
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

και συνοδευτικού εξοπλισμού» 
Αρ. Μελέτης: 4/2019 

 
Αριθ. Πρωτ : 4377/27-02-2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  254.800 € με ΦΠΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 225.000,00 € - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: 29.800,00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Προϋπολογισμός 
- Έντυπο προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 
οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης: 4/2019 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων  έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου,  
όπως συντήρηση επαρχιακής οδοποιίας, διαμόρφωση χώρων, χωματουργικές 
εργασίες, έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης παγετού ή πλημμύρας, αποκομιδής 
ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμού δημοτικών οδών και πλατειών, ηλεκτρολογικές 
εργασίες και κλαδέματα πρασίνου κλπ: 

 
Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια: 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
Ενός (1)  καινούριου φορτωτή - εκσκαφέα   - Προϋπολογισμός 93.000,00 € με 
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 
Ενός (1)  καινούριου σαρώθρου - Προϋπολογισμός 99.800,00 € με ΦΠΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Μιας (1) υπερκατασκευής καλαθοφόρου επί υπάρχοντος οχήματος - 
Προϋπολογισμός 62.000,00 € με ΦΠΑ 
 

 
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για μία εκ των ομάδων 
ειδών του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) ή και για περισσότερες.  
 
Για όλες τις ομάδες (Α, Β και Γ) κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής  

 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ως εξής: 

  

Με  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα ειδών της μελέτης, η οποία θα 

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 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 254.800 € με ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από 

το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι του ύψους της 
εγκεκριμένης πίστωσης των 225.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους 
του Δήμου και θα βαρύνει  τον παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019: 
   

62.7131.05   «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
εξοπλισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» ποσού 254.800   ευρώ 

                                                
Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του 

Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 
  

 

Μεσολόγγι, 27/02/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Μεσολόγγι,   27/02/2019 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

 
 

 
 

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου, οχημάτων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» 
Αρ. Μελέτης: 4/2019 

  
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς 
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 
τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα 
αναδειχθούν, η ανατιθέμενη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 
οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού». 
  
 
Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
α)  Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. 
πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
β) Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
δ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 
αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων 
διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.» 
ε) Της υπ’ αριθμ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), με την οποία εξαιρούνται 
από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των 
οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ) Της απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 
1789/12.11.2010 με την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 
καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 
η) Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία 
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  
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 θ) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 
 ι) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 κ) - Της με αριθμ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
 λ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπές ρυθμίσεις». 
 μ)   Του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
Άρθρο 3  - Συμβατικά τεύχη 
 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας 
β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 
γ) Η Τεχνική έκθεση 
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Προϋπολογισμός της μελέτης. 
ζ) Έντυπο προσφοράς. 
 
  
Άρθρο 4  – Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των παρακάτω 
δικαιολογητικών 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 
 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  
- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,  
-ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 
-ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 
-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την 
οποία διέπονται. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000022932_S0000085307
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του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή 
του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
 
β. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 
Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατομικές 
επιχειρήσεις. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς 
κύριας ασφάλισης,  
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νομικό πρόσωπο) καθώς και  εργοδότες  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής στα ασφαλιστικά ταμεία  που από το νόμο είναι υποχρεωμένοι να  
καταβάλουν εισφορές.  
 
 δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής 
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
 
ε. Όλα τα δικ/κα – πιστ/κά και λοιπά έγγραφα που ζητούνται να κατατεθούν στην 
ενότητα των προδιαγραφών της μελέτης, ως αποδεικτικά μέσα στα δικ/κά 
κατακύρωσης,  ανά όχημα 
 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την 
οποία διέπονται. 
 
ζ. Οι κοινοπραξίες (ενώσεις) οικονομικών φορέων υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
κοινοπραξία. 
Εάν σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) 
του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 
 

Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη 
δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση 
προσκομίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την 
αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο 
χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 ή του Ν 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και 
σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή, σε πρωτοκολλημένο φάκελο ,μέσα σε 
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προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
Υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους 
ίδιους τους ενδιαφερόμενους και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν 
απαιτείται να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας, είτε της κατακύρωσης της σύμβασης.  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.  
 

 
Άρθρο 5  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου 
με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) για την 
ομάδα ή ομάδες που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  
  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον από την υπογραφή της σύμβασης. 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 
Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, 
της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο 
λόγος για τον οποίο κατετέθη. 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 
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i. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύει τον εκάστοτε 
φορέα θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της μελέτης, όπως ισχύουν 
σήμερα. 
ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 24 ωρών από την παραγγελία) 
παράδοση των ειδών της προμήθεια στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα της 
προμήθειας. 
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την 
έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του κάθε 
φορέα. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης.  
Με την παράδοση των μηχανημάτων η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικαθίσταται 
με ισόποση εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, διάρκειας έξι (6) μήνες 
τουλάχιστον. 
Για τα υπόλοιπα είδη της προμήθειας δεν απαιτείται χρηματική εγγύηση καλής 
λειτουργίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Ένα έτος (1)  τουλάχιστον για όλα τα υπό προμήθεια μηχανήματα 
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συμμετοχής,  και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν 4412/2016. 
 
Άρθρο 7  - Έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν 
4412/2016. 
 
 
Άρθρο 8  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της 
εργασίας. 
 
 
Άρθρο 9  Διάρκεια σύμβασης  

Διάρκεια σύμβασης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Ακόμα η 

σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα δίμηνο επί πλέον 
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από την ημερομηνία λήξης της μόνο κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού συμβουλίου υπό 

τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του 

προϋπολογισμού της δαπάνης.  

 
 
 
Άρθρο 10  – Τρόπος πληρωμής 
Μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή 
τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του φορέα της 
προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη (είδος, ποσότητες κλπ) 
και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προμηθευτή, θα 
αποστέλλεται ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπου θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η πληρωμή.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 
  
 
Άρθρο 11- Παραλαβή  
Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου 
προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.: 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη μέσα στο χρόνο που 
ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα 
από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό 
πρωτόκολλο. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές, 
οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   
Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016. 

Τα είδη της προμήθειας θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό 
αυτό επιτροπή κατά τις εργάσιμες ημέρες και πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των 
υπηρεσιών του φορέα της προμήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 12-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση- αντικατάσταση 
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν 4412/2016. 

 
Άρθρο 13o 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου-κυρώσεις 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου: 
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α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016,  
 
2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 
για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο  άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   

 
 

Άρθρο 14 - Προκαταβολή 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

 

 

Μεσολόγγι,  27/2/2019 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Μεσολόγγι,  27/2/2019 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 
 

 

 
Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 

 
 
 
 

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ     

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
O υπό προμήθεια μηχανοκίνητος διαμορφωτής γαιών προορίζεται για χρήση από το 
Δήμο Μεσολογγίου με κύριο έργο τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και 
δευτερευόντως σε εργασίες όπως διαμόρφωση χώρων, χωματουργικές εργασίες, 
εργασίες   εκχιονισμού κλπ. 
Το μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο με κινητήρα 6 κυλίνδρων,  ιπποδύναμης από 
135 Hp έως 142 Hp κατά ISO 13496, βάρους από 12 έως 15 τόνους, ενώ οι 
διαστάσεις του θα είναι κατά το δυνατόν μικρές ώστε να έχει μεγάλη ευελιξία 
κινήσεως και ελιγμών σε στενούς επαρχιακούς δρόμους. 
Θα είναι γνωστού Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου κατασκευαστή με μακρόχρονη 
παρουσία τόσο στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι προμηθευτές θα 
πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν ονομαστική κατάσταση πωλήσεων καινούργιων 
μηχανημάτων, του ίδιου ή όμοιου τύπου, εντός των τελευταίων 10 ετών (όνομα 
πελάτη, διεύθυνση, μοντέλο).  
Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται οι λέξεις “επιθυμητό” ή 
“περίπου”. Γενικά δεν αποκλείονται προσφορές για λόγους παρουσίασης και 
πληρότητας, αρκεί να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή. 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας) 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, 
που θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης. 
 
Άρθρο 2ο (Χρόνος Παράδοσης) 
 
Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
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 3,50μ. 
Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35μ. 
 
Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να δοθεί η 
σχετική απόσταση). 
 
2. Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα 
ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common 
rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 110HP.  
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Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη 
ροπή στρέψεως. 
 
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. 
 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του 
κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  
 
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 απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική 
επιλογή σχέσεων (AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την 
αυτόματη, ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του 
μηχανήματος. Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων 
στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Να αναφερθούν ο αριθμός των 
ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  
 
Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το 
οποίο θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4) 
ταχύτητες πίσω. 
Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.  
 
Σύστημα κύλισης  
Να αναφερθούν: 

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

 Τύπος διαφορικών. 
 
Ελαστικά 
Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial).  
 
β. Σύστημα διεύθυνσης 
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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, 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 
με λάμα διπλής όψεως. 
 
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 και  
 
β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 
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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 της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται 
γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για 
ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.  
 
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. 
 
Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία 
υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, 
ειδικοί κάδοι, κλπ.  
 
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. 
 
8.Aξιοπιστία 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας 
και ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά 
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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 
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 9001:2008 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. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ελαστικοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Φορτωτής εκσκαφέας 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100-120 30 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική 
τεχνολογία κ.α.)  

100-120 20 

3 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση 100-120 20 

4 Σύστημα φόρτωσης 100-120 15 

5 Σύστημα εκσκαφής 100-120 15 

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:  

λ = Ο.Π. 
U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
σύγκρισης λ.  
 
Παρελκόμενα 
 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 
 

1) Εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως 
2) Τρίγωνο ασφαλείας, πυροσβεστήρα, ανακλαστήρες όπισθεν.  

 
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
3.1  Εκπαίδευση 
 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της 
Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος. 
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3.2 Τεχνική Υποστήριξη 
 
3.2.1  Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την υποστήριξη του μηχανήματος με 
ανταλλακτικά για μία 10ετία τουλάχιστον. 
 
3.3  Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 
 
Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο 
οποίος όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες. Το μηχάνημα θα 
παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με 
το μηχάνημα να παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του μηχανήματος. 
 
3.4   Εγγύηση 
 
Το μηχάνημα θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος. Εξαιρούνται 
οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν από κακό χειρισμό του μηχανήματος. 
 
 

B’   ΟΜΑΔΑ 

Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) καινούριου αυτοκινούμενου αναρροφητικού 
σαρώθρου, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και 
πιο συγκεκριμένα  σαρώθρου 1 κ.μ. Το σάρωθρο θα χρησιμοποιηθεί εκτός από τις 
συνήθεις διαδρομές και για τις ανάγκες καθαριότητας των πεζοδρόμων της πόλης και 
των στενών μικρών δρόμων όπου αδυνατεί να εισέλθει το μεγάλο. Στη λειτουργία 
του θα υποστηρίζεται και από την πεζή καθαριότητα.  
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Το προς προμήθεια καινούργιο αναρροφητικό σάρωθρο, θα πρέπει να είναι προηγμένης 
τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού και εύφημου οίκου, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ε.Ε., κλπ.). Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο και 
πρόσφατης παραγωγής όχι πέραν του έτους. 
 
Όλες οι κάτωθι 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. 
 
Θα πρέπει να είναι Ιδιαίτερα ευέλικτο, επί ποινή αποκλεισμού αρθρωτού τύπου, με 
εσωτερική ακτίνα στροφής που δεν θα ξεπερνά τα 150 cm και μικρών διαστάσεων, με 
πλάτος καμπίνας (χωρίς τους καθρέφτες) που δεν θα υπερβαίνει τα 120 cm, ώστε να 
είναι κατάλληλο και πολύ ευέλικτο για σάρωση στενών δρόμων, πλατειών, 
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πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων, στεγασμένων χώρων και γενικώς για χώρους όπου 
τα μεγάλα σάρωθρα δεν μπορούν να ελιχθούν. 
 
Η προηγμένη τεχνολογία του προς προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον μεγαλύτερο 
δυνατό περιορισμό κόστους αναλώσιμων σε βούρτσες σάρωσης, φίλτρα κ.λπ.  
 
Το σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσματικά μικρούς & μεγάλους 
δρόμους και επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες αναψυκτικών  
χάρτινες/αλουμινίου/πλαστικές, πέτρες, χώμα κλπ. και να λειτουργεί επί ποινή 
αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε 
μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων (ύπαρξη 
περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόμηση κόστους 
λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών. 
 
Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος 
του σαρώθρου. Το πλάτος σάρωσης με δυνατότητα αυξομείωσης, θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 2,4m. Η καταβίβαση και ανύψωση του εμπρόσθιου 
συστήματος σάρωσης (2 βούρτσες κλπ.) θα πρέπει να γίνεται με χειρισμό από την 
καμπίνα του σαρώθρου.  
 
Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία, θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων για την έκδοση νόμιμης άδειας 
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Το μικτό φορτίο του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 3,5 tn ώστε να μην προκαλούνται κίνδυνοι φθορών στα 
πλακόστρωτα, πλατείες και πεζοδρομημένα τμήματα του Δήμου και το αντίστοιχο 
ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 tn. 
 
Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης 
επαφίεται στη σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα 
περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν. 
 
Η αναρροφητική ισχύς, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου 
των μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του οχήματος κ.λ.π., 
επαφίεται στις τεχνικές δυνατότητες και την σχεδίαση κάθε κατασκευαστή υπό την 
προϋπόθεση ότι θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του. 
 
Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, 
σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωρική επεξεργασία. 
 
 

 Ειδικά χαρακτηριστικά 
 
Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία 
της σάρωσης, θα πρέπει να είναι πλήρως υδραυλική και επί ποινή αποκλεισμού με κίνηση 
και στους τέσσερις (4) τροχούς (4Χ4) για λόγους εύκολης κίνησης και στους πλέον 
«δύσκολους» δρόμους της πόλης. Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή 
αποκλεισμού καυσίμου πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να 
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ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα επί του σαρώθρου 
θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 35.0 KW και να καλύπτει με 
επάρκεια τις ανάγκες πλήρους ταυτόχρονης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του 
σαρώθρου (κίνηση, σάρωση/περιστροφή και των 2 βουρτσών, αναρρόφηση, ψεκασμός 
νερού, κλιματισμός καμπίνας κλπ.). Όλα τα συστήματα των μηχανισμών και του 
κινητήρα του σαρώθρου, θα πρέπει να είναι επισκέψιμα για τις ανάγκες συντήρησης ή 
και επισκευής, καθώς επίσης και προφυλαγμένα από οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την 
λειτουργία του, ρύποι, συγκρούσεις κ.λ.π.. Η αυτονομία λειτουργίας του με ένα πλήρες 
ρεζερβουάρ πετρελαίου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 8 ώρες. 
 

 Καμπίνα οδήγησης  
 
Το σάρωθρο θα διαθέτει κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης προδιαγραφών ROPS, 
δύο ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριά, ανοιγόμενα παράθυρα, πανοραμικά κρύσταλλα και 
ειδικό ανεμοθώρακα ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρα, που θα προσφέρουν την 
μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα στα σημεία εργασίας. Επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει 
σύστημα εργοστασιακού κλιματισμού (a/c). 
 
Τιμόνι και εργονομικό κάθισμα οδηγού στο κέντρο της καμπίνας, πλήρη πίνακα σημάτων 
προειδοποίησης λειτουργιών και ωρομετρητή. Υποχρεωτικά θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας 
χειριστή. 
 
Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η 
οποία θα φέρει τα απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. 
 
Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με 
Κ.Ο.Κ. και θα φέρει κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του 
οποίου θα πρέπει να είναι ορατή από κάθε σημείο. 
 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η εργονομία και η ποιότητα των 
υλικών κατασκευής του προς προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο 
μέσα από την καμπίνα οδήγησης και η εργονομική διάταξη των πινάκων οδηγιών των 
χειριστηρίων καθώς και η δυνατότητα μεταβλητότητας των στοιχείων οδήγησης (τιμόνι, 
κονσόλες κλπ.) ανάλογα με τα κατά περίπτωση σωματικά χαρακτηριστικά του χειριστή. 
 

 Τρόπος σάρωσης 
 
Κατά την σάρωση, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
ανισόπεδης κίνησης ύψους τουλάχιστον 180 mm και η ικανότητα αναρρίχησης σε 
ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. 
 
Ο τρόπος σάρωσης, που επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και υπό την 
προϋπόθεση ότι το προς προμήθεια σάρωθρο θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού 
οπωσδήποτε με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε 
μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων (ύπαρξη 
περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόμηση κόστους 
λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών.  
 



 

Σελίδα 22 από 36 

 

Οι δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης, μέσω των οποίων θα μεταφέρονται οι 
ρύποι/απορρίμματα στο κέντρο του εμπρόσθιου μέρους του σαρώθρου προς το 
στόμιο αναρρόφησης, θα πρέπει να είναι επαρκούς διατομής και να διαθέτουν ίνες 
από συνθετικό υλικό ειδικών προδιαγραφών υψηλής αντοχής. Οι βούρτσες θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης. Για λόγους ευκολίας 
χειρισμών και άμεσης προσαρμογής του συστήματος σάρωσης στα δεδομένα του 
σαρωτικού έργου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεσιμού οι δύο εμπρόσθιες βούρτσες να 
διαθέτουν ειδική διάταξη ανάρτησης και αυτόματης ρύθμισης της πίεσης επαφής τους 
στην επιφάνεια καθαρισμού και να υπάρχει ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε μία 
βούρτσα από το εσωτερικό της καμπίνας μέσω ευχρηστων και εργονομικών 
χειριστηρίων. Για τη σημαντική διεύρυνση εισόδου του στομίου αναρρόφησης και τη 
δυνατότητα αναρρόφησης τυχόν ογκωδών αντικειμένων που θα συναντήσει το 
σάρωθρο κατά την κίνησή του θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένα αυτομάτως 
ανοιγόμενο κλαπέτο. 

Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 40 Km/h ενώ 
η μέγιστη ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
20 Km/h. 
 
 

 Κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων 
 
Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, 
πολύ ανθεκτικός σε οξείδωση και επί ποινή αποκλεισμού καλυμμένος εσωτερικά από 
ανοξείδωτο χάλυβα  και ικανός να φέρει συλλεγόμενα απορρίμματα βάρους 
τουλάχιστον 2.000 Kg. 

Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000lit, οπίσθιας 
αυτόματης υδραυλικής ανύψωσης/εκκένωσης από κατάλληλο ύψος τουλάχιστον 
1.500mm και υπό γωνία τουλάχιστον 100ο  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν 
παραστεί ανάγκη, να ανατρέπεται με ασφάλεια και με υδραυλική υποβοήθηση σε 4-
τροχο τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τυποποιημένης 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1.100 λίτρων και άνω, ή σε διερχόμενα 
απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά containers, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην αποσπάται το σάρωθρο 
από το έργο της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή του. Η 
ανύψωση, πλήρη εκκένωση και τελική καταβίβαση του κάδου θα επιτυγχάνεται 
υδραυλικά με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα οδήγησης. 

Για την καταστολή της σκόνης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα 
ψεκασμού νερού μέσω ακροφυσίων στις δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης και 
εντός του κεντρικού αγωγού αναρρόφησης και ανθεκτική δεξαμενή νερού 
χωρητικότητας τουλάχιστον 190 λίτρων. Επί ποινή αποκλεισμού, για λόγους 
εξοικονόμησης χρήσης νερού και σημαντικής αύξησης της αυτονομίας του σαρώθρου, 
θα πρέπει εντός του κάδου συλλογής των αναρροφούμενων απορριμμάτων να 
υπάρχει πλέον εξελιγμένο σύστημα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού 
των απορριμμάτων στο σύστημα ψεκασμού νερού του σαρώθρου οδηγώντας σε 
ισοδύναμη αύξηση του διαθέσιμου νερού κατά τουλάχιστον 150lit. 

Οι διαστάσεις του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 
ακόλουθες: 
 
Πλάτος: 1.200 mm (χωρίς τους καθρέφτες) 
Μήκος: 4.000 mm (με το εμπρόσθιο σύστημα βουρτσών) 
Ύψος:  2.000 mm (χωρίς φανό αναλαμπής) 
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Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά εργοστασιακά 
σχέδια του προσφερόμενου σαρώθρου για την πιστοποίηση των διαστάσεών του. 
 
Το σάρωθρο με την παράδοσή του θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς 
του συμμετέχοντα, να : 
 

 Διαθέτει την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή έτσι ώστε να μπορεί να 
προσαρμοστεί σε αυτό γρήγορα και εύκολα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων 
μελλοντικών τεχνικών μετατροπών του σαρώθρου, εμπρόσθια διάταξη 
χλοοκοπής & κοπής ψηλών χόρτων, εμπρόσθια διάταξη πλύσης/στέγνωσης 
κοινόχρηστων χώρων, εμπρόσθιας λεπίδας ή φρέζας εκχιονισμού και 
αλατοδιανομέα σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης. 

 Είναι εξοπλισμένο με εργονομική διάταξη εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης 
κατάλληλα διευθετημένου επί του σαρώθρου μήκους τουλάχιστον 3m 
κατάλληλης διατομής που θα παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή του 
σαρώθρου να καθαρίζει δυσπρόσιτα σημεία όπως παρτέρια, κάτω από 
παγκάκια, γύρω από δένδρα κλπ. 

 
Επίσης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του 
Δήμου μας. 
 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως και θα βαθμολογηθούν ανάλογα: 
 
 Το μικρότερο πλάτος του σαρώθρου υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες 

διαστάσεις του θα είναι μέσα στις ζητούμενες από την παρούσα μελέτη. 
 Η κατά το δυνατόν ευθύγραμμη θέση του αγωγού αναρρόφησης καθ’ όλο το 

μήκος του μέχρι και της εισόδου των αναρροφούμενων απορριμμάτων στον χώρο 
συγκέντρωσής τους,  έτσι ώστε να μην στομώνει και η ευκολία με την οποία 
επιτυγχάνεται η πρόσβαση και ο καθαρισμός στο εσωτερικό του. 

 Ο εργονομικός, ασφαλής, πλήρης οργάνων και μεγάλης ορατότητας προς κάθε 
κατεύθυνση, θάλαμος οδήγησης. 

 Η διάταξη των πινάκων οδηγιών χειριστηρίων. 
 
Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου δωρεάν, για την χρήση 
και συντήρηση του προς προμήθεια σαρώθρου. 

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς : 

 Τα προσφερόμενα σάρωθρα να συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) 
του εργοστασίου κατασκευής, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί 
με την προσφορά (φάκελος Τεχνικής Προσφοράς). 

 Το εργοστάσιο κατασκευής των σαρώθρων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 

κατά ISO 9001 και ISO 14001, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να 

υποβληθούν μαζί με την προσφορά (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

 Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

κατά ISO 9001 και ISO 14001 για το παρεχόμενο service και τεχνική 

υποστήριξη, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την 

προσφορά (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 
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Το σάρωθρο κατά την παράδοσή του θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 

 Τρίγωνο επισήμανσης τυχόν ακινητοποίησης καθ’ οδόν του οχήματος. 

 Πακτωμένο τρίγωνο βραδυπορείας στο πίσω μέρος του. 
 Πλήρες από Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενο φαρμακείο & πυροσβεστήρας. 
 Τεύχος ανταλλακτικών, οδηγιών χρήσης, επισκευών και συντήρησης στην 

Ελληνική γλώσσα. 
 
 

 Άλλα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) 
 
Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων σαρώθρων θα καθορισθεί με την προσφορά 
των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 
Επίσης ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων σαρώθρων δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία του εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος 
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι 
αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη 
εγγύηση ακόμη και απευθείας εάν αυτό ζητηθεί από το Δήμο μας. 

 
Σε κάθε τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται τα 
ακόλουθα στοιχεία, με τα οποία και θα συμπληρωθεί αντιστοίχως το ακόλουθο 
ερωτηματολόγιο : 
 
Α. Όχημα  

1. Εργοστάσιο κατασκευής: 

2. Χώρα και έτος κατασκευής: 

3. Ακτίνα στροφής: 

4. Ταχύτητα πορείας: 

5. Δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης (cm): 

6. Διαστάσεις σαρώθρου (cm): 

   α. Μήκος: 

   β. Πλάτος: 

   γ. Ύψος: 

 

Β. Κινητήρας 

1. Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος: 

2. Αριθμός κυλίνδρων – Κυβισμός- Ισχύς : 

 

Γ. Καμπίνα οδήγησης  

1. Περιγραφή: 
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2. Τιμόνι οδήγησης – Υδραυλική επιβοήθηση: 

3. Κονσόλα ή κονσόλες σημάτων ενδείξεων ή χειρισμών: 

4. Κάθισμα οδηγού: 

 

Δ. Όργανα μέτρησης 

 

Ε. Σύστημα σάρωσης 

1. Ταχύτητα εργασίας κατά την σάρωση: 

2. Αυτονομία εργασίας – Απόδοση: 

3. Αριθμός βουρτσών – Διάμετρος – Υλικό κατασκευής: 

4. Πλάτος σάρωσης ελάχιστο – μέγιστο: 

5. Περιγραφή συστήματος: 

6. Αγωγός αναρρόφησης – Υλικό κατασκευής: 

 

ΣΤ. Σύστημα αναρρόφησης 

Περιγραφή: 

 

Ζ. Σύστημα καταστολής σκόνης 

Περιγραφή: 

 

Η. Δεξαμενές 

1. Κάδος συγκέντρωσης απορριμμάτων – Περιγραφή: 

   α. Χωρητικοτητα: 

   β. Επιτρεπόμενο φορτίο (Kg.): 

   γ. Τρόπος οπίσθιας εκκένωσης:  

   δ. Υψος εκκένωσης: 

2. Δεξαμενή νερού – Περιγραφή –Χωρητικότητα : 

 

Θ. Λοιπά στοιχεία 

1. Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

2. Χρόνος παράδοσης: 

3. Χρόνος εγγύησης: 

4. Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά: 

6. Πιστοποιητικά ποιότητας: 

7. Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς 

την τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας (CE). 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ 

1.  Γενικές Απαιτήσεις 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Πλαίσιο Οχήματος 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6.  Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  Άξονες – Ελαστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  Καμπίνα Χειρισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9.  Κάδος απορριμμάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10.  Υδραυλικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11.  Σύστημα σάρωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12.  Σύστημα νερού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13.  Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14.  Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 Αναρροφητικού σαρώθρου  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 
Πληρότητα προσφοράς και ανταπόκριση προς 
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
της διακήρυξης 

100-120 
35 

2 

Ποιότητα υλικών – Τεχνολογία και 
ανταπόκριση προς τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πιστοποιήσεις, που έχουν ληφθεί 
υπόψη κατά την κατασκευή, καθώς και 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100-120 

35 

4 Σύστημα σάρωσης - Αγωγός αναρρόφησης 100-120 15 

5 Ποιότητα κατασκευής, εργονομία και 
ορατότητα στα σημεία σάρωσης της καμπίνας 
οδήγησης. 

100-120 15 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 
 
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 ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ.  
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Γ΄ ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
Σκοπός. 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την προμήθεια μίας υπερκατασκευής ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού βραχιονοφόρου. 
Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και όπου η απαίτηση 
αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5% της 
αναφερόμενης τιμής. 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 
 
Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα αποτελείται από: 
 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής και σύγχρονης 
τεχνολογίας, ικανός να αντέξει με την απαιτούμενη ασφάλεια όλα τα φορτία που 
δημιουργούνται από το ίδιο βάρος, το βάρος του ωφέλιμου φορτίου και στις 
δυναμικές καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τις κινήσεις του. 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι μικτού τύπου (αρθρωτού - τηλεσκοπικού τύπου) 
με έναν τουλάχιστον τηλεσκοπικό δοκό, περίπου 14 m ύψους εργασίας και 6m 
οριζόντιας εργασίας. Οι βραχίονες θα περιστρέφονται επί ειδικής βάσης κατά 360 
μοίρες με υδραυλική περιστροφή σε σύστημα ατέρμονα με ρουλεμάν και προς τις δυο 
κατευθύνσεις, ο οποίος θα είναι ηλεκτρικά μονωμένος, ώστε να μπορεί να 
απομονώνεται ο ανυψωτικός μηχανισμός από το πλαίσιο - πλατφόρμα. 
Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχεδιαγράμματα και βεβαίωση του 
κατασκευαστή.  
Θα υπάρχει σύστημα αυτομάτου οριζοντίωσης καλαθιού. Όλο το υδραυλικό - 
ηλεκτρικό σύστημα και το υδραυλικό έμβολο θα πρέπει να είναι εντός της 
τηλεσκοπικής δοκού καθ’ όλη τη διαδρομή, ώστε να αποφεύγεται η φθορά του. 
Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη υδραυλική με χειριστήρια: 
 
Στο κεντρικό χειριστήριο εδάφους  
Θα υπάρχουν αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού, 
ώστε να πραγματοποιούνται οι κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα 
ελεγχόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα. Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα 
είναι εξ΄ ολοκλήρου υδραυλική.  
Οι σωληνώσεις του ανυψωτικού μηχανισμού θα είναι, για καλύτερη προστασία, 
οπωσδήποτε εσωτερικές. Η λειτουργία θα ελέγχεται από σύγχρονα συστήματα 
ασφαλείας, σύμφωνα με όλες τις σχετικέςπροδιαγραφές. Στη περίπτωση βλάβης του 
υδραυλικού συστήματος, θα ακινητοποιείται ο ανυψωτικός βραχίονας και θα 
μετακινείται με την χρήση χειροκίνητης αντλίας εκτάκτου ανάγκης. 
 
Επίσης θα υπάρχει: 
α. κεντρικός γενικός διακόπτης 
β. κλείδωμα χειριστηρίου πελμάτων με κλειδί 
γ. κλείδωμα όλων των λειτουργιών που μπορεί να γίνουν από το έδαφος με κλειδί και 
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εφόσον γυρίσουμε τις εντολές στο καλάθι με κλειδί, ούτως ώστε όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το αντίστοιχο του εδάφους να τίθεται 
αυτόματα εκτός λειτουργίας. 
δ. Κεντρικό (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 
ε. Σύστημα PLC για: 
− Έλεγχο κινήσεων. 
− Έλεγχο σταθεροποίησης μηχανής. 
− Μέτρηση ωρών εργασίας μηχανής. 
− Ένδειξη βλαβών. 
− Έλεγχο μηχανής για ασφαλή λειτουργία. 
Όλο το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγχεται και θα οδηγείται από μονάδα PLC. 
 
Χειριστήριο καλαθιού 
α. Αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να 
πραγματοποιούνται οι κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα ελεγχόμενες 
από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
β. Κεντρικό (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας. 
γ. Ενδεικτικές λυχνίες, από τις οποίες θα φαίνεται αν υπάρχει τροφοδοσία στο 
χειριστήριο, αν το σύστημα ευστάθειας είναι στη σωστή θέση και αν το σύστημα του 
ανυψωτικού μηχανισμού είναι μέσα στα όρια λειτουργίας. 
δ. Σύστημα έναρξης λειτουργίας και σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος. 
 
Χειριστήριο βραχιόνων στήριξης (ποδαρικών) 
α. Ασφαλιστική βαλβίδα. 
β. 4 ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για κάθε κίνηση πέλματος. 
γ. Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής. 
Οι βραχίονες στήριξης θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα προς το έδαφος, ώστε να μην 
δημιουργούνται φθορές στο οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό 
σύστημα του μηχανισμού. 
δ. Τα τέσσερα πέλματα θα φέρουν αντιολισθητικά, ώστε να υπάρχει ασφάλεια σε 
επικλινή εδάφη. 
ε. Και τα τέσσερα πέλματα θα έχουν σύστημα προέκτασης, δηλαδή θα προεκτείνονται 
τουλάχιστον 0,50 m το κάθε ένα, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη ευστάθεια 
κατά την εργασία. 
 
ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Το καλάθι εργασίας θα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και 
ποιότητας, ανάλογων διαστάσεων (ενδεικτικά 1.3 χ 0,6χ1.2 m) από ειδικό υλικό 
παρέχοντας επαρκή μόνωση και για ηλεκτρική εργασία.  
Θα υπάρχει ηχητική προειδοποίηση, άγκιστρα για δύο (2) ζώνες ασφαλείας, διακόπτης 
για την έναρξη ή παύση του κινητήρα από τη θέση του καλαθιού, διακόπτης 
ασφαλείας που ακινητοποιεί αυτόματα όλο το μηχανισμό, σε περίπτωση κινδύνου 
(emergency stop). 
Στη θέση ηρεμίας του μηχανισμού το καλάθι θα βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του 
οχήματος, ώστε να ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβλημα από το δάπεδο της 
πλατφόρμας To δάπεδο (βάση) που θα εδράζεται ο ανυψωτικός  
μηχανισμός θα είναι μεταλλικό, στιβαρής κατασκευής, αντιολισθητικό και ικανό να 
δέχεται με την αναγκαία ασφάλεια όλα τα φορτία που δημιουργούνται και τις 
καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την λειτουργία των βραχιόνων. 
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Θα φέρει σκαλοπάτια για εύκολη και εργονομική πρόσβαση στο καλάθι.  
 
2.2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα επιτυγχάνεται με τροφοδοσία υδραυλικού 
ελαίου, από την κατάλληλης απόδοσης αντλία ελαίου, η οποία θα προσαρμόζεται στο 
δυναμοδότη του αυτοκινήτου (PTO), με εντολή εμπλοκής και απεμπλοκής από τον 
χειριστή. 
Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης να είναι στηριγμένες με ασφάλεια και να φέρουν 
μεταλλικά κολλήματα όπου απαιτείται. 
 
Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει οπωσδήποτε τα κατωτέρω συστήματα ασφαλείας: 
 

 Κεντρική βαλβίδα και βαλβίδες ασφαλείας για κάθε κύλινδρο, για ακινητοποίηση 
των ανυψωτικών βραχιόνων σε περιπτώσεις έλλειψης υδραυλικού υγρού. 

 Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης με αναστολή κινήσεων στις οριακές θέσεις 
διαδρομής. 

 Διακόπτη τύπου "μπουτόν" άμεσης διακοπής (emergency stop) λειτουργίας του 
μηχανήματος σε περίπτωση κινδύνου, τοποθετημένα στα χειριστήρια του 
καλαθιού. 

 Σύστημα ακινητοποιήσεως. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση βλάβης, θα 
πρέπει να υπάρχει στον βασικό εξοπλισμό χειροκίνητη αντλία εκτάκτου 
ανάγκης. 
 

ΠΕΛΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ. 
Αναφερόμαστε στους σταθεροποιητές – πέλματα στη βάση του ανυψωτικού, 2 
εμπρόσθια και 2 οπίσθια. Και τα τέσσερα θα είναι αντιολισθητικά και προεκτεινόμενα 
κατά 0,5 m. 
 

 Θα φέρουν ασφαλιστική βαλβίδα. 
 Να είναι ισχυρής κατασκευής και ανεξάρτητου χειρισμού για ανωμαλίες 

εδάφους. 
 Να εξασφαλίζουν την οριζοντίωση πλατφόρμας. 
 Να είναι ρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά αυτόματης προσαρμογής. 
 Οι βραχίονες στήριξης, στους οποίους προσαρμόζονται τα πέλματα έδρασης, 

θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα προς το έδαφος, ώστε να μην δημιουργούνται 
φθορές στο οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του 
μηχανισμού. 

 Να φέρει ειδικό αισθητήρα ή σύστημα, που θα απαγορεύει την κίνηση του 
ανυψωτικού μηχανισμού, εάν πριν δεν έχει απόλυτα σταθεροποιηθεί το  όχημα 
στα πέλματά του και αντιστρόφως δεν θα είναι εφικτή η απομάκρυνση των 
πέδιλων από τη θέση σταθεροποίησής τους, εάν ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν 
ευρίσκεται στην κατώτατη θέση του (θέση ηρεμίας). 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 
Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και θα 
καλύπτει εξολοκλήρου τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που έχει θέσει η 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης όλα τα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών 
– σήμανση CE,κ.λ.π. 
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Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι οι 
ακόλουθες: 
 

 Όλο το ηλεκτρικό και υδραυλικό κύκλωμα και η μπουκάλα τηλεσκοπίου θα είναι 
προστατευμένο μέσα στην τηλεσκοπική μπούμα και μέσα στους δοκούς για την 
αποφυγή ατυχήματος και φθορών από εξωτερικές αντίξοες συνθήκες. 

 Σε περίπτωση βλάβης ή εμπλοκής του υδραυλικού κυκλώματος να 
ακινητοποιείται ο βραχίονας και στη συνέχεια να μετακινείται μέσω χειροκίνητη 
αντλίας. 

 Παράλληλα, να ελέγχεται η έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού και να μην 
επιτρέπεται η έναρξη από τον χειριστή, εφόσον δε πατήσουν σωστά τα 
πέλματα ή είναι ασταθής η έδραση του οχήματος. 

 Διακόπτης (emergency stop) με ειδικό χειριστήριο τύπου μανιτάρι. 
 Οι υδροστατικοί κύλινδροι θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε 

περίπτωση θραύσης των ελαστικών σωλήνων, οι οποίες θα είναι 
ενσωματωμένες – κολλημένες και όχι με βιδώματα τα οποία δημιουργούν 
κινδύνους. 

 Οι σταθεροποιητές – πέλματα να διαθέτουν ηλεκτρονικούς διακόπτες μη 
προσβάσιμους και με κλειδιά που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του 
ανυψωτικού, αν πρώτα δεν τοποθετηθούν και δε θα επιτρέπουν τη λειτουργία 
τους όταν το καλάθι βρίσκεται ψηλά. 

 Σε κάθε περίπτωση που ενδέχεται να δημιουργηθεί ασταθής κατάσταση θα 
διακόπτεται η λειτουργία του ανυψωτικού και θα υπάρχει ανάσχεση 
λειτουργίας. 

 
Όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το αντίστοιχο του 

εδάφους τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας με ειδικό μηχανισμό μη επισκέψιμο κατά 
την ώρα έναρξης και εργασίας. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 
1. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της 
κατασκευής (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. 
Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 
2. Πίνακας των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη 
για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. 
4. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 
5. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια ανύψωσης. 
6. Εφ’ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 
εμπειρία στο service καλαθοφόρων και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και 
μεταφρασμένη , του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό 
αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, επίσημα μεταφρασμένο και 
θεωρημένο από επίσημη αρχή. 
7. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 
διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 
για εμπορία και service του υπό προμήθεια 
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είδους. 
8. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή, καθώς και του προσφέροντος 
και για εμπορία και service, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας. 
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους (1) τουλάχιστον και περιγραφή της 
οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 
10. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και 
εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
11.Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέρων και από τον 
κατασκευαστή αν δεν είναι ο ίδιος. 
12. Τέλος το όχημα πρέπει επίσης να διαθέτει όλες τις αναγκαίες σημάνσεις και 
μηχανισμούς, για αποφυγή ατυχημάτων ή βλαβών, που θα μπορούσαν να είναι 
αποτέλεσμα λανθασμένου χειρισμού. Επίσης πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
και να εξασφαλίζει την ασφαλή και εύκολη λειτουργία του, από τους χειριστές του 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 
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ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Βαθμολογία συστημάτων 

  

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια.  30 

Τηλεσκοπικός βραχίονας: 
Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωμετρικά χαρακτηριστικά – 
εργονομία, πλευρικά ερμάρια. Πρόσθετος Εξοπλισμός και 
Χαρακτηριστικά. 

30 

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης: Διαστάσεις – διάγραμμα 
λειτουργίας φόρτισης - τρόπος λειτουργίας, καλάθι 
εργασίας Ηλεκτρική μόνωση συστήματος ανύψωσης 

25 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 

Εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης 
ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη 
του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 
τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και 
επισκευών).  

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 ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
σύγκρισης λ.  
Απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία 
από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

 
 

Μεσολόγγι,  27/02/2019 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεσολόγγι,  27/02/2019 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
 
 
 
 

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης :  4/2019 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

A/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
-
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΗΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑΔΑ Α: 

1 Φορτωτής-Εκσκαφέας Τεμ. 1 75000 75000.00 

 ΚΑ: 62.7131.05    

 Cpv: 43200000-5  ΦΠΑ 24% 18000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 93000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β: 

2 Σάρωθρο Τεμ.  1  80483,87 

 ΚΑ: 62.7131.05    

 cpv 34921100-0 

 
 

 ΦΠΑ 24% 19316,13 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 99800,00 

 ΟΜΑΔΑ Γ: 

3 Υπερκατασκευή καλαθοφόρου Τεμ. 1   50000,00 

 ΚΑ: 62.7131.05    

 Cpv 42413500-9 
 

 ΦΠΑ 24% 12000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 62000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 254.800,00 

 
 

 
Μεσολόγγι,  27/02/2019 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεσολόγγι,  27/02/2019 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
 
 
 
 

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

Αρ. Μελέτης :  4/2019 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

A/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑΔΑ Α:     

1 Φορτωτής-εκσκαφέας τεμ 1   

   ΦΠΑ 24%  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 ΟΜΑΔΑ Β:     

2 Σάρωθρο τεμ 1   

   ΦΠΑ 24%  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

 ΟΜΑΔΑ Γ:     

3 Υπερκατασκευή καλαθοφόρου τεμ 1   

   ΦΠΑ 24%  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

           
 
 
 

  

  ……. - ..….- 2019 
  Ο Προσφέρων 
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