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ΜΕΛΕΣΗ 

 

Γαζηνχλε  25/02/2021 
 

 

Ανακζτουςα Αρχι ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Προχπολογιςμόσ 111.600,00€ (ςυμπ. Φ.Π.Α.24%) 
Πθγι Χρθματοδότθςθσ 1)ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/Η 

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η & 

ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ - Δ/ΝΗ 

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΗ 

ΠΟΛΘΣΘΚΗ - ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ Π.Δ.Ε, 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε κε αξ. πξση.: 

64403/05-10-2020 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση. Απνθαζε : 68484/16-10-2020  

ΕΠΘΥΟΡΗΓΗΗ ΔΗΜΩΝ από ην πξόγξακκα 

«Φηιόδεκνο ΘΘ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΘΟΣΗΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ » 

  

 

CPV 43200000-5 

KA 30.7131.002 

Κριτιριο Ανάκεςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ 

–ποιότθτασ. 

Σρόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

Αξ.Μει.:    08/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε   

Φ.Π.Α. 24% 

Αξ. Πξση. :1983/25-02-2021 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ :  

1. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ 

ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΘΟΤ  

2. ΓΡΑΦΕΘΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΠΗΝΕΘΟΤ 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 

Η παξνύζα κειέηε  αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα - θνξηωηή  γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ ,ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

α/α Κωδικόρ CPV Πεπιγπαθή ππομήθειαρ Μονάδα 

μέηπηζηρ 

Ποζόηηηα 

1 43200000-5 Μεράλεκα έξγνπ ηύπνπ εθζθαθέα- θνξηωηή  Σεκ. 1 

 

 

    Σν  κεράλεκα ζα είλαη θαηλνύξγηα πξόζθαηεο θαηαζθεπήο (έηνπο θαηαζθεπήο 2021 θαη έπεηηα) 
θαη ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξωο ζηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 
 
 
     Ο αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη , επί πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηελ έθδνζε ηωλ ζρεηηθώλ 
αδεηώλ θαη πηλαθίδωλ θπθινθνξίαο ηνπο. 
 
 
      Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Δήκν έηνηκα πξνο θπθινθνξία-ρξήζε, κε 
ηελ άδεηα θαη ηη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηνπ ε έθδνζε ηωλ νπνίωλ (ελέξγεηεο θαη θόζηνο) ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
 
       ηελ πξνζθνξά  ηωλ αλαδόρωλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα ηαμηλόκεζεο, κειεηώλ, 
ηερληθώλ επεκβάζεωλ, ειέγρωλ, πηλαθίδωλ, ηειώλ θπθινθνξίαο, θιπ. 
 
 
 

        Η  παξάδνζε  ηνπ κεραλήκαηνο  ζα  γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ  Πελεηνύ ζηε Γαζηνύλε , 
ζύκθωλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο κειέηεο. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

 

Αξ.Μει.:    08/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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    Ο Αγνξαζηήο ζα παξάζρεη όηη ζρεηηθό έγγξαθν θαη εμνπζηνδόηεζε ρξεηαζηεί ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
Η δαπάλε ηεο αλωηέξω πξνκήζεηαο, ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζόλ ηωλ 90.000,00 € ρωξίο 
ηνλ Φ.Π.Α. 24% θαη κε Φ.Π.Α. 111.600,00 €. 
 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ όπωο απηέο θαίλνληαη ζηε 
ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ςνηάξαρ  

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

                                 

ΓΑΣΟΤΝΗ 25-02-2021 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Η  Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Πεξηγξαθή Δίδνπο Μ.Μ. Πνζ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ  

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΖ  

(ζε επξψ) 

1 

Μεράλεκα έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα 

θνξησηή 

 

 

ΣΔΜ 1 

 

90.000,00 

 

 

 

90.000,00 

 

   ΑΘΡΟΗΜΑ 
90.000,00 

 

 

  ΦΠΑ 24% 

21.600,00 

   Γεληθφ χλνιν 
111.600,00 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

                         

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 25-02-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

 

Αξ.Μει.:  08  /2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Μηχάνημα έργου τύπου εκσκαυέα- υορτωτή  

  

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγην (έηνπο θαηαζθεπήο 2021 θαη έπεηηα) ρσκαηνπξγηθνχ 

κεραλήκαηνο Δθζθαθέα - Φνξησηή Διαζηηθνθφξνπ, ν νπνίνο ζα έρεη κφληκα ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκφ 

θνξηψζεσο (θνξησηή) ζην εκπξφζζην κέξνο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο (εθζθαθέα) ζην νπίζζην κέξνο, κε θάδν 

εθζθαθήο. 

Σν κεράλεκα ζα είλαη γλσζηνχ θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, κνληέινπ εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ πξνζθάησο 

ηερλνινγηθά. 

Όπνπ παξαθάησ αλαθέξεηαη ε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη δεθηή αξλεηηθή απόθιηζε κέρξη 5%, θαζώο βέβαηα 

θαη νπνηαδήπνηε ζεηηθή απόθιηζε. 

Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη από ηελ παξνύζα κειέηε ζεσξνύληαη θαη νπζηώδε θαη απαξάβαηα εθηόο εάλ 

αλαθέξεηαη όηη απνηεινύλ πξνηίκεζε ή επηζπκία. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζε επίζεκα έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή, δελ ιακβάλνληαη ππ’ 

φςηλ θαη δελ βαζκνινγνχληαη. 

 

1.1 ΚΙΝΗΣΗΡΑ - ΨΤΓΕΙΑ 
Ο κινθτιρασ να είναι πετρελαιοκίνθτοσ, με υπερπλθρωτι (turbo) τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, νζασ 
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, φάςθσ EU STAGE V.  
H ονομαςτικι ιςχφσ του κινθτιρα να είναι τουλάχιςτον 100 hp κατά ISO 14396 και θ ροπι τουλάχιςτον 430 Nm. 
Με τισ προςφορζσ κα δοκοφν καμπφλεσ ιςχφοσ, ροπισ. 
 
Οι ςτροφζσ του κινθτιρα να αυξομειϊνονται με πεντάλ (ποδόγκαηο), να υπάρχει λειτουργία αυτόματθσ 
επαναφοράσ ςτροφϊν ςε χαμθλό ρελαντί όταν δεν υπάρχουν φορτία (για μείωςθ κατανάλωςθσ). Επικυμθτι θ 
φπαρξθ λειτουργίασ ECO (για χαμθλότερθ κατανάλωςθ όταν ο χειριςτισ το επιλζξει). Να διακζτει χειρόγκαηο για 
επιλογι ςτακερϊν ςτροφϊν του κινθτιρα που απαιτείται από τθ λειτουργία εξαρτιςεων όπωσ π.χ. θ εξάρτθςθ 
εκςκαφισ και διάφορα υδραυλικά εργαλεία. 
Επικυμθτό να διακζτει αρκρωτι ςτιριξθ ςτα ψυγεία (δυνατότθτα ανάκλιςθσ) για τον ευκολότερο κακαριςμό 
τουσ.  
Η δεξαμενι καυςίμου να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 160 λίτρα για τθ μεγαλφτερθ δυνατι αυτονομία, 
επικυμθτό να μθν είναι μεταλλικι.  
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

 

Αξ.Μει.:   08 /2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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1.2 ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ 
Η κίνθςθ να μεταδίδεται κατ’ επιλογι ςτουσ δφο ι ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ (2x4 ι 4x4). Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ 
κίνθςθσ να περιλαμβάνει μετατροπζα ροπισ (TORQUE CONVERTER).  
Θα υπάρχει διακόπτθσ κλειδϊματοσ ςτθν νεκρά ταχφτθτα, για αςφάλεια κατά τθν ςυντιρθςθ ι επιςκευζσ. 
 

- Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι αυτόματο τφπου Power Shift, (πλιρωσ αυτόματο ςε όλεσ τισ 
ταχφτθτεσ ϊςτε να δφναται θ εμπλοκι τουσ κατά τθν πορεία και κατά τθν εργαςία)  

- Να αναφερκοφν ο αρικμόσ των ταχυτιτων  εμπρόσ και όπιςκεν και θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα πορείασ. 
Σο προσ προμικεια μθχάνθμα πρζπει να ζχει ζξι (6) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και τρείσ (3) 
οπιςκοπορείασ. 

- Για λόγουσ αςφαλείασ ο κινθτιρασ κα εκκινεί μόνον όταν κα τίκεται ο μοχλόσ αλλαγισ κατεφκυνςθσ 
ςτθν νεκρι κζςθ. 

- H ςφμπλεξθ και αποςφμπλεξθ του εμπρόςκιου διαφορικοφ να γίνεται με θλεκτρικό διακόπτθ. 
- Μζγιςτθ ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ του μθχανιματοσ τουλάχιςτον 40 χλμ/ϊρα. 

 
1.3 ΑΞΟΝΕ 
Ο οπίςκιοσ άξονασ κα είναι ςτακερόσ και ο εμπρόςκιοσ κα ζχει ταλάντωςθ για καλφτερθ πρόςφυςθ ςε επικλινι 
και ανϊμαλα εδάφθ. 
Οι άξονεσ να είναι ςτεγανοί και αυτολιπαινόμενοι. Ο πείροσ (άρκρωςθ ταλάντωςθσ) του εμπρόςκιου άξονα και οι 
πείροι των μουαγιζ των διευκυντιριων τροχϊν να είναι ςτεγανοί και αυτολιπαινόμενοι ϊςτε μθν απαιτοφν 
γραςάριςμα από τον χειριςτι. 
Να υπάρχει δυνατότθτα κλειδϊματοσ του διαφορικοφ του οπίςκιου άξονα κατά 100%(κάρο).  
Θα διακζτει βαρζωσ τφπου προφυλακτιρα (ποδιά) ςτον άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ (μεταξφ ςαςμάν και εμπρόσ 
διαφορικοφ) ςτο κάτω μζροσ. 
 
1.4 ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

Σα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ θπθιψκαηνο (αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ ηξνρψλ). 

Θα υπάρχουν ςτεγανά ελαιοψυχόμενα διςκόφρενα ςτον οπίςκιο άξονα. 
Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί κατά προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για αποτελεςματικό φρενάριςμα 
του μθχανιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα ι 
ςτουσ δφο άξονεσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ του εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά 
τθν πζδθςθ. 
Θα φζρει μθχανικό φρζνο ςτακμεφςεωσ ανεξάρτθτο από το κφκλωμα φρζνων λειτουργίασ. Σα φρζνα να 
ικανοποιοφν τθν προδιαγραφι ISO 3450:1996. 
 
1.5 ΕΛΑΣΙΚΑ ΣΡΟΧΩΝ 
Σα ελαςτικά των τροχϊν κα είναι  χωματουργικοφ τφπου με λινά. Θα φζρουν τρακτερωτό πζλμα και δεν κα ζχουν 
αεροκάλαμο (TUBELESS). Να δοκοφν διαςτάςεισ και τφποσ. Να υπάρχει προςτατευτικό ζλαςμα ςτθν ηάντα για 
προςταςία τθσ βαλβίδασ πλιρωςθσ αζρα. 
Θα διακζτει φτερά/ λαςπωτιρεσ εμπρόσ και πίςω. Να υπάρχει μεταλλικό αντιολιςκθτικό ςκαλοπάτι (πατάκι) ςτα 
εμπρόςκια φτερά για τθν αςφαλζςτερθ επικεϊρθςθ/ςυντιρθςθ του κινθτιρα. 
 
1.6 ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Ζ δηεχζπλζε ηνπ κεραλήκαηνο λα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ θαη ζα επελεξγεί ζηνπο εκπξφζζηνπο 

ηξνρνχο. Θα δηαζέηεη ξχζκηζε θιίζεο ηεο θνιψλαο ηνπ ηηκνληνχ θαζψο θαη ξχζκηζε θαζ’ χςνο. Ο θχθινο ζηξνθήο 

ζην έμσ άθξν ηνπ εμσηεξηθνχ ηξνρνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 8,5m (ρσξίο πέδεζε εζσηεξηθνχ ηξνρνχ). 

 
1.7 ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
Η υδραυλικι αντλία κα είναι εμβολοφόρα μεταβλθτισ παροχισ με αίςκθςθ φορτίου ϊςτε να προςαρμόηει 
αυτόματα τθν παροχι και τθν πίεςθ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ, για 
μειωμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου. 
Σο υδραυλικό ςφςτθμα να είναι κλειςτοφ κζντρου. 
Παροχι υδραυλικισ αντλίασ:                                         τουλάχιςτον 180 λίτρα / λεπτό 
Πίεςθ λειτουργίασ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ:                  τουλάχιςτον 250 Bar 
 



7 

 

Να υπάρχει διακόπτθσ κλειδϊματοσ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ςτθν καμπίνα, για αςφάλεια κατά τθν 
ςυντιρθςθ/επιςκευζσ. 
 

 
1.8 ΠΛΑΙΙΟ –ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕ 
Σν πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη κνλνθφκκαην ζπγθνιιεηφ, βαξέσο ηχπνπ (ρσκαηνπξγηθνχ κερ/ηνο) κε 

ελζσκαησκέλν ην ζχζηεκα πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ηνπ θνξέα ηνπ εθζθαθέα θαη ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ (λα δνζεί 

ζρέδην). 

Οπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε ηνπ εθζθαθέα σο εμάξηεκα ζα απνθιεηζζεί. 

Οη δχν ζηαζεξνπνηεηέο (πνδαξηθά) ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο θαη 

ζα θέξνπλ αληηθαηαζηάζηκα αληηηξηβηθά κέξε. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα είλαη πδξαπιηθή, αλεμάξηεηε γηα θάζε έλα ζηαζεξνπνηεηή θαη ζα δηαζέηνπλ  ειαζηηθά 

πέικαηα. Δπηζπκεηφ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αζθάιηζήο ηνπο ζην πιαίζην κέζσ γάληδσλ (γηα επηπξφζζεηε 

αζθάιεηα θαηά ηελ πνξεία). 

 
1.9 ΤΣΗΜΑ ΦΟΡΣΩΗ – ΚΑΔΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 
ην εκπξφζζην κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή, κε ηνλ θάδν θφξησζεο. 

Θα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ, λα  πεξηγξαθεί ε δπλαηφηεηα επηινγψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Ο κάδοσ φόρτωςθσ κα είναι τφπου πολλαπλϊν χριςεων (αρκρωτόσ) χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0m
3 

 ςτιβαρισ 
καταςκευισ με λάμα (λεπίδα). Εκτόσ τθσ ςυγκολλθμζνθσ λεπίδασ, κα φζρει επιπλζον μια βιδωτι 
αντικακιςτϊμενθ (ςε περίπτωςθ φκοράσ) λεπίδα, θ οποία κα είναι και εναλλάξιμων όψεων. 
 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά φορτωτοφ: 

 
Μζγιςτο φψοσ εκφόρτωςθσ με τον κάδο ςε κλίςθ 45° >2,7 m 
Γωνία ανατροπισ του κάδου ςτο μζγιςτο φψοσ Περίπου 45° 
Δφναμθ αποκοπισ (ανφψωςθ μποφμασ) >50 kN 
Δφναμθ αποκοπισ (κλίςθ κάδου) >58 kN 
Φορτίο ανατροπισ  
Φορτίο λειτουργίασ  

> 6,50 t 
> 3,25 t 

 
Ο κάδοσ του φορτωτι κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα πλεφςθσ για διάςτρωςθ υλικϊν (να κινείται ελεφκερα πάνω-
κάτω κατά τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ), δυνατότθτα αυτομάτου επιςτροφισ ςτθν κζςθ εκςκαφισ και να 
διατθρείται αυτόματα ςε οριηόντια κζςθ, κατά τθν ανφψωςι του. 
 
 
1.10 ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΑΦΗ – ΚΑΔΟΙ  
Οπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε ηνπ εθζθαθέα σο εμάξηεκα ζα απνθιεηζζεί. 

Η μποφμα του εκςκαφζα να είναι καμπτι τφπου “μπανάνασ” για να επιτρζπει τθν εκςκαφι πάνω από εμπόδια 
(φράχτεσ, τοίχουσ, κάμνουσ κ.λ.π), και για τθν άνετθ εκςκαφι και ταυτόχρονθ φόρτωςθ φορτθγϊν ςε ςτενά 
μζρθ. 
Ο βραχίονασ εκςκαφισ κα είναι μεταβλθτοφ μικουσ (τθλεςκοπικόσ). 
Οι μζγιςτεσ δυνάμεισ εκςκαφισ και θ μζγιςτθ περιςτροφι κάδου να επιτυγχάνεται χωρίσ ανάγκθ παρζμβαςθσ 
του χειριςτι ςτθν άρκρωςθ.Να υπάρχει ρφκμιςθ απόκριςθσ κινιςεων μζςω τθσ οκόνθσ του μθχ/τοσ(hoe 
response rate ι ιςοδφναμο ςφςτθμα). 
Θα διακζτει υδραυλικι παροχι διπλισ κατεφκυνςθσ, για λειτουργία ςφφρασ και λοιπϊν υδραυλικϊν εργαλείων 
Οι υδραυλικζσ ςωλθνϊςεισ κα ζχουν ταχυςυνδζςμουσ (quick disconnect) για τθν εφκολθ ςφνδεςθ – αποςφνδεςι 
τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ εργαλείων. 
Ο χειριςμόσ του εκςκαφζα κα γίνεται μζςω χειριςτθρίων τφπου joystick επάνω ςτο κάκιςμα του χειριςτι. 
Να διακζτει μθχανικό  ταχυςφνδεςμο (Quick Coupler) για τθν γριγορθ εναλλαγι των εξαρτθμάτων. 
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Ο κάδοσ εκςκαφισ του μθχανιματοσ κα είναι τφπου κακαριςμοφ χαντακιϊν: 
- Πλάτουσ: Περίπου 1,50 m 
- Χωρθτικότθτασ: Περίπου 300  lt 

  
 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά Εκςκαφζα: 

- Μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ:  > 5.6 m 
- Δφναμθ εκςκαφισ κάδου (Bucket Dig Force):              > 60 kN 
- Mζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ Βραχίονα ςυμπτυγμζνο(Stick Dig Force): > 40 kN 
- Περιςτροφι μποφμασ δεξιά και αριςτερά 180° 

 
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ  ΧΟΡΣΩΝ-ΚΛΑΔΙΩΝ 
Σο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από καταςτροφζα χόρτων-κλαδιϊν(Mulching Head) με πλάτοσ εργαςίασ(κοπισ) 
τουλάχιςτον 1m, βάρουσ τουλάχιςτον 250kg. Ο καταςτροφζασ κα φζρει περιςτρεφόμενο άξονα επικυμθτό με 
λεπίδεσ(μαχαίρια) μορφισ «Τ». 
1.11 ΚΑΜΠΙΝΑ –ΑΝΕΗ ΧΕΙΡΙΣΗ 
Η καμπίνα του χειριςτι κα είναι μεταλλικι κλειςτοφ τφπου αςφαλείασ ROPS και FOPS, κα είναι εξοπλιςμζνθ με 
ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ Air Condition,  χειριςτιρια joystick επάνω ςτο κάκιςμα.  
Θα διακζτει κάκιςμα πολλαπλϊν ρυκμίςεων, με ρυκμιηόμενο ςφςτθμα ανάρτθςθσ δι’ αζροσ (AIR SUSPENSION), 
με ηϊνθ αςφαλείασ.  
To κάκιςμα κα περιςτρζφεται κατά 180°. Η καμπίνα κα διακζτει ςφςτθμα οργάνων και λυχνιϊν για τον ζλεγχο 
τθσ καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ. Η οκόνθ(πάνελ) ελζγχου λειτουργιϊν ρυκμίςεων, ενδείξεων κα είναι 
τφπου αφισ. 
Θα φζρει: εξωτερικοφσ κακρζπτεσ, υαλοκακαριςτιρεσ εμπρόσ και πίςω, δφο πόρτεσ, οπίςκιο υαλοπίνακα 
ςυρόμενο προσ τθν οροφι για τον καλφτερο ζλεγχο κατά τθν εκςκαφι. Θα υπάρχουν ανοιγόμενοι υαλοπίνακεσ 
ςτισ πόρτεσ και ςτα πίςω παρμπρίη. 
Θα υπάρχει αλεξιλιο ςτον εμπρόςκιο υαλοπίνακα το οποίο κα καλφπτει το πλιρεσ πλάτοσ του παρμπρίη. 
Ο ςωλινασ εξαγωγισ καυςαερίων να βρίςκεται ςε ςθμείο που δεν κα εμποδίηεται θ ορατότθτα του χειριςτι προσ 
τα εμπρόσ. 
Όλθ θ καμπίνα κα ςτθρίηεται πάνω ςτο πλαίςιο μζςω ελαςτικϊν βάςεων για απομόνωςθ των κραδαςμϊν. 
Σο επίπεδο κορφβου εςωτερικά τθσ καμπίνασ να είναι ζωσ 85dB και εξωτερικοφ κορφβου μζχρι 110dB. 
1.12 ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ – ΦΩΣΙΜΟ 
Η τάςθ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα του μθχανιματοσ κα είναι 12V και ο ςυςςωρευτισ δεν κα ζχει τθν ανάγκθ 
ςυντιρθςθσ. Να υπάρχει διακόπτθσ αποςφνδεςθσ τθσ μπαταρίασ με το θλεκτρικό κφκλωμα. 
To μθχάνθμα κα πρζπει να διακζτει πλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυχτερινι εργαςία.  
Ο φωτιςμόσ πορείασ κα είναι ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ, κα περιλαμβάνει αναλάμποντα φανό ςτθν οροφι τθσ 
καμπίνασ και φωτιηόμενθ κζςθ για τθν τοποκζτθςθ του αρικμοφ κυκλοφορίασ. 
Θα διακζτει βομβθτι οπιςκοπορείασ. 
Να διακζτει ςφςτθμα τθλεμετρίασ (ςφςτθμα το οποίο κα μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ και τθν τοποκεςία του). 
 
1.13 ΒΑΡΟ - ΔΙΑΣΑΕΙ 
Σο βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 8,0 t. 
Θα εκτιμθκεί μθχάνθμα με μεγαλφτερο βάροσ για εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ ςτιβαρότθτασ μθχανιματοσ.  
Σο μθχάνθμα προορίηεται για χριςθ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και γι αυτό το λόγο οι διαςτάςεισ του κα 
είναι το μζγιςτο: 
Μικοσ ςε κζςθ πορείασ 6μ 
Υψοσ ςε κζςθ πορείασ 4μ 
Πλάτοσ πίςω μζρουσ πλαιςίου 2,50μ 
 
1.14 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη κε: 

- Βιβλίο χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
- Πυροςβεςτιρα, φαρμακείο, τρίγωνο βραδυπορίασ 
- Αυτοκόλλθτεσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ ςε διάφορα ςθμεία του μθχανιματοσ οι οποίεσ κα 

ενθμερϊνουν τον χειριςτι για τθν αςφαλι λειτουργία του μθχανιματοσ. 
- Εικονογραφθμζνο εγχειρίδιο ανταλλακτικϊν (βιβλίο ι CD) ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 
- Εργαλεία χειρόσ (ςυντθριςεωσ) 
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- Ραδιόφωνο,ΑΜ/FΜ me Bluetooth, USB, aux input. 
 
1.15 ΕΓΚΡΙΗ ΣΤΠΟΤ, CE 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, τθν αντίςτοιχθ ζγκριςθ τφπου ι 
διλωςθ ότι τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ ζγκριςθσ τφπου ζχουν κατατεκεί.  
Σο μθχάνθμα να ζχει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE 
1.16 ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να δθλϊςουν ότι κα παρζχουν για το προςφερόμενο μθχάνθμα, πλιρθ 
διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για δζκα (10) ζτθ. Επίςθσ κα πρζπει να υποβάλουν κάκε ςτοιχείο το 
οποίο κατά τθ γνϊμθ τουσ κα αποδεικνφει τθν επάρκειά τουσ ςε κζματα Service και ανταλλακτικϊν. Να 
δθλωκοφν οι εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι (ςυνεργεία) και το απαςχολοφμενο προςωπικό, οι οποίεσ δφναται 
να επικεωρθκοφν από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ και κα αξιολογθκοφν. 
1.17 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Σουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα τθσ οριςτικισ παραλαβισ του μθχανιματοσ. Απαραίτθτα θ 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα 
γίνεται εντόσ το πολφ 5 θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 
1.18 ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των 
ζξθ (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ. 
1.19 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν κα γίνει επαρκϊσ κατά τθν παράδοςθ του 
μθχανιματοσ. 
1.20 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
τθν προςφορά κα κατατίκεται υποχρεωτικά, πιςτοποιθτικό ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO, του προμθκευτι και του 
καταςκευαςτι. 
1.21      OΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΠΟΧΡΕΟΤΝΣΑΙ  
1. Να κατακζςουν αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ τφπου του προςφερόμενου μθχανιματοσ και ότι άλλο πιςτοποιθτικό 
το ςυνοδεφει για τθν νόμιμθ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα. 
 2. Σα τεχνικά ςτοιχεία του μθχανιματοσ κα πρζπει να ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία που κα αναγράφονται ςτα 
prospectus του καταςκευαςτι και ςτθν ζγκριςθ τφπου.  
3. Σο μθχάνθμα κα παραδοκεί με πινακίδα κυκλοφορίασ θ ζκδοςθ τθσ οποίασ (κόςτοσ και ενζργειεσ) κα 
πραγματοποιθκεί και κα βαρφνει τον Προμθκευτι. Ο Διμοσ κα παράςχει ότι ςχετικό ζγγραφο και εξουςιοδότθςθ 
χρειαςτεί ςτον Προμθκευτι  
4. Τπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι ςτθν τελικι τιμι προςφοράσ, ςυμπεριλαμβάνονται και όλα 
τα ζξοδα ζκδοςθσ κρατικϊν πινακίδων (τζλθ ταξινόμθςθσ, τζλθ κυκλοφορίασ ζτουσ παράδοςθσ κ.λ.π.), ςτο όνομα 
του Διμου Πθνειοφ. Σο μθχάνθμα κα παραδοκεί με τισ νόμιμεσ κρατικζσ πινακίδεσ.  
5. Κατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν – πιςτοποίθςθ τθσ ςειράσ ΕΛΟΣ-ΕΝ-ISO 9001/2008 από αναγνωριςμζνο φορζα, για 
τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι- πιςτοποιθτικό CE από αναγνωριςμζνο ινςτιτοφτο 
 6. Τπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα αναφζρεται ότι κα αναλάβει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τθ διεκπεραίωςθ κάκε 
εργαςίασ του Σελωνείου και κάκε αρμόδιασ Αρχισ, για παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ ελεφκερου από 
κάκε επιβάρυνςθ ςτο Διμο 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Καμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί τα παρουςιαηόμενα 
ςτοιχεία των προςφορϊν, να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, για τθν δθμιουργία πλιρουσ και 
ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου μθχανιματοσ. Με ποινι αποκλειςμοφ τθσ παραπζρα διαδικαςίασ, τα 
ςτοιχεία αυτά κα προκφπτουν από επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 

1.  

 

Γενικά σαπακηηπιζηικά ( Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

2.  
 

Κινηηήπαρ - τςγεία (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

3.  
 

Μεηάδοζη κίνηζηρ (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

4.  
 

Άξονερ (Όπυρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

5.  
 

Σύζηημα πέδηζηρ (Όπυρ αναλςηικά οπίζονηαι 
ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

6.  
 

Ελαζηικά ηποσών (Όπυρ αναλςηικά οπίζονηαι 
ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

7.  
 

Σύζηημα διεύθςνζηρ (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 
8.  

 

Υδπαςλικό ζύζηημα (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 
9.  

 

Πλαίζιο - ζηαθεποποιηηέρ (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 
10.  

 

Σύζηημα θόπηυζηρ (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 
11.  

 

Σύζηημα εκζκαθήρ ( Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 
12.  

 

Καμπίνα (Όπυρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

13.  

 

Ηλεκηπικό ζύζηημα - θυηιζμόρ (Όπυρ 
αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

14.  

 

Βάπορ – διαζηάζειρ – Επγαλεία (Όπυρ 
αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

15.  
 

Παπελκόμενα (Όπυρ αναλςηικά οπίζονηαι 
ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    

 

16.  
 

Τεσνική ςποζηήπιξη – ανηαλλακηικά – 

εγγύηζη - παπάδοζη (Όπυρ αναλςηικά 
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 
διακήπςξηρ)  

ΝΑΙ    
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 
 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ(%) 

ΟΜΑΔΑ Α΄:ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

Κ1 Κινθτιρασ – Ψυγεία 100-120 5 

Κ2 

Άξονεσ - φςτθμα πζδθςθσ – Ελαςτικά – φςτθμα 

διεφκυνςθσ- φςτθμα μετάδοςθσ  κίνθςθσ 100-120 10 

Κ3 Τδραυλικό  ςφςτθμα 100-120 10 

Κ4 Πλαίςιο – τακεροποιθτζσ 100-120 10 

Κ5 φςτθμα φόρτωςθσ - φςτθμα εκςκαφισ – κάδοι 100-120 10 

Κ6 Καμπίνα – Άνεςθ  χειριςτι 100-120 10 

Κ7 Ηλεκτρικό  ςφςτθμα – Φωτιςμόσ 100-120 5 

Κ8 Βάροσ - Διαςτάςεισ - Εργαλεία 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ Β΄:ΕΓΓΤΗΗ,ΤΝΣΗΡΗΗ,ΠΑΡΑΔΟΗ 

Κ9 

Σεχνικι Τποςτιριξθ – Εγκαταςτάςεισ, Σεχνικό προςωπικό 

προμθκευτι – Ανταλλακτικά- Εκπαίδευςθ 100-120 15 

Κ10 Εγγφθςθ  καλισ  λειτουργίασ 100-120 10 

Κ11 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ 100-120 5 

  ΤΝΟΛΟ 100% 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή 

απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ηχπν: 

U=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ .............................. +ζλ*Κλ (ηχπνο 1) 

φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%) (ηχπνο 

2) 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ 

ηνλ ηχπν:  

λ = ( Ο.Π. / U ) 
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

                         

 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

              ΓΑΣΟΤΝΗ 25-02-2021 

                             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

  

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ»  
 

Άξζξν 2ν : Θζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

5. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

7. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,2 

8. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

                                                      
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

 

Αξ.Μει.:    08/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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9. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

10. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ3 

11. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

12. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

13. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Θδηνθηεζία, πγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

14. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

15. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

16. ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

17. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

18. Σνπ λ.4605/19  

 

Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 

β) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

γ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ) Ζ Σερληθή Έθζεζε. 

ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 

Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ  θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε 

βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ έρεη εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 5ν : Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

χκθσλα κε ην Ν.4412/2016 , ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 6ν : ύκβαζε - Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην Νφκν, 

ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο  είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 
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Άξζξν 7ν : Πνηόηεηα πιηθώλ - Υξόλνο εγγύεζεο 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο 

 

Άξζξν 8ν : πζθεπαζία - Μεηαθνξά - Σνπνζέηεζε 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά , 

θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα 

θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ 

ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα πξνβιέπνληαη θαη 

απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 9ν : Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε, εληφο εμήληα (60) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

Άξζξν 10ν : Φόξνη , ηέιε , θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 0,06 ππέξ ΑΔΠΠ. 

 

Άξζξν 11ν : Επζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. 

 

Άξζξν 12ν :  

Παξαιαβή Θ. Αξκόδην όξγαλν 

 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 

 

ΘΘ. Παξνπζία πξνκεζεπηή 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, 

εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16). 

 

ΘΘΘ. Πνηνηηθόο έιεγρνο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

 

IV. Πξσηόθνιιν παξαιαβήο/απόξξηςεο/καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

 

V. Δπλαηόηεηεο Επηηξνπήο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 

- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 

- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

(άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

Απνδεηθηηθφ παξάδνζεο 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 
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- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, 

- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 

- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 παξ.7 ηνπ Ν.4412/16) 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ 

απηψλ. 

Δθ' φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ ηεο ίδηαο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν. 

 

Άξζξν 13ν : Εμόθιεζε 

Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδψλ ζα πιεξσζεί, ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Άξζξν 14ν 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Ν. 4412/2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 25-02-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Ε Θ Δ Θ Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο ζπγγξαθήο 

ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απηή πεξηγξάθνληαη νη εηδηθνί φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ .θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην κεράλεκα έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα θνξησηή . 

Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο Πελεηνχ. Αλάδνρνο δε ν αλαδεηρζείο κεηνδφηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο.  

Άξζξν 2ν : Θζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 Άξζξν 4ν : Εγγπήζεηο πιηθώλ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

Μέζα ζ' απηφ ην δηάζηεκα ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ θαη ε αληνρή ησλ 

πιηθψλ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο ησλ θνξηίσλ, ψζηε λα παξακέλνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Άξζξν 5ν: Επζύλεο- Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα απνθαηαζηήζεη νηηδήπνηε είλαη 

θαηεζηξακκέλν (ρσξίο επζχλε ηνπ Γήκνπ) κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 215 παξ.2 Ν.4412/16) 

Άξζξν 6ν: Έλαξμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, παξάδνζε θαη δηάξθεηα ηζρύνο 

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη (4) 

ηέζζεξηο κήλεο. 

Παξάδνζε νρήκαηνο 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Άξζξν 7ν : ηαζεξόηεηα ηηκώλ 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Πεξηερφκελν ησλ Σηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο 

γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο. 

Καηά ηα αλσηέξσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη. : 

Α) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν πνπ ε 

ππεξεζία νξίδεη, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ. 

Β) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ή απνζήθεπζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Γ) Κάζε γεληθά δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ, δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε πνπ λα αθνξά ηηο πνζφηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 

εηζέξρνληαη. 

Άξζξν 8ν : Σξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη  Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ ην αλψηεξν εληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

         ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕ ΣΘΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΩΣΖ» 

 

Αξ.Μει.:  08  /2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 111.600,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ     ΗΗ  

2.ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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ηεο παξαγγειίαο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ Γειηίν Απνζηνιήο . Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν 

θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη 

θακηάο απφ ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Άξζξν 9ν : Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα 0,5% ηελ 

εκέξα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

Άξζξν 10ν : Πιεξσκέο 

Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδψλ ζα πιεξσζεί, ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η.Α'/5.6.2003)"Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο", 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ζα γίλεηαη κ' εμφθιεζε φινπ ηνπ πνζνχ, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή απηψλ, 

κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 11ν : Αηύρεκα θαη Ζεκηέο 

Ο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε ζρέζε « πξνζηήζεσο » πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη επζχλεηαη πξνζσπηθά απηφο θαη κφλν ζε 

φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γηα 

απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ηα 

κεηαθνξηθά ηνπ κέζα, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θιπ., ζε πξφζσπα ή ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ θνηλνηήησλ ή ηξίησλ, απνθιεηφκελεο ξεηά θαη απφιπηα θάζε επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. Μεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν εξγνδφηεο. 

Άξζξν 12ν 

Μειέηε πλζεθψλ ηεο Πξνκήζεηαο - Βεβαίσζε πκκφξθσζεο 

Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε 

απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 

ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, 

κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

Άξζξν 13ν Δεκνζίεπζε 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ φπνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηεο δεκνζίεπζεο . 

Πιήξεο ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Πελεηνχ http://www.dimospineiou.gov.gr, φπνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζ' 

απηά. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο 

πνπ αλαθεξχρζεθαλ αλάδνρνη κε ηε δηαδηθαζία. 
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