιστον 4,5 λίτρα και η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 500Nm. 

Θα βαθμολογηθούν θετικά 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. 

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη συστήματος Auto stop που θα σβήνει τον κινητήρα όταν δεν 

είναι πλέον σε χρήση για εξοικονόμηση καυσίμου. 

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της 

δεξαμενής καυσίμου θα είναι πάνω από 140lt για την μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας του 

μηχανήματος. 

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Θα 

εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του 

μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

 

3. Υδραυλικό σύστημα 

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. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα 

α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE 

CONVERTER) και κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική επιλογή σχέσεων Powershift, διπλό 

διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών και στους τέσσερις τροχούς. 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα πρέπει να έχει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τέσσερις (4) 

ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τέσσερις (4) οπισθοπορείας. Η ταχύτητα πορείας θα πρέπει να 

είναι περίπου 40χλμ/ώρα. 

Σύστημα κύλισης  
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Να αναφερθούν: 

• Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους 

τροχούς. 

• Τύπος διαφορικών. 

Ελαστικά 

Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial).  

 

β. Σύστημα διεύθυνσης 

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. 

γ. Σύστημα πέδησης 

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. 

 

5. Εξαρτήσεις 

α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή 

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, 
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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 τουλάχιστον 1.0 m³ . 

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

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. 

Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών. 

 

β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 

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 κάδος 

εκσκαφής 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.  

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. 

Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του 

μηχανήματος. Να δοθεί η σχετική μέτρηση. 

Το μηχάνημα θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη 

λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, 

ειδικοί κάδοι, κλπ.  
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6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία 

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. 

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 με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται 

σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 

απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  

Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, σε πραγματικό χρόνο, 

με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο 

χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 

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. 

 

7. Aξιοπιστία 

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 

ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και ο 

αριθμός πωλήσεων μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή (ίδιου ή παρόμοιου τύπου) στην 

Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.  

Λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος. Η συμβατότητα 

μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί 

ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο 

που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, 

από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
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Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο 

φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

3. Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: 

Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς 

ISO 9001 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για 

την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή 

αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία 

του κατασκευαστή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ                  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ) 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου εξαρτήματος καταστροφέα 

συμβατόμε το μηχάνημα,θα παραδοθεί μαζί με τον φορτωτή-εκσκαφέα και θα λειτουργήσει στην 

εξάρτηση εκσκαφής . 

ΠPOOPIΣMOΣ 

Tο προς προμήθεια εξάρτημα προορίζεται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ιδιαίτερα για 

εργασίες έργα καθαρισμού/αποψίλωσης χορτολιβαδικών εκτάσεων. 

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί η συμβατότητα του 

δημοπρατούμενου είδους με τους εκσκαφής φορτωτές που διαθέτει η Υπηρεσία.  

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
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Εξάρτημα Καταστροφέα  

Το προς προμήθεια εξάρτημα θα είναι  καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου 

εργοστασίου, μοντέλου εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά. 

Καταστροφέας κατάλληλος για τοποθέτηση στην οπίσθια μονάδα εργασίας εκσκαφέα 

φορτωτή . 

Σχεδιασμένος για εργασίες βαρέως τύπου με ενισχυμένο διπλό πλαίσιο με σύστημα 

προστασίας των ρουλεμάν. Η λειτουργία του εξαρτήματος είναι υδραυλική και το σύστημα 

μετάδοσης κίνησης αποτελείται από ένα υδραυλικό μοτέρ και 2 ιμάντες βιομηχανικού τύπου. Ο 

καταστροφέας φέρει κύλινδρο κοπής με σφυριά.  

• Πλάτος εργασίας:                                        1100 χιλ. 

• Διάμετρος άξονα περιστροφής:               133 χιλ. 

• Διάμετρος κοπής:                                        60-80 χιλ. 

• Σύστημα μετάδοσης κίνησης:                   Γραναζωτή αντλία με 2 ιμάντες 

• Μέγιστη πίεση εργασίας:                          280 bar 

• Ελαχ.-Μεγ. Υδραυλική παροχή:               55-150 lt/min 

 

 EΓΓYHΣH ΣYNTHPHΣH ΠAPAΔOΣH 

1. Eγγύηση καλής λειτουργίας 

Εγγύηση καλής λειτουργίας όπως στην Γενική Συγγραφή. Aπαραίτητα η αποκατάσταση 

των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το εξάρτημα και η μετάβαση του συνεργείου θα 

γίνεται, εντός το πολύ 3 εργασίμων ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

2. Συντήρηση - Aνταλλακτικά 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά 

προτίμηση για μια δεκαετία τουλάχιστον. 

 

Γ. EKΠAIΔEYΣH, ENTYΠA 

H εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής, του εξαρτήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β1. 

     Ελαστικοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτή - εκσκαφέα μετά καταστροφέα  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΗΜΑ κ  σ  

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις  100-120 10 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.)  100-120 15 

3 
Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 

συστήματα-ασφάλεια  
100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση  100-120 10 

5 Σύστημα φόρτωσης   100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

7 
Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά 

στοιχεία και λοιπά στοιχεία – παρελκόμενα   
100-120 10 

8 Εξάρτημα Καταστροφέα  100-120 5 

  ΓΕΝΙΚΑ     

9 
Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια -Εκπαίδευση 

προσωπικού 
100-120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 5 

11 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου  100-120 

5 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και 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) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  

Λ1 = Ο.Π./U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4782/2021 & Ν.4412/2016 και την λοιπή σχετική Εθνική     
και Κοινοτική νομοθεσία. 
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Χρόνος & τόπος παράδοσης – παραλαβή 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πρέβεζας. Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν 

τεκμηριωμένου αιτήματος του αναδόχου και σύμφωνης γνώμης του Δήμου. Σε περίπτωση που 

δηλωθεί μικρότερος χρόνος παράδοσης αυτός είναι δεσμευτικός (δεν μπορεί να αλλάξει) καθώς 

αυτό θα αξιολογηθεί. 

Η Αρχή θα εκδώσει για τα οχήματα άδεια κυκλοφορίας. Με την παράδοση των οχημάτων και 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (έγκριση τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών κ.λπ., εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου και τυχόν 

δηλώσεις του κύριου του έργου) και γενικά κάθε αναγκαίο έγγραφο, πιστοποιητικά, εγκρίσεις 

τύπου που απαιτούνται και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - την Αρχή στην έκδοση των αδειών 

κυκλοφορίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προβεί σε 

οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί των οχημάτων, που θα απαιτηθεί από τον 

έλεγχο ΚΤΕΟ ή την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Η έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας των οχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τους.  

 Η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του.  

Η παραλαβή θα γίνει τουλάχιστον εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης και 

κατόπιν της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των αναγκαίων πιστοποιητικών για την 

λειτουργία του. 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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3. ΙΣΧΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 

ΝΑΙ   

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΤΣΑΠΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 
 

ΝΑΙ   

14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 
 

ΝΑΙ   

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές. 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

 

Β2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ   

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 

κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής 

του διαγωνισμού και μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον 

εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. 

1. Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι diesel νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage V, μικτής ισχύος 

περίπου 75HP, turbo με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), 

υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού. Η μέγιστη ροπή του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστομ 

300Nm. 

Να λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανση του να διασφαλίζεται και σε εργασία σε 

κεκλιμένα εδάφη. 

Πρέπει να υπάρχει διπλό φίλτρο αέρος με δείκτη συντήρησης. Το σύστημα εισαγωγής 

αέρος πρέπει να περιλαμβάνει προφίλτρο. 

Να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και 

έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και λειτουργίας 

12V με εναλλακτήρα ελάχιστης τάσης 100 Amp και κεντρικό διακόπτη απομόνωσης του 

ηλεκτρικού συστήματος. 

Σύστημα ψύξεως κινητήρα και ελαίου 

Να είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και να εξασφαλίζει την συνεχή ομαλή λειτουργία του 

φορτωτή υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και αιωρούμενων 

στερεών σωματιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισμός των κυψελών. 

Να παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση, μονοκόμματο καπό, για καθαρισμό των 

κυψελών και εν γένει του χώρου, στις περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. 

 

2. Πλαίσιο 
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Απαραίτητα αρθρωτού τύπου, γωνία άρθρωσης ± 40º, κατάλληλο για χωματουργικές 

εργασίες με εξάρτηση φόρτωσης εμπρός. Λόγω της φύσεως των εργασιών του μηχανήματος και 

την μέγιστη ευελιξία του, η ακτίνα στροφής του μηχανήματος στον κάδο δεν θα υπερβαίνει τα 4450 

mm, η  απόσταση από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 450mm και οι διαστάσεις να είναι οι 

μικρότερες δυνατές, ολικό μήκος όχι μεγαλύτερο των 5500mm, ολικό πλάτος στα ελαστικά 

1900mm περίπου και ολικό ύψος έως 2700mm. 

 

3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατικού τύπου με τρεις ταχύτητες κίνησης. Η μέγιστη 

ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 40 χλμ/ώρα. Να δοθούν οι ταχύτητες 

κίνησης σε χλμ/ώρα στις αντίστοιχες σχέσεις. 

Το μηχάνημα θα φέρει διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης και στους δύο άξονες. 

Οι  άξονες θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, με σταθερό τον εμπρόσθιο άξονα και 

ταλαντούμενο τον οπίσθιο. Η ταλάντωση του οπίσθιου άξονα θα είναι ±10°. 

Η αλλαγή κατεύθυνσης του φορτωτή εμπρός-πίσω θα γίνεται από κατάλληλο διακόπτη στο 

χειριστήριο (joystick) του φορτωτή. 

 

4. Σύστημα διεύθυνσης 

Θα είναι υδραυλικό, μέσω της άρθρωσης του πλαισίου.  

Η γωνία άρθρωσης (σε κάθε πλευρά) θα είναι 40°. Το μηχάνημα απαραίτητα θα είναι 

εφοδιασμένο με σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της 

διεύθυνσης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ή της υδραυλικής αντλίας. 

 

5. Σύστημα πέδησης 

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά κλειστού τύπου, διπλού κυκλώματος και θα 

επενεργούν σε όλους τους τροχούς πάνω σε δίσκους εμβαπτιζόμενους σε λάδι. Το μηχάνημα θα 

πρέπει να μπορεί να φρενάρει σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα ή σε 

περίπτωση βλάβης της αντλίας υδραυλικού, ενώ το φρένο στάθμευσης θα είναι μηχανικού τύπου. 

 

Ελαστικά 

Τα ελαστικά θα είναι υψηλής αντοχής, χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), Radial, κατάλληλα για 

χωματουργικές εργασίες. 

 

6. Υδραυλικό σύστημα 
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Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω γραναζωτής αντλίας που θα παρέχει 

ανεξάρτητη και συνεχή χρήση όλων των κινήσεων του φορτωτή.  

Η παροχή του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι συνολικά, τουλάχιστον 80 l/min, 

ενώ η μέγιστη πίεση του υδραυλικού συστήματος θα είναι τουλάχιστον 250Bar. 

Να δοθούν οι χρόνοι που απαιτούνται για ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας. 

 

8. Σύστημα φόρτωσης 

Οι βραχίονες του φορτωτή θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, το δε σύστημα 

ανύψωσης θα είναι τύπου «Ζ». Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης 

και θα λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, ένας (1) για την ανατροπή του κάδου, και δυο (2) 

για την ανύψωσή του, επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο κάδος φόρτωσης θα είναι γενικών χρήσεων, με ελάχιστο πλάτος 1900mm και 

χωρητικότητας περίπου 1.2m³.Το ύψος φόρτωσης μετρούμενο από τον πείρο της άρθρωσης του 

κάδου θα είναι τουλάχιστον 3300 mm.  

Το ελάχιστο φορτίο ανατροπής του μηχανήματος σε ευθεία γραμμή (tipping load straight) 

θα είναι τουλάχιστον 4500 kg, το φορτίο ανατροπής του μηχανήματος σε πλήρη στροφή (tipping 

load full turn) θα είναι περίπου 3500kg και η δύναμη αποκόλλησης του κάδου θα είναι περίπου 45 

kN. Το ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης θα είναι τουλάχιστον 1700kg. 

To μέγιστο ύψος εκφόρτωσης στο άκρο του κάδου, με τον κάδο σε γωνία 45°, θα πρέπει να 

είναι κατ’ ελάχιστο 2500 mm. 

 

9. Θάλαμος χειρισμού 

Ο θάλαμος χειρισμού θα είναι μεταλλικός, κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, με 

πανοραμική ορατότητα, άριστη εργονομία, ασφαλείας ROPS και FOPS ηχομονωμένος, 

θερμαινόμενος και θα στηρίζεται επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών βάσεων. Όλοι οι 

υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας και αντιθαμβωτικοί (tinted glass). Η καμπίνα θα είναι επίσης 

εξοπλισμένη με air conition. 

 

Να φέρει κατ’ ελάχιστο τον εξής εξοπλισμό : 

• Πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 

απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  

• Ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστή, με αντικραδασμική ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 

• Θυρίδα εισόδου με κλείθρα ασφαλείας, αλεξήλιο, εμπρόσθιους και οπίσθιους 

υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχες ηλεκτραντλίες εκτοξεύσεως ύδατος καθαρισμού και καθρέπτες. 
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• Ηχητική σήμανση κινδύνου (κόρνα). 

• Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα όπισθεν πορείας, αυτομάτως ενεργοποιούμενο και 

περιστρεφόμενο φανό κίτρινου χρώματος στην οροφή του θαλάμου. 

• Το μηχάνημα θα φέρει πλήρες σύστημα φωτισμού εμπρός, πίσω (φώτα εργασίας 

εμπρός και πίσω με φώτα στάθμευσης και φώτα διεύθυνσης, φανό οροφής, όπως επίσης όλους τους 

απαραίτητους καθρέφτες οπισθοπορείας (αριστερά, δεξιά).  

• Όργανα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα, θερμοκρασίας υδραυλικού 

λαδιού, θερμοκρασίας λαδιού μετάδοσης κίνησης, δείκτης στάθμης καυσίμου, ωρόμετρο, 

στροφόμετρο. 

 

Η λειτουργία του συστήματος φόρτωσης θα γίνεται από ένα λεβιέ χειρισμού τύπου joystick 

με κατάλληλο διακόπτη για την εναλλαγή της κατεύθυνσης εμπρός-πίσω.  

 

Ο θάλαμος θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ορατότητα και άνεση εργασίας 

στον χειριστή. 

 

10. Παρελκόμενα 

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

α) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται σε κατάσταση. 

β) Πυροσβεστήρα. 

γ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

δ) Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

11. Βάρος φορτωτή 

Το συνολικό βάρος  λειτουργίας (operating weight) του φορτωτή θα είναι περίπου 6Τ. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται όπως στην Γενική Συγγραφή. Απαραίτητα η 

αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του 

συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ πέντε (5) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

 

2. Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
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Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο 

φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

 

3. Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα που θα χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: 

Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς 

ISO 9001 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα 

παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για 

την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή 

αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία 

του κατασκευαστή.  

                       

                    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β2. 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτή αρθρωτού  

      

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ομάδα .Α  (συντελεστής 

βαρύτητας 75%) 
κ  σ  

1 Γενικά, Τύπος, Μέγεθος  διαστάσεις  100-120 10 

2 Κινητήρας   100-120 15 
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3 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης   100-120 15 

4 Υδραυλικό σύστημα  100-120 5 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 5 

6 Καμπίνα χειρισμού  100-120 5 

7 Ποιότητα-απόδοση -σύστημα φόρτωσης 100-120 15 

8 Λοιπά στοιχεία  100-120 5 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ομάδα.Β  

(συντελεστής βαρύτητας 25%)   
 

9 
Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια -Εκπαίδευση 

προσωπικού 
100-120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 5 

11 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου  100-120 

10 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 75%  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 25%  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 

120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

όπου: σν είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Κν και ισχύει 

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη 

της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 

είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ2 =Προσφερθείσα τιμή/συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Χρόνος & τόπος παράδοσης – παραλαβή 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πρέβεζας. Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν 

τεκμηριωμένου αιτήματος του αναδόχου και σύμφωνης γνώμης του Δήμου. Σε περίπτωση που 

δηλωθεί μικρότερος χρόνος παράδοσης αυτός είναι δεσμευτικός (δεν μπορεί να αλλάξει) καθώς 

αυτό θα αξιολογηθεί. 

Η Αρχή θα εκδώσει για τα οχήματα άδεια κυκλοφορίας. Με την παράδοση των οχημάτων και 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (έγκριση τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών κ.λπ., εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου και τυχόν 

δηλώσεις του κύριου του έργου) και γενικά κάθε αναγκαίο έγγραφο, πιστοποιητικά, εγκρίσεις 

τύπου που απαιτούνται και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - την Αρχή στην έκδοση των αδειών 

κυκλοφορίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προβεί σε 

οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί των οχημάτων, που θα απαιτηθεί από τον 

έλεγχο ΚΤΕΟ ή την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Η έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας των οχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τους.  

 Η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του.  

Η παραλαβή θα γίνει τουλάχιστον εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης και 

κατόπιν της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των αναγκαίων πιστοποιητικών για την 

λειτουργία του. 

 

 

Πρέβεζα 12-08-2021  

      Συντάχθηκε                     Ο Δ/ντής  

    

Τζόκας Κων/νος                    Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός                 Γεωπόνος 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΙΘΗΩΞΧ-Δ9Ψ



 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

 

ΝΑΙ   

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 
 

ΝΑΙ   

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 
 

ΝΑΙ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πρέβεζα  12-08-2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Αρ.  πρωτ.16586 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

 

  Προϋπολογισμός 

373.000,00€ (με ΦΠΑ) 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αρ.μελέτης ¨33/12-8-2021 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 10  :Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς 
τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 :Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την, 
 -Τμήμα Α,  
«Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη».  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  150.000,00€ με ΦΠΑ. 
 Κ.Α. 02.10.62.7131.209  
CPV:34142000-4 
 
-Τμήμα Β,  
Β1.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού» 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  125.000,00€ με ΦΠΑ. 
 Κ.Α. 02.62.7132.208  
CPV:43200000-5 
Β2.«Προμήθεια ενός (1) φορτωτή άρθρωτού» 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  98.000,00€ με ΦΠΑ. 
Κ.Α. 02.62.7132.208     
CPV:34144710-8 
 

ΑΡΘΡΟ 30 :Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Τεχνική  Εκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Ενδεικτικός Προυπολογισμός. 

 Προσφορά της αναδόχου 
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. 
ΑΡΘΡΟ 40 :Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με   Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- 
τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων:   
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό  και αρπάγη  

      

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 7 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 8 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 6 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 3 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 4 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 6 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 7 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 5 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 4 

12 Υδραυλικός γερανός  8 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4 

  ΓΕΝΙΚΑ     

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 6 

15 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  100-120 
6 

16 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου 

– Χρόνος αποκατάστασης 100-120 

12 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 6 

  ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτή - εκσκαφέα μετά καταστροφέα  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΗΜΑ κ  σ  

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις  100-120 10 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.)  100-120 15 

3 
Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 

συστήματα-ασφάλεια  
100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση  100-120 10 

5 Σύστημα φόρτωσης   100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής 100-120 10 

7 
Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά 

στοιχεία και λοιπά στοιχεία – παρελκόμενα   
100-120 10 

8 Εξάρτημα Καταστροφέα  100-120 5 

  ΓΕΝΙΚΑ     

9 
Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια -Εκπαίδευση 

προσωπικού 
100-120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 5 

11 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου  100-120 

5 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτή αρθρωτού  

      

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ομάδα .Α  (συντελεστής 

βαρύτητας 75%) 
κ  σ  

1 Γενικά, Τύπος, Μέγεθος  διαστάσεις  100-120 10 

2 Κινητήρας   100-120 15 

3 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης   100-120 15 

4 Υδραυλικό σύστημα  100-120 5 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 5 

6 Καμπίνα χειρισμού  100-120 5 

7 Ποιότητα-απόδοση -σύστημα φόρτωσης 100-120 15 

8 Λοιπά στοιχεία  100-120 5 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ομάδα.Β  

(συντελεστής βαρύτητας 25%)   
 

9 
Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια -Εκπαίδευση 

προσωπικού 
100-120 5 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 5 
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11 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου  100-120 

10 

12 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Η βαθμολόγηση (Ki) κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί 
τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1*Κ1 + 
σ2*Κ2 +……+σν*Κν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2016 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία. 

 
 

 

Άρθρο 5ο Κριτήρια επιλογής αναδόχου 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι ελάχιστες 
απαιτήσεις προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
α) Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
O οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο - Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλον προβλεπόμενο φορέα, με αναφορά στο ειδικό αντικείμενο 
της σχετικής  προκήρυξης.  
β) Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Ο οικονομικός φορέας που θα συνάψει συμφωνητικό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει 
ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούμενη τριετία, ίσο ή ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της παρούσας για το σύνολο των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά.  
Σε περίπτωση Οικονομικών Φορέων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται οι 
Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα, οικονομικά στοιχεία, για τα έτη 
που αυτές λειτουργούν.  
γ) Αναφορικά με την τεχνική ικανότητα: 
-Προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση όμοιων οχημάτων), εντός της 
προηγούμενης τριετίας, συνολικής αξίας ίσης με την αξία της σύμβασης. Προσκόμιση καταλόγου με τις 
πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίων καινούριων  οχημάτων   στο δημόσιο ή σε ιδιώτες. Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή ή τιμολόγια πώλησης του οικονομικού φορέα, εάν δε ο 
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αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό με απλή 
δήλωση του οικονομικού φορέα.  
- Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης 
τεχνικού προσωπικού, 
-συμμόρφωση με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τα οποία απαιτούνται από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και το Φύλλο Συμμόρφωσης,  

 
ΑΡΘΡΟ 60 :Εγγύηση καλής εκτέλεσης – καλής λειτουργίας 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης είτε του τμήματος χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του 
Ν.4782/2021). Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).  
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης και πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα, ποσού ίσου με το 3% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης είτε του τμήματος  εκτός  του ΦΠΑ και χρόνου ισχύος σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 
ΑΡΘΡΟ 70 :Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου και ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες για 
το Τμήμα Α ,και έξι (6) μήνες για το Τμήμα Β1 ΚΑΙ Β2 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθεσία. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή των οχημάτων, με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016 & Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).  

 .  
ΑΡΘΡΟ 8ο:  Απαράδεκτα υλικά – πλημμελής ποιότητα 

Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στην Τεχνική 
Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή 

 
ΑΡΘΡΟ 90 :Έκπτωση του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος κυρήσεται εκπτωτος , με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις 
που ορίζονται στο άρ. 203 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 100 :Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 110 :Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την έκδοση 
εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην 
σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 120 :Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος,  ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει να 
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στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου 
αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις 
εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

  
ΑΡΘΡΟ 130 : Παραλαβή 

Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρθρου 208 του ίδιου νόμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 140 :Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται 
από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος  . 

 
ΑΡΘΡΟ 150 :Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που 
δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες του σέρβις. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 160 :Παράδοση 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου  άθικτα και 

χωρίς ζημιές. 

 
  Πρέβεζα 12-08-2021  

Συντάχθηκε   

  Ο Δ/ντής  

 

 

  

   

Τζόκας Κων/νος  Ευάγγελος Καζούκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός  Γεωπόνος 

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  531/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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