
 

 

 

 
             
       

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
  

 
 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  256.680,00 €  ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ :   

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 
 
 
 

 
             CPV:  34134200-7   Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 
                       16000000-5   Γεωργικά μηχανήματα 
                       16810000-6   Μέρη γεωργικών μηχανημάτων 

 
 

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΡ. ΜΕΛ.          35  /2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                       ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.: 64.7132.01   
                                                                                        ΧΡΗΜ/ΣΗ  ΣΑΕ 055 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
                                                                              



 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 
                                                                                           ΧΡΗΜ/ΣΗ  250.000,00€   
                                                                                           ΣΑΕ 055 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
                                                                                       90.980,00 € ΣΑΤΑ 8,10.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ                     
                                                                                       & 4.900,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΠΟΕ. 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια μηχανημάτων όπως :2 φορτηγά ανατρεπόμενα, γεωργικό 

ελκυστήρα, καταστροφέα και κλαδοθρυμματιστή που λεπτομερώς περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσης. 

Από τα παραπάνω μηχανήματα τα υπό προμήθεια είδη που θα  πρέπει να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα είναι  ο γεωργικός ελκυστήρας καθώς και τα παρελκόμενα (καταστροφέας και 
κλαδοθρυμματιστής ) τα οποία θα ανταποκρίνονται  στις τεχνικές προδιαγραφές για το σκοπό και την 
εργασία  που προορίζονται. Τα φορτηγά θα είναι μεταχειρισμένα με υπερκατασκευή (καρότσα) σύγχρονης 
τεχνολογίας  με χρόνο κατασκευής μικρότερο ή ίσο της πενταετίας. 

Η προτεινόμενη προμήθεια μηχανημάτων έργου θα προσδώσει τα μέγιστα καθώς αυτά θα 
χρησιμοποιούνται καθημερινώς διευκολύνοντας τις εργασίες αναβάθμισης του αγροτικού και δημοτικού 
οδικού δικτύου, ιδιαίτερα διασύνδεσης της έδρας με τα τοπικά δίκτυα αλλά και των αγροτικών δρόμων, 
εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου, όπως επίσης θα συντελέσει 
στη διάνοιξη – συντήρηση δρόμων και στον καθαρισμό ρεμάτων και χαντακιών.  

Η προμήθεια θα γίνει για τις παρακάτω ομάδες- είδη : 
Α. ΟΜΑΔΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ (2) 
Β. ΟΜΑΔΑ : ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
Γ. ΟΜΑΔΑ : ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  
Δ  ΟΜΑΔΑ :   ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ   
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, όλα ή όσα είδη επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. 
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 256.680 με Φ.Π.Α. 24%, (207.000,00 € χωρίς 
ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  και 90.980,00 € από ΣΑΤΑ 18, και 
10.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ  & 4.900,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΠΟΕ. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων των άρθρων του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 όπως σήμερα ισχύει και των λοιπών 
σχετικών νόμων και οδηγιών. Είναι δε εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο Προϋπολογισμό του 
Δήμου Τριφυλίας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας» με 
πίστωση  από ΣΑΕ055 του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από Δήμο Τριφυλίας ( 90.980,00 € από ΣΑΤΑ 
18, και 10.000,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ  & 4.900,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ/ΤΑ ΠΟΕ)  στον Κ.Α 64.7132.01.Η δαπάνη θα είναι 
πολυετής  εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο Προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας έτους 
2019  με ποσό 12.400,00 στον Κ.Α 64.7132.01 και ποσού 244.280,00 € στον προϋπολογισμό έτους 2020.  
 

Φιλιατρά   10/10/2019    
Συντάχθηκε 

 
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 ΝΟΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 
 
 

 
3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια  μηχανημάτων δύο φορτηγά ανατρεπόμενα , γεωργικό 

ελκυστήρα, καταστροφέα και κλαδοθρυμματιστής . Τα υπό προμήθεια είδη (εκτός των φορτηγών που θα 
είναι μέχρι πενταετίας ) θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για την εκτέλεση 
εργασιών με ίδια μέσα από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. Η προτεινόμενη προμήθεια 
μηχανημάτων θα προσδώσει τα μέγιστα καθώς αυτά θα χρησιμοποιούνται καθημερινώς διευκολύνοντας 
τις εργασίες αναβάθμισης του αγροτικού και δημοτικού οδικού δικτύου, ιδιαίτερα διασύνδεσης της έδρας 
με τα τοπικά δίκτυα αλλά και των αγροτικών δρόμων, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες του 
αγροτικού πληθυσμού του Δήμου, όπως επίσης θα συντελέσει στη διάνοιξη – συντήρηση δρόμων και στον 
καθαρισμό ρεμάτων και χαντακιών. 

Παρακάτω δίδονται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα ζητούμενο μηχάνημα οι οποίες 
θεωρούνται ουσιώδης και απαράβατες, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της 
υπηρεσίας. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να γνωρίζει ότι απόκλιση από τις κατωτέρω ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ρητά 
αναγράφεται η λέξη ‘περίπου’ όπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5% επί ποινή 
αποκλεισμού. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 
ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές 
ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού.  

Σε κάθε μηχάνημα θα δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών. 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις : 
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
 
ΟΜΑΔΑ A: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια δύο μεταχειρισμένων φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα 
(κιβωτάμαξα) ανοικτού τύπου με συνέπεια τα εν λόγω οχήματα να χαρακτηρίζονται ανοικτού τύπου , με 
πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και με EURO 
κατάλληλο και νόμιμο για πανελλαδική τεχνολογία ,προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας  

στο επίπεδο της μεταφοράς ογκωδών και βαρέων αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λ.π. . Τα οχήματα 

θα είναι μεταχειρισμένα, κατασκευής κατ΄ ελάχιστον  με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά το 2014, 

εργοστασίου καλής φήμης, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ε.Ε., θα φέρει σήμανση CE.  
Στην προμήθεια των οχημάτων  θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση 
τύπου, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για 
την κυκλοφορία του αυτοκινήτου τύπου φορτηγού ώστε με την παραλαβή του να είναι έτοιμο προς 
χρήση. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 



 

 

 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Η διαδικασία παραλαβής των αυτοκινήτων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο, μηχανική εξέταση και 
πρακτική δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 208    παρ. 2    του Ν.4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
 και  2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά).Η παραλαβή θα γίνει εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης . 
Τα αυτοκίνητα  θα είναι εξωτερικά χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 
επιφανειών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 
σύγχρονα οχήματα. Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται 
από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα 
καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης, σε συνεργασία με την υπηρεσία. 
Τα αυτοκίνητα φορτηγά, θα πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται εκ των 
προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία τους. Οι διαστάσεις εν γένει του οχήματος τα κατ’ 
άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές ώστε να είναι 
δυνατή η κυκλοφορία αυτού στην Ελλάδα βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιμο φορτίο, 
το οριζόμενο δια της προσφοράς. Η θέση των flash και των πινακίδων κυκλοφορίας, θα τοποθετούνται 
έτσι ώστε να μην καταστρέφονται κατά την τυχόν απλή πρόσκρουση του οχήματος. 
Κατά την παράδοση του οχήματος, θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
-Πλήρη σειρά εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς στην προσφορά του 
προμηθευτή. 
- Πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιο με τους τροχούς του οχήματος, τοποθετημένο σε ασφαλές 
μέρος του αυτοκινήτου. 
- Πλήρες φαρμακείο (κατά Κ.Ο.Κ.) 
- Τρίγωνο βλαβών και δύο αναστολείς κύλισης μετά βάσης στηρίξεως. 
- Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. 
- ψηφιακό ή ηλεκτρονικό Ταχογράφο συνοδευόμενο από βεβαίωση εγκατάστασης που είναι θα είναι σε 
ισχύ . 
- Σειρά εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων καλής λειτουργίας, συντήρησης, ανταλλακτικών, 
τεχνικών φυλλαδίων όπου θα εμφανίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαισίων, των 
κινητήρων και των υπερκατασκευών υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστο στην Ελληνική 
γλώσσα και σε επίσημη μετάφραση. 
Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα ,πλασίου κλπ. Στα ελληνικά ή μεταφρασμένα.   
Tα αυτοκίνητα φορτηγά, θα φέρουν πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και για νυκτερινή 
εργασία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένα με τους προβλεπόμενους 
καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον 
οδηγό. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή είναι επιθυμητά. Όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου» ή 
«ενδεικτικά» στο παρόν τεύχος, μπορεί να υπάρχει αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%. 
Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την Επιτροπή ως συμφέρουσες για το 
Δήμο. 
Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Γενικά 

υή), θα είναι  πρόσφατης κατασκευής το πολύ πέντε 
χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του από τα τελευταία και πλέον εξελιγμένα μοντέλα, με μεγάλη 
κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, απόλυτα κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου 
φορτηγού.  
Ο τύπος του πλαισίου θα πληροί  όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και 
να δηλώνεται ότι με την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστεί ταυτόχρονα και η 
Έγκριση Τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. 

 
τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. 

κιστρο). 
 



 

 

 

δυνατό. 
 

και μάλιστα κατά τρόπο σαφή, τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος πλαισίου 
- Μέγιστες Διαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο 
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, καθαρό ωφέλιμο 
φορτίο) 
- Ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

8 Tn, 
η δε ακτίνα στροφής του όσο το δυνατόν μικρότερη. 
Το συνολικό μεικτό επιτρεπόμενο φορτίο, θα πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους 
των κατασκευαστικών οίκων, καθώς και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 
οδήγησης. 

 
πίνακας οδηγού, θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φώτα, ηχητικά σήματα και φωτεινούς 
δείκτες πορείας, θα φέρει επίσης φώτα ενδεικτικά του περιγράμματός του, θα φέρει σειρήνα 
κινδύνου και ερυθρό φάρο που θα εκπέμπει διακεκομμένες εκλάμψεις. 
Κινητήρας 
Ο κινητήρας του οχήματος, θα είναι από τους γνωστούς σε μεγάλη κυκλοφορία τύπους, 
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τουλάχιστον 
εξακύλινδρος, υδρόψυκτος. 
Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 270 HP, η ροπή 1.000Nm περίπου και 
ο κυβισμός του θα είναι τουλάχιστον 8.000 cc. 
Επιθυμητό είναι, η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατό υψηλότερη στις χαμηλότερες 
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 
στροφών. 
Επιθυμητή είναι η ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με ψύξη αέρα 
υπερπλήρωσης (Intercooler). 
Ο κινητήρας θα διαθέτει και δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο», για την 
υποβοήθηση του κυρίως συστήματος πέδησης του οχήματος, ώστε να αυξάνεται η 
ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο επίπεδο και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του 
οχήματος, υπό συνθήκες πλήρους φορτίου. 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα οδήγησης με 
μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που θα εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Στο Σύστημα Διεύθυνσης, το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και θα είναι υδραυλικό 
ή θα έχει υδραυλική υποβοήθηση. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο, με επαρκές εύρος ρυθμίσεων,  
ενώ θα μπορεί να έρχεται σχεδόν σε κάθετη θέση, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και 
 αποβίβαση του οδηγού. Η ακτίνα στροφής θα είναι η ελάχιστη δυνατή. 
Σύστημα Μετάδοσης κίνησης 
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης του οχήματος, θα είναι αυτοματοποιημένο και οι 
σχέσεις ταχυτήτων θα είναι τουλάχιστον (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μια 
οπισθοπορείας. Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα 
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογης κατασκευής, ώστε το όχημα να είναι ικανό να 
κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα 
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα . 
Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών, για την άμεση απόκριση των 
τροχών στις συνεχείς εκκινήσεις, γεγονός που θα έχει θετικό αποτέλεσμα τόσο στην 
κατανάλωση του καυσίμου, όσο και στην άμεση μετάδοση της μέγιστης ροπής στους 
τροχούς. Το υλικό τριβής του δίσκου, δεν θα περιέχει αμίαντο. 
 



 

 

 

 
Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης του οχήματος, θα είναι εξοπλισμένο με ABS και θα είναι διπλού 
κυκλώματος με αέρα, ενώ θα υπάρχει και επιπλέον μηχανική πέδηση στάθμευσης 
(χειρόφρενο), με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου, που θα επενεργεί στους όπισθεν τροχούς. 
Θα υπάρχει σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο που θα επενεργεί 
στον πίσω άξονα. Θα διαθέτει EBD (Electronic Brake force Distribution) ή Σύστημα 
αντίστοιχου τύπου, για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο. 
Επιθυμητό είναι να διαθέτει το όχημα, Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 
(Electronic Stability System – ESP).Το όχημα, θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς 
δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ και κάθε νεότερη τροποποίησή της). 
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα πέδησης (απώλεια πίεσης αέρα), το όχημα θα 
ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων, δεν θα περιέχει αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον. 
Θάλαμος οδήγησης 
Ο θάλαμος οδήγησης, θα είναι ανακλινόμενου τύπου, καθώς και τύπου καμπίνας ημέρας 
και θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω κατάλληλου αντιδονητικού συστήματος. 
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα 
υπάρχουν θέσεις επιπλέον για δύο συνοδηγούς. Ο θαλαμίσκος θα παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή 
ορατότητα για την ασφαλή οδήγηση και θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά 
σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με 
επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον 
αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με 
δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, air condition, πλαφονιέρα 
φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου 
συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Άξονες, Αναρτήσεις, Ελαστικά 

 
συνδυασμός αυτών. 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς , ενώ ο κινητήριος πίσω άξονας θα 
πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 
Ο πίσω άξονας, να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, ώστε να αποτρέπεται η διαφορά 
στροφών στους τροχούς, σε περιπτώσεις μειωμένης πρόσφυσης. 

 
αεροθάλαμο, πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή 
και κάθε νεότερη τροποποίησή της, ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO. Τα ελαστικά θα πρέπει κατά την ημερομηνία παραλαβής να είναι ηλικίας 
 μικρότερης των 10 μηνών. 

 
συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου 
κατ' άξονα, συνολικά για το πλαίσιο. 
Στοιχεία που θα υποβληθούν 
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά τρόπο 
πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τον κινητήρα: 
- Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου, τύπος 
- Μέγιστες Διαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο 
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, καθαρό ωφέλιμο 
φορτίο) 
- Ικανότητα φόρτωσης του εμπρόσθιου και του πίσω άξονα. 
- Τύπος κινητήρα, κατασκευαστής, 
- Πραγματική ισχύς κινητήρα, αντιστοίχιση με τον αριθμό στροφών ονομαστικής 



 

 

 

λειτουργίας, 
- Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του κινητήρα, 
- Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης κινητήρα, σε 
σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καμπύλες 
οικονομίας καυσίμου, 
- Κύκλος λειτουργίας, αριθμός και διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισμός κινητήρα, 
- Περιγραφή Συστήματος Διεύθυνσης, στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος, 
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών. 
Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Γενικά 
Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και ενισχυμένης 
κατασκευής, θα είναι κατάλληλη για μεταφορά μπαζών, χωμάτων, ογκωδών αντικειμένων κλπ. και 
θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. 
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε 
συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 
Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 mm. 
Ο πυθμένας της κιβωτάμαξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς που θα 
είναι τοποθετημένες ανά 250 έως 300 mm. 
Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το είδος 
αυτού του φορτηγού και θα καθοριστεί επακριβώς έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία, θα 
είναι από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 4 mm, θα φέρουν υποδοχές και κατακόρυφες ενισχύσεις 
από στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα διατομής “Π” ανά 50 έως 60 εκατοστά, ώστε να μπορούν να 
δεχθούν πρόσθετα παραπέτα. 
Δεδομένου ότι το φορτηγό θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη μεταφορά μπαζών, η κιβωτάμαξα θα 
είναι ενισχυμένου τύπου χωματουργικών εργασιών και θα φέρει μεταλλική καλύπτρα, πάχους 
τουλάχιστον 4 mm και μήκους οριζόντιας προβολής 30 cm, για την προστασία του θαλάμου του 
οδηγού. 
Επισημαίνεται ότι όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα, θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές και 
σε ολόκληρο το μήκος, η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιείται με ηλώσεις ή κοχλίες, 
περικόχλια και όχι με λαμαρινόβιδες. 
Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής, θα είναι ισχυρής κατασκευής, με ασφάλεια πέραν του 
επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου και της κιβωτάμαξας, κατά 30% τουλάχιστον. 
Οπίσθια θύρα 
Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 mm 
με ενισχυτικές νευρώσεις και πλαίσιο από στρατζαρισμένη λαμαρίνα πάχους περίπου 5 mm. 
Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα 
επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει και από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην 
οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με την βοήθεια 
κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της 
καμπίνας του οδηγού 
Η καρότσα θα σκεπάζεται από αδιάβροχο κάλυμμα που θα ανοίγει και θα κλείνει ηλεκτροκίνητα και 
ο μηχανισμός του θα αποτελείται από οδηγούς ολίσθησης, σιδηρόδρομο, ράουλα και αψίδες που 
θα αφήνουν από το πάνω μέρος της καρότσας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 200 mm. 
Υδραυλικό Σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα είναι ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο του 
ωφέλιμου φορτίου και του βάρους της κιβωτάμαξας, αυξημένου κατά 30% τουλάχιστον. 
Αυτό θα αποτελείται από δυο ανυψωτικά υδραυλικά έμβολα που θα επενεργούν κάτω από την 
κιβωτάμαξα, Αντλία λαδιού εμβολοφόρα πίεσης 300 bar και παροχής 60 lt/min, Δοχείο λαδιού, 
Βαλβίδα ανατροπής, Τερματική βαλβίδα και Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. 
H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των δύο υδραυλικών εμβόλων και 
ψαλιδιού. 
Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο 
υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη, δοχείο λαδιού, βαλβίδα ασφαλείας, για την 



 

 

 

αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. 
Ο χρόνος ανύψωσης και καταβίβασης της κιβωτάμαξας, θα είναι 30 sec περίπου, αντίστοιχα. 
Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. 
Δ (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια) 
Το φορτηγό αυτοκίνητο (πλαίσιο και υπερκατασκευή), θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί 
απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαιτήσεις : 

 
(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

νών – σήμανσης CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). 
Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες 
σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη 
και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως 
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε 
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία και την ασφαλή 
λειτουργία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με τους 
απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, στάθμευσης, ομίχλης και φώτα 
ένδειξης περιμετρικά του οχήματος . 
Θα υπάρχουν δύο (2) περιστρεφόμενοι φάροι, ένας στο εμπρόσθιο και ένας στο οπίσθιο μέρος του 
οχήματος. Τα οχήματα θα φέρουν ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και 
εμπρόσθιο μέρος (ζέβρες). 
Υποχρεωτικά θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, για την αποφυγή οιωνδήποτε 
επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 
Ε (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήματος, Δείγμα) 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργαζομένων και 
των χειριστών εκ μέρους του αγοραστή, για το χειρισμό και συντήρηση του οχήματος. 
Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
(χρόνος και πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 
εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 
πινακίδων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η 
συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός δέκα ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα και όπου υποδειχθεί, να 
υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγματος της προσφερόμενης κιβωτάμαξας, με ίδιο ή παρόμοιο 
πλαίσιο. Στις πλευρές θα υπάρχει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα η επωνυμία του Δήμου , καθώς και 
επιγραφές τις οποίες θα ορίσει ο Δήμος. 
ΣΤ (Τεχνική Υποστήριξη) 
Οι προμηθευτές, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οφείλουν να καταθέσουν: 
- Υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά για την εγγύηση καλής λειτουργίας 
για το πλήρες όχημα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. 
Η εγγύηση αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 
κακό χειρισμό του οχήματος. 
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής, 
διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών . 
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. 
Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο 
από 10 ημέρες. 



 

 

 

- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης και επισκευών. 
Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης και της αποκατάστασης, θα γίνεται το πολύ 
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Για το σκοπό αυτό, με την 
κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
του Συνεργείου. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή 
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
α) αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, 
β) θα καλύψουν το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας 
αν αυτό κριθεί σκόπιμο, 
γ) θα καλύψουν το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 
απαιτηθεί. 
 
ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 
 
Το προς προμήθεια μηχάνημα (γεωργικός ελκυστήρας) προορίζεται για την προσάρτηση 
καταστροφέα χόρτων με τον οποίο ο Δήμος θα καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους τους 
θερινούς μήνες για λόγους πυροπροστασίας . 
Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της 
αναφερόμενης τιμής. 
1. Κύρια χαρακτηριστικά 
Ο Γεωργικός Ελκυστήρας- Τρακτέρ, θα είναι πετρελαιοκίνητος ονομαστικής  ισχύος  100 HP. 
Για την ανάρτηση των κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων που αναφέρονται 
ανωτέρω αλλά και τυχόν άλλων μελλοντικά θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων 
κατηγορίας ΙΙΙ. 
Ο ελκυστήρας θα διαθέτει και δυναμοδότη που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του. 
2. Κινητήρας 
Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας, εναρμονισμένος με την Κοινοτική οδηγία 2000/25/Ε.Κ. όπως ισχύει σήμερα όσον 
αφορά τις εκπομπές καυσαερίων και ονομαστική  ισχύος  100 HP .Η μέγιστη ισχύς θα είναι 104 Hp και με 
μέγιστη ροπή 418 Ν/m.με μέγιστη ροπή σε στροφές κινητήρα 1600 rpm. 
Αριθμός κυλίνδρων 4 και κυβισμός 4500 lt .Τρόπος συμπίεσης αναρρόφησης turbo intercooler .Τέσσερις 
βαλβίδες ανά κύλινδρο ενώ η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου θα είναι 198 lt , Μέθοδος ψύξης 
υδρόψυκτος με επίπεδο εκπομπής ρίπων που θα ικανοποιούν την Ελληνική Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές (Φάση ΙΙΙΒ). 
Με την προσφορά θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία του κινητήρα, των αποδόσεων του, 
διαγράμματα ισχύος-ροπής κατανάλωσης καυσίμου. Ειδικότερα για το θέμα της κατανάλωσης 
να δοθούν σχετικά στοιχεία όπως π.χ. διαγράμματα, ειδική κατανάλωση καυσίμου κλπ. 
3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα  διαθέτει: κιβώτιο ταχυτήτων στάνταρ 32 εμπρός και 16 πίσω , υγρό συμπλέκτη 
ηλεκτροϋδραυλικός ΡΤΟ με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς 40 Km/h ,ο τύπος των φρένων θα είναι 
υδραυλικός υγρός δίσκος . 
4. Δυναμοδότης 
Θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και θα εμπλέκεται και θα απεμπλέκεται με την βοήθεια 

ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου μέσω συμπλέκτη πολλαπλών δίσκων κλειστού σε λουτρό λαδιού ή 
άλλου αξιόπιστου συστήματος. 
Επιθυμητό είναι όπως οι στροφές του ΡΤΟ να παραμένουν σταθερές ανεξαρτήτως του 
φορτίου του κινητήρα. Το ΡΤΟ θα εργάζεται στις 540 και στις 1000 στρ/λεπτό.  
5. Σύστημα πεδήσεως 
Αυτόματη σύμπλεξη του εμπρόσθιου διαφορικού κατά την πέδηση για την ταχύτερη και άμεση πέδηση 
και την   ασφάλεια του χειριστή . 



 

 

 

Έλεγχος υδραυλικών από το φτερό 
Έλεγχος ΡΤΟ από το φτερό. 
 
6. Σύστημα διευθύνσεως 
Το σύστημα διευθύνσεως θα είναι υδροστατικό. Η αντλία του υδραυλικού του συστήματος 
διευθύνσεως θα είναι ίδια με την αντλία υδραυλικού συστήματος του ελκυστήρα. 
Η διάμετρος του κύκλου μιας πλήρους στροφής του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι η ελάχιστη 
δυνατή. 
7. Υδραυλικό σύστημα 
Θα φέρει υδραυλικό σύστημα , για την ανάρτηση κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων. 
Θα διαθέτει κατάλληλα ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια με τα οποία θα εξασφαλίζεται ο 
απόλυτος έλεγχος των παρελκόμενων μηχανημάτων. 
 Ο τύπος συστήματος θα είναι ανοικτού κέντρου .Ο έλεγχος βαλβίδων διπλής ενέργειας θα γίνεται με 
μοχλό .Η χωρητικότητα της αντλίας υδραυλικού να είναι 94 λίτρα. Η υδραυλική πίεση αντλίας  θα είναι 
200 bar .Στους γάντζους η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα   θα είναι 4.600,00 kg  ενώ η μέγιστη ικανότητα  
στα 610 χλστ. να είναι 3.100  kg.     
Θα διαθέτει βαλβίδες εξωτερικών εργασιών διπλής ενέργειας με ξεχωριστά χειριστήρια και 
τουλάχιστον τρία (3). Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη 
δυνατή. [ Στην προσφορά θα δίνεται αναλυτικά η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του 
μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, παροχή 
και πίεση). ] 
8. Θάλαμος χειρισμού 
Θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφάλειας της Ε.Ε. 
Θα φέρει 2 θύρες με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, 2 εξωτερικούς καθρέπτες και ένα 
εσωτερικό, υαλοκαθαριστήρες μπροστά και πίσω, σύστημα θέρμανσης με φίλτρα καθαρισμού του αέρα.   
Σύστημα ανάρτησης καθίσματος –αεροκάθισμα . 
Κάθισμα συνοδηγού. 
Ηλεκτρονικό υδραυλικό  
Κάθετη εξάτμιση  
Μονοκόμματο καπό 
Εργαλειοθήκη  
 Στην προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού της καμπίνας όπως θήκες ντουλαπάκια 
κ.λ.π.] 
9. Ηλεκτρικό σύστημα 
Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
Θα φέρει επίσης 4 προβολείς εργασίας και ένα φάρο . 
10. Ελαστικά 
Θα έχουν αντοχή ανάλογη με το συνολικό φορτίο των αξόνων. 
Ελαστικά πίσω 480/70 R34 
Ελαστικά εμπρός 380/70 R24 
 
11.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Διπλό Διαφορικό 
Μεταξόνιο  : 2300 mm 
Μπροστινό μετατρόχιο : 1450-2000 mm 
Ακτίνα στροφής χωρίς φρένα : 3,65 m 
Ελάχιστο συνολικό πλάτος : 1723 mm 
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος :435 mm 
Συνολικό ύψος :Έως 2600 mm 
Βάρος αποστολής χωρίς αντίβαρα  : 4150 kg 
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος : 7500 kg  
 



 

 

 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
1. Τεχνική Υποστήριξη , εμπειρία και ειδίκευση 
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση 
να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

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

 συντήρησης / service 
Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 

 
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα. 
Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο δραστηριοποίησης του κατασκευαστή και του 
προμηθευτή στην κατασκευή, προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων 
τύπων ελκυστήρων , καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε οχήματα 
παρόμοιας κατηγορίας. 
2. Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του 
αγοραστή. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.). 
3. Παράδοση 
Η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος  από  45 ημερολογιακές ημέρες. 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια 
από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 
 
Γ.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 
1. Σκοπός 
Το  προς  προμήθεια  μηχάνημα  (καταστροφέας αναρτώμενος σε γεωργικό ελκυστήρα)  προορίζεται  για 
την κοπή χόρτων και κλάδων  στους κοινόχρηστους χώρους και  κατά τους θερινούς  μήνες  (για  λόγους  
πυροπροστασίας)  καθαρισμός των πρανών στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο.  
 
2. Κύρια χαρακτηριστικά 
Ο καταστροφέας υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπικός με βραχίονα ο οποίος να προσαρμόζεται σε τρακτέρ θα 
έχει τα έξης χαρακτηριστικά:   
Τηλεσκοπικός καταστροφέας που έχει τη δυνατότητα επέκτασης έως τουλάχιστον 5,6 μέτρων .Ο βάρος 
του καταστροφέα θα κυμαίνεται μεταξύ 450-500 κιλ με ελάχιστο απαιτούμενο βάρος ελκυστήρα για την 
προσαρμογή 4.000 κιλ. Και ιπποδύναμη 90 Hp .Η αντλία λαδιού καταστροφέα να είναι τουλάχιστον 120 
λίτρα ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διάθεση μεγάλης αντλίας υδραυλικού από το γεωργικό 
ελκυστήρα στον οποίο θα προσαρμοστεί. 



 

 

 

Να διαθέτει οπωσδήποτε ανεξάρτητη αντλία  λαδιού ώστε να μην επηρεάζει και να μην επιβαρύνει την 
αντλία λαδιού του τρακτέρ .  
Θα έχει ισχυρό μεταλλικό σασί για την προστασία του καταστροφέα από τυχόν επιπόνηση λόγω υψηλής 
πιέσεως . Οι δακτύλιοι  θα είναι ανθεκτικοί σε φθορά μεταξύ των ενώσεων των προεκτάσεων. Θα έχει 
σύστημα ασφαλείας κατά την μεταφορά ,ενώ θα γίνεται απορρόφηση των κραδασμών για λιγότερη 
επιπόνηση του μηχανήματος. Για την αποφυγή σπασίματος του άξονα θα υπάρχει σύστημα ασφαλείας . 
Θα πρέπει να υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του ρότορα. Ο ρότορας θα έχει 
ευελιξία στην κίνηση εργασίας έως και 200 μοίρες.                        
    
3. Μετάδοση κίνησης 
Η κίνηση θα μεταδίδεται από τον δυναμοδότη στις 540 στροφές. Το σύστημα χειρισμού θα είναι 
υδροστατικό και θα συνδέεται στα σημεία σύνδεσης του ελκυστήρα. Ο χειρισμός θα γίνεται με μηχανικό 
τρόπο. Ο καταστροφέας θα είναι συμβατός με τον τύπο του ελκυστήρα που θα προμηθευτεί ο Δήμος 
Τριφυλίας.  
   
 
4. Υδραυλικό σύστημα 
Θα φέρει υδραυλικό σύστημα βαλβίδων με ευέλικτους σωλήνες , κατηγορίας ΙΙΙ. Στην προσφορά θα 
δίνεται αναλυτικά η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του μηχανήματος. Να δοθούν 
επίσης στην προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, παροχή και πίεση).  
 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
1.Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση 
να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και  να  καλύπτει,  
χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
• Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη.  
Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  
• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 
Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να  
καταθέσει: 
• Κατάλογο  με  τις  πωλήσεων  των ιδίων  ή  παρομοίων  μηχανημάτων.  Οι  παραδόσεις αποδεικνύονται 
εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμοδία αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του 
αγοραστή ή του οικονομικού φορέα ή αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 
• Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  χρόνο    δραστηριοποίησης  του  κατασκευαστή  και  του προμηθευτή στην 
κατασκευή, προμήθεια  και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων τύπων  μηχανημάτων,  καθώς  
και  ο  κύκλος  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  σε  μηχανήματα παρόμοιας κατηγορίας. 
 
 
2.Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του αγοραστή. 
  Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.).  
 
3.Παράδοση  
 
Η  τελική  παράδοση θα  γίνει  στην  έδρα  του  Αγοραστή  με  τα  έξοδα  να  βαρύνουν  τον Προμηθευτή.  



 

 

 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 45 εργάσιμες  ημέρες. 
 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές     του  
προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 
 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 
 
Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε 
αυτή).   
Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015  και 14001 :2015 σε ισχύ 
του κατασκευαστή .  
Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  επισκευές 
και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης. Στην περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  
κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα 
Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις 
εργασίες αυτές.  
 
 Δείγμα 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 
οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα  του προσφερόμενου μηχανήματος. 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ 

 

Δ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ 

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΟΥ ΕΩΣ 20 cm,  

 

Ο θρυμματιστής κλαδιών θα πρέπει να είναι καινούριος, πρώτης χρήσης, να πληροί όλους τους κανόνες 
λειτουργίας και ασφαλείας που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., να φέρει πιστοποιητικά CE και να έχει 
ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες ασφάλειας της Ε.Ε. Θα πρέπει επίσης τα βιβλία χρήσης και συντήρησής 
του να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από τον κατασκευαστή, καθώς και σχεδιάγραμμα κατασκευής. 

Ο θρυμματιστής κλαδιών πρέπει να έχει την δυνατότητα να τεμαχίζει κλαδιά και τους κορμούς των 
κλαδιών σε πριονίδι .Θα διαθέτει στο πλάι ειδική τουρμπίνα η οποία θα δέχεται το επεξεργασμένο προϊόν 
και θα το διοχετεύει μέσω ενός σωλήνα σε κάποιο μεταφορικό μέσο. Ο  βιοθρυμματιστής μπορεί να είναι 
αναρτώμενος είτε εμπρός στο τρακτέρ εφόσον υπάρχει μπροστά ΡΤΟ ή πίσω κανονικά αναρτώμενο. 

Η απαιτούμενη ιπποδύναμη  θα είναι 95-130 Hp. 

Ο τρόπος υποδοχής του υλικού θα γίνεται με διπλό αντιστρεπτό υδραυλικό τροφοδότη . Η διάμετρος 

των υλικών τροφοδοσίας θα είναι από 6 εκ. μέχρι 20 εκ. κατηγορία 3.ου σημείου στήριξης : κατηγορία 

ΙΙΙ . 

Το σασί θα είναι ατσάλινο και ο τρόπος μετάδοσης κίνησης των τροφοδοτών θα είναι με τριπλή 

αλυσίδα μετάδοσης μεταξύ γραναζιών . 



 

 

 

Ο τρόπος μετάδοσης κίνησης μοτέρ θα γίνεται  με ιμάντες . 

Μηχανικός άξονας μετάδοσης κίνησης 

Ταχύτητα ΡΤΟ : 1000 rpm 

Πλάτος εργασίας : 1700 mm 

Συνολικό πλάτος : 2080 mm 

Συνολικό βάρος :  1450 kg 

Αναγκαία είναι η βεβαίωση υποστήριξης σε σέρβις και ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια δεκαετία και 

επίσης η δέσμευση του προμηθευτή για εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον τρόπο χειρισμού 

του μηχανήματος. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με κάθε προσφορά απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού να προσδιοριστούν τα πιο κάτω στοιχεία: 

 Διαστάσεις μηχανήματος 

 Πάχος ελασμάτων χοάνης-ενισχύσεων 

 Σχεδιάγραμμα κατασκευής 

 Στοιχεία – περιγραφή συστήματος τεμαχισμού 

 Σύστημα κίνησης άξονα τεμαχισμού 

 Σύστημα εκφόρτωσης 

 Βάρος μηχανήματος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εργοστάσιο κατασκευής 

 Χώρα προέλευσης 

 Χρόνος εγγύησης 

 Συγκρότηση, εξοπλισμός, προσωπικό, εμπειρία εργοστασίου κατασκευής μηχανήματος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΜΜ ΠΟΣ/ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α’. ΟΜΑΔΑ 
    

A’. ΟΜΑΔΑ     

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΜ 2 53.500,00 107.000,00 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 107.000.00 

  ΦΠΑ 24% 25.680,00 

  Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β’ 132.680,00 

     

B’. ΟΜΑΔΑ     

2 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 1 60.000,00€ 60.000,00 € 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 60.000,00 

  ΦΠΑ 24% 14.400,00 

  Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 74.400,00 

      

Γ’. ΟΜΑΔΑ     

3 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΕΜ 1 10.000,00€ 10.000,00 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 10.000,00 

  ΦΠΑ 24% 2.400,00 

  Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ’ 12.400,00 

Δ’ ΟΜΑΔΑ     

4 ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΕΜ. 1 30.000.00 30.000.00 

  Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 

  ΦΠΑ 24% 7.200.00 

  Τελικό Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ε’ 37.200,00 

      
Σύνολο Ομάδων χωρίς 

ΦΠΑ 
207.000,00 

   ΦΠΑ 24% 49.680,00 

   
Τελικό Σύνολο 

ΟΜΑΔΩΝ Α’+Β’+Γ’+Δ 
256.680,00 

 
 
 

Φιλιατρά   10 /10/2019       Φιλιατρά  11  /10/2019      
 

Συντάχθηκε        Θεωρήθηκε 
                    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                            

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων και μηχανημάτων  έργου όπως : δύο φορτηγά , 
ένας γεωργικός ελκυστήρας  και παρελκόμενα όπως ένας πλευρικός καταστροφέας με βραχίονα και ένας 
κλαδοθρυμματιστής του Δήμου Τριφυλίας για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του έργου του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των : 

 Ν.4412/2016(Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Ν.4257/2014/Α'93 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών άρθρο 63, 

 Ν.4270/2014 (Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α'161) και λοιπές 
ρυθμίσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 Ν.4111/2013 (Α'18) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ. 

 Ν.4129/2013 (Α' 52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρ. Ζ του Ν.4152/2013 
(Α' 107) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, άρθρο 5 του 
Ν.4155/2013 (Α' 120) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, 

 Ν.4013/2011 (Α' 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..., 

 Ν.3861/2010 (Α' 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις, 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης., 

 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με τον  
Ν.3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 42 
Α'/23.2.2007), 11 

 Ν.3548/2007 (Α' 68) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, 

 Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α' 30 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α'279 Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 Ν.2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Ν.2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα,  



 

 

 

 π.δ. 39/2017 (Α' 64) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών., 

 π.δ. 80/2016 (Α' 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 

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

 Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης., 

 Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).,  

 Υ.α. 117384/31-10-2017 (Β’ 3821/31-10-2017)Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα είδη της 
παρούσης 

 Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EAOT κλπ. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα 
ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Έγγραφα της σύμβασης 
Έγγραφα της σύμβασης είναι: 
Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 
Η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ). 
Η παρούσα μελέτη του Δήμου. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας – Κριτήριο Κατακύρωσης – Παράταση 
διαδικασίας 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 256.680,00  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα 
βαρύνει δε σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Τριφυλίας  στον κωδικό 64.7132.01.  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με 
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, 
τα οποία ορίζονται ανά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά είδος. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, όλα ή όσα είδη επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης (για παράδειγμα ενστάσεων ή άλλον απρόβλεπτων λόγων) προβλέπετε η 
διαγωνιστική διαδικασία καθώς και η παράδοση των ειδών της προμήθειας να συνεχιστεί μέχρι το τέλος 
του 2019. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 
6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την καταθέσει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
- Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.. Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 



 

 

 

προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Στην περίπτωση που 
υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό προμήθεια είδους, τα ποσά ανά είδος 
της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής αθροίζονται για όσα είδη συμμετέχει. 
Στην περίπτωση που υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό προμήθεια είδους 
δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης ξεχωριστής εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής ή μία 
συνολική για τα είδη για τα οποία συμμετέχει. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής, θα καθοριστεί 
με την προσφορά των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος εγγύησης για κάθε υπό προμήθεια είδος καθορίζεται σε 
12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους.  
Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο των 12 μηνών απορρίπτονται. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η προσφερόμενη εγγύηση με 
σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, πλαίσιο, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ. 
Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαθιστούν οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάζεται 
στο χρόνο που η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σε ισχύ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, 
παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής ποιότητα κατασκευής 
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το 
θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών (και κατά 
περίπτωση τμηματικά) σύμφωνα με την περίπτωση α', παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του 
Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά 
από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Τιμή 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης των υπό προμήθεια μηχανημάτων θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 



 

 

 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την 
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προσφέρει επί της τιμής του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ανά είδος για το οποίο συμμετέχει. 
Προσφορά που δίνει τιμή ανά είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 
μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής για τα είδη συμμετοχής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
ΑΡΘΡΟ 13: Τόπος παράδοσης 
Δικαιούχος: Δήμος Τριφυλίας . 
Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσια Δήμου Τριφυλίας . 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερος των 45 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 15: Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 13 
του άρθρου 86 και παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η βαθμολόγηση - αξιολόγηση 
των κριτηρίων αξιολόγησης πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή 
ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. 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 της Τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από 
τον τύπο: 
υ=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 συγκριτική τιμή 
προσφοράς, από τον τύπο: 
λ = Ο.Π. 
         U 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  
Ισοδύναμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προσφορές που 
κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 
Σε περίπτωση ισοδυναμίας (ως προς το λόγο σύγκρισης λ) περισσότερων (από δύο και πάνω) προσφορών 
για είδος του διαγωνισμού, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της 
Τεχνικής Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής 
Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 

Φιλιατρά   10 /10/2019      
Συντάχθηκε   

   
Χαραλαμπία Δημοπούλου   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
 
 
 
 
                                                                                
                                                                             

   Φιλιατρά  11  /10/2019     
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
Γρηγόριος Κανελλόπουλος 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


