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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΔΡΓΧΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 
Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6, Σ.Κ. 45 445, Ησάλληλα 

Σει. 2651031168, 2651361395. Φαμ: 2651077805 

 
 

Αξηζκόο κειέηεο: 15 / 2021 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνύ  
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  

(πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ») 
 
 

Κ.Α. 62.7132.003 

CPV: 34142000-4 Γεξαλνθόξα θνξηεγά θαη αλαηξεπόκελα νρήκαηα 

CPV: 43262100-8 Απηνθηλνύκελνη εθζθαθείο 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  475.000,00 €     
Φ.Π.Α. 24%:   114.000,00 € 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 589.000,00 € 

 
 
 
 

Πεξηερφκελα: 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ - ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
 

ΔΣΟ 2021 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[2] 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 
Α) ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ - κεραλεκάησλ 

έξγνπ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ» θαη αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο, Πξαζίλνπ θαη Σερληθψλ Έξγσλ 

ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

πξνο ηνπο δεκφηεο, κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηφινπ νρεκάησλ γηα πην 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ζην έξγν ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 

Ζ παιαηφηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ επηθέξεη: 

 Δπηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπληήξεζεο    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηα ζπλεξγεία 

 Αχμεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ειέγρσλ θαη πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπληήξεζεο 

 Αχμεζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ  

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ   

 εκαληηθφηαηε αχμεζε εθπνκπήο κηθξνζσκαηηδίσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 10PM   

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπήο ζνξχβνπ    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη κεηαθίλεζεο 

 Γπζθνιία εμεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ 

  Έιιεηςε  ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   

 Υακειή πνηφηεηα εξγαζίαο. 
Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ, ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα είλαη επηβεβιεκέλε 

θαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ. 
  

Β) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Με ηελ πξνκήζεηα απηή, ν Γήκνο πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ηα εμήο είδε: 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. 
ΟΜΑΓΑ Α Γηαμνληθφ αλαηξεπφκελν θνξηεγφ κηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ 

θαη αξπάγε (CPV 34142000-4) 
2 

ΟΜΑΓΑ Β Διαζηηθνθφξνο Δθζθαθέαο Φνξησηήο κε εμαξηήζεηο (CPV 
43262100-8) 

1 

         

   Γ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΤΝΟΠΣΙΚΑ)   

ηελ παξνχζα κειέηε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη επί κέξνπο Δηδηθέο πγγξαθέο 

Τπνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα Φχιια πκκφξθσζεο, 

θαζψο θαη ηα θξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[3] 
 

 Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιάδα 

θαη ην Δμσηεξηθφ θαη ηθαλά λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, θαη φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

φξνη «ππνρξεσηηθά», «κε πνηλή απνθιεηζκνχ», «ηνπιάρηζηνλ», ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη 

απαξάβαηνη φξνη θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά. Όπνπ 

απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε + 5% ηεο 

αλαθεξφκελεο ηηκήο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» κε δηεζλή αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ζην δηθηπαθφ 

ηφπν www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζρεηηθήο δηαθήξπμεο.  
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία 

εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο.  
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε 

ηνπ Γήκνπ, ε πιεξσκή ησλ ηειψλ, ησλ εμφδσλ ηαμηλφκεζεο, εθνδηαζκφο ησλ νρεκάησλ κε 

ηηο απαξαίηεηεο πηλαθίδεο θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζα πξνζθνκίδεηαη θαη ε 

απαξαίηεηε έγθξηζε ηχπνπ.  
 

Γ) ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην 
πνζφ 589.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ 
πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2021 νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ 
Κ.Α 62.7132.003 φπσο παξαθάησ: 
 

 

ΔΙΓΟ / CPV K.A ΠΟΟΣ. 

Πξνυπνινγηζζείζα 
δαπάλε  

κε ΦΠΑ 24%  
ΟΜΑΓΑ 

Α 
Γηαμνληθφ αλαηξεπφκελν θνξηεγφ 

κηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ θαη 

αξπάγε (CPV 34142000-4) 

62.7132.003 2 421.600,00 

ΟΜΑΓΑ 

Β 
Διαζηηθνθφξνο Δθζθαθέαο 
Φνξησηήο κε εμαξηήζεηο (CPV 
43262100-8) 

62.7132.003 1 167.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   589.000,00 

 

Σα νρήκαηα πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε επηρνξήγεζε κέγηζηνπ ύςνπο 

600.000,00 € απφ ην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ - ΓΔΝ. Γ/Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΠ. 

ΑΤΣ/Ζ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Π.Γ.Δ, ζχκθσλα κε 

ηελ απφθαζε κε αξ. πξση. 64403/5.10.2020 (ΑΓΑ:ΧΙΓ546ΜΣΛ6-Τ78) Πξφγξακκα 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[4] 
 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΜΩΝ απφ ην πξφγξακκα «Φηιφδεκνο ΗΗ»  ΣΟΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΔ 

ΣΗΣΛΟ: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 68484 /16-10-2020 (ΑΓΑ:92
 

Α746ΜΣΛ6-ΒΟΓ) 1
ε
 

ηξνπνπνίεζε.  
 Ζ απνδνρή ηεο σο άλσ επηρνξήγεζεο έγηλε κε ηελ αξηζ. 1022/10-11-2020 απόθαζε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 67ΦΗΧΔΧ-ΛΦΑ). 
 

Δ) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
Γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εθαξκνγή ηδίσο νη θαησηέξσ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 
o Ο λ.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
o Ο λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
o Ο λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ)» ( ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) 
o Ο λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
o Ζ Οδεγία 2006/42/ΔΚ, φπσο θαη ην πξφηππν ΔΝ1501 φπνπ απαηηείηαη θαη ηηο ζρεηηθέο κε 

ηα είδε ηεο παξνχζεο Δπξσπατθέο νδεγίεο-πξφηππα ΔΝ, DIN, ISO, EΛOT θιπ. 
o Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ λφκσλ, Οδεγηψλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ εθδνζείζεο 

ινηπέο (πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα ζε θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Π.Γ. απφθαζεο θ.ι.π.) 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 

 

Ο πληάμαο 
 

 

 

 

Ησάλλεο Κίηζνο 
ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο 

 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα, 17 / 9 / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΟΜΑΓΑ Α 

Γηαμνληθφ αλαηξεπφκελν θνξηεγφ 

κηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ θαη 

αξπάγε (CPV 34142000-4) 
Σεκάρηα 2 

2 
ΟΜΑΓΑ Β 

Διαζηηθνθφξνο Δθζθαθέαο 
Φνξησηήο κε εμαξηήζεηο (CPV 
43262100-8) 

 

Σεκάρηα 

 

1 

 
 

 

 

Ο πληάμαο 
 

 

 

 

Ησάλλεο Κίηζνο 
ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο 

 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα,  17 / 9 / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
Α/Α ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
(€) 

ΣΔΜ. 
 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 24% 
 (€) 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

ΟΜΑΓΑ Α 

Γηαμνληθφ 

αλαηξεπφκελν 

θνξηεγφ κηθηνχ 

θνξηίνπ 19ηλ κε 

γεξαλφ θαη αξπάγε 

(CPV 34142000-4) 

170.000,00 2 340.000,00 81.600,00 421.600,00 

2 
ΟΜΑΓΑ Β 

Διαζηηθνθφξνο 
Δθζθαθέαο Φνξησηήο 
κε εμαξηήζεηο  
(CPV 43262100-8) 

135.000,00 1 135.000,00 32.400,00 167.400,00 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

     

589.000,00 

 
 

 

Ο πληάμαο 
 

 

 

 

Ησάλλεο Κίηζνο 
ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο 

 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα,  17 /  9  / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ  
1. ηελ πξνκήζεηα απηή ηζρχνπλ νη ζπκβαηηθνί φξνη πνχ πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη νη 
φξνη πνπ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνβιέπεη γηα ηα ζέκαηα πνχ ξεηψο δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε 
δηαθήξπμε.  
2. Ζ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα έμνδα θαη δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο άδεηαο (ε 
έθδνζε πηλαθίδσλ βαξχλεη ην Γήκν), ην νπνίν ζα παξαδνζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζηα 
Ησάλληλα θαη ζα πιεξνί ηνπο φξνπο πνχ ζέηεη ε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο.  
3. ηε ηηκή κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην θφζηνο ηνπ νρήκαηνο θαη 
εμαξηήζεσλ εμνπιηζκνχ, ηα πάζεο θχζεσο αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο, έμνδα κεηαθνξάο, 
αζθαιίζεσλ, εγγπήζεσλ, θφξσλ, δαζκψλ θιπ, φπσο επίζεο ην εκπνξηθφ ή φπνην άιιν 
πξνβιεπφκελν θέξδνο πνχ απαηηείηαη γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. Δπίζεο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ εγγπήζεσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 
νρήκαηνο, νη παληφο είδνπο ηπρφλ κεηαηξνπέο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη 
θάζε άιιεο δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
4. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε Δπξψ θαη ζα αθνξά ηελ ηειηθή ηηκή παξάδνζεο 
ηνπ νρήκαηνο θαη εμαξηήζεσλ εμνπιηζκνχ ζηα Ησάλληλα, ειεχζεξν βαξψλ, πιεξψληαο φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο επηπιένλ φξνπο ηεο πξνζθνξάο.  
 

ΑΡΘΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 1 

Πξνκήζεηα ελφο δηαμνληθνχ αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ κηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ θαη 
αξπάγε, ζχκθσλνπ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
(Σεκ.) 
ΣΙΜΗ ΜΔΛΔΣΗ:  ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΧ (170.000,00 ΔΤΡΧ) 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 2 

Πξνκήζεηα ελφο Διαζηηθνθφξνπ Δθζθαθέα Φνξησηή κε εμαξηήζεηο, ζχκθσλνπ κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
(Σεκ.) 
ΣΙΜΗ ΜΔΛΔΣΗ:  ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΧ (135.000,00 ΔΤΡΧ) 
 

 

 

Ο πληάμαο 
 

 

 

 

Ησάλλεο Κίηζνο 
ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο 

 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα,  17 /  9 / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ωο ηηκνιφγην Πξνζθνξάο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  

ην έληππν πνπ ππάξρεη ζην ΔΖΓΖ 
 

 
 

 

Ο πληάμαο 
 

 

 

 

Ησάλλεο Κίηζνο 
ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο θαη 
Αλαθχθισζεο 

 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα,  17  /  9  / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνκήζεηα: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. 
1  

ΟΜΑΓΑ Α 
Γηαμνληθφ αλαηξεπφκελν θνξηεγφ κηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ 

θαη αξπάγε (CPV 34142000-4) 
2 

2  

ΟΜΑΓΑ Β 
Διαζηηθνθφξνο Δθζθαθέαο Φνξησηήο κε εμαξηήζεηο  
(CPV 43262100-8) 

1 

 
Αθνινπζνχλ θαηά είδνο νη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα 
ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη 
απνδεθηή απφθιηζε + 5% ηεο αλαθεξφκελεο ηηκήο. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία 
εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζηα επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο Δηδηθήο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν: ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Ζ αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ είλαη απνδεθηέο κεηά ην ζηάδην έγθξηζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, ζα γίλεη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξόηεξεο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο (άξζξν 86 
Ν.4412/2016). Οη ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα πξνβεί πξνο ηνχην θαη θαηφπηλ ζε Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε. 
Αλαιπηηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία.  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ 

Κξηηεξίσλ (ηνηρείσλ) Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Αμηνινγνχληαη κφλν νη 
πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαηά ην ζηάδην ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνιφγεζε απηή ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ησλ παξαγξάθσλ 3.19 θαη 4.25 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ηηο 
απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά παξαξηήκαηα ηεο απφθαζεο 
δηαθήξπμεο θαη βάζεη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπλππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά θαη 
πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αηηηνινγεκέλα ζε ζρεκαηηζκφ ζαθνχο εηθφλαο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.  

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ έρεη απνδεθηή ηερληθή 
πξνζθνξά, αμηνινγεί θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν 
πίλαθα αμηνιφγεζεο αλά είδνο, ν νπνίνο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, κε ην 
εχξνο ηεο βαζκνινγίαο εθάζηνπ εμ απηψλ θαη ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο.  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη 
δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θξηηεξίνπ. 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 
πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 
θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία U ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 
παξαθάησ ηχπν: 

 
U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ (ηύπνο 1) 

 
φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη 

 
ζ1+ζ2+..ζλ = 1 (100%) (ηύπνο 2) 

 
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) 
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 
ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία 
ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί. 
 
Λ =       Πξνζθεξζείζα ηηκή   /   πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο (U) 
 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζεο θφζηνπο - 
πνηφηεηαο, εθφζνλ θξηζεί φηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν:  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ γηα δηαμνληθό αλαηξεπόκελν θνξηεγό 
κηθηνύ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλό θαη αξπάγε (Οκάδα Α) 

 
3.1.  θνπόο 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
γηα ηελ πξνκήζεηα δηαμνληθνχ αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ κεηθηνχ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλφ θαη 
αξπάγε.  
 Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, 
εθηφο εάλ αλαθέξνληαη σο πξνηίκεζε ή επηζπκία. Ζ ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη 
απνδεθηή απφθιηζε ±5% ηεο αλαθεξφκελεο ηηκήο. 

 
3.2.  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν πξνο πξνκήζεηα θνξηεγφ φρεκα (απηνθίλεην πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή) πξέπεη 
λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, αλαγλσξηζκέλνπ 
ηχπνπ θαηαζθεπαζηή κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη κε εθηεηακέλν δίθηπν 
εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά. 

Πξφθεηηαη γηα θνξηεγφ φρεκα κε αλαηξεπφκελε θηβσηάκαμα - γεξαλφ θαη κεραληζκφ 
αξπάγεο, θαηάιιειν γηα ηελ ζπιινγή, θφξησζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ φπσο 
μχια, θιαδέκαηα δέληξσλ, έπηπια θαζψο θαη άιισλ δηάθνξσλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζήκαλζε CE, ζπλνδεπφκελε απφ δήισζε πηζηφηεηαο ΔΚ, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηνλ 
Κ.Ο.Κ. 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 
Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 
Σν θνξηεγφ φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά 

ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο θαη ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. 
Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα: 

- Δθεδξηθφο ηξνρφο πιήξεο, ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 
- εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο. Σα πξνζθεξφκελα 

εξγαιεία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θηβψηην ή εξκάξην ρσξεηηθφηεηαο 100lt 
ηνπιάρηζηνλ, ην νπνίν λα θιεηδψλεη ζε θαηάιιειε ζέζε.  

- Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 
- Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
- Σξίγσλν βιαβψλ. 
- Αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο.  
- Σαρνγξάθν (km/h) ζχκθσλα κε θαλνληζκφ (ΔΔ) 165/2014.  
- Λαζπσηήξεο ζηνπο πίζσ ηξνρνχο.  
- Κάιπκκα θαξφηζαο.  
- Σάθνπο (2) αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο.  
- Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. 
- Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, 
ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο 
άδεηαο θπθινθνξίαο. 
 
 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[12] 
 

3.3.  ηνηρεία πιαηζίνπ 
Σν πιαίζην ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ 

θαη θαηαζθεπήο απφ ηα πιένλ εμειηγκέλα ηερλνινγηθά, κε κεγάιε θπθινθνξία θαη άξηζηε θήκε 
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη 4x2. 
Σν πιαίζην ζα είλαη θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ. 
Σν ζπλνιηθφ κηθηφ θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 19tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν 

θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, φπσο θαη ην 
ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο. Ωο σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ 
ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ  επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε 
ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ 
(νδεγφο θαη δχν εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν 
εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή ππεξθαηαζθεπή κε ηνλ κεραληζκφ 
αλχςσζεο θαη φιε γεληθά ε εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο.  
 Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην ην δπλαηφ θαηά ηε θφξησζε 
θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ 
γεθπξψλ, έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ 
αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ. Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο.  

Όιν ην πιαίζην ζα έρεη ππνζηεί θαηεξγαζία θαη πξνζηαζία θαηά ηεο νμείδσζεο. 
Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δνζνχλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο: 
 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ηχπνο θαη έηνο θαηαζθεπήο  
 Μεηαμφλην, κεηαηξφρην  
 Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην χςνο (ρσξίο θνξηίν) 
 Βάξε πιαηζίνπ  
 Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 
 Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ 
 Σν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 
 Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα 
 Διάρηζην ειεχζεξν χςνο απφ έδαθνο 
 Σα πιηθά θαηαζθεπήο πιαηζίνπ 
 Ζ ειάρηζηε αθηίλα ζηξνθήο. Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δηάγξακκα θαη δηαζηάζεηο θαη 

λα εκθαλίδεηαη ην φρεκα ζηελ ηξνρηά ηεο ζηξνθήο ρσξίο ηελ θηβσηάκαμα.  
 

3.4.   Κηλεηήξαο 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, απφ ηνπο 

γλσζηνχο ζε θπθινθνξία ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6 (ή θαη 
λεώηεξεο), DIESEL, ηνπιάρηζηνλ 6/θύιηλδξνο, απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη 
άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
300Hp θαη ε ξνπή ζηξέςεο ηνπιάρηζηνλ 1.100Nm. Θα δηαζέηεη ζηξνβηινζπκπηεζηή 
θαπζαεξίσλ (Turbo) κε ςχμε αέξα ππεξπιήξσζεο (Intercooler). Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 7.500cc. 

Να δνζνχλ νη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο 
ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ (επίζεκα δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηή), θαζψο θαη νη 
θακπχιεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Δίλαη επηζπκεηφ ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
πςειφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη επίπεδε ζην 
κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ζηξνθψλ. 
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 Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη ζα γίλεηαη πξνο ηα θάησ.  
Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην ζα δηαζέηεη 

δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο «κεραλφθξελν» ην νπνίν ζα ππνβνεζά ην θπξίσο ζχζηεκα 
πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. Με ην ζχζηεκα απηφ ζα απμάλεηαη ε αζθάιεηα θαηά ηελ νδήγεζε ζε 
θεθιηκέλν έδαθνο θαη ζα βειηηψλεηαη ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: 

 Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο. 

 Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

 Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

 Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

 Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο. 
 
3.5.  ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 
δψδεθα (12) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη ηέζζεξηο (4) νπηζζνπνξείαο. 

Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα 
γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ. 

Σν δηαθνξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αλαιφγνπ θαηαζθεπήο ψζηε ην φρεκα λα είλαη ηθαλφ 
λα  θηλείηαη κε πιήξεο θνξηίν ζε δξφκν κε θιίζε 15% θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,60 θαη ζα 
πεξηιακβάλεη δηάηαμε θιεηδψκαηνο ηνπ δηαθνξηθνχ ζηνλ πίζσ άμνλα γηα πςειή πξφζθπζε 
θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. νιηζζεξφ ππέδαθνο, ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο 
νδνζηξψκαηνο θιπ.) κε απνηέιεζκα ηελ πςειή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη θπθινθνξηθή 
αζθάιεηα θαηά ηηο δηαδξνκέο ζε κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο. Οη πίζσ ηξνρνί λα 
δηαζέηνπλ ζχζηεκα ππνκείσζεο ζηξνθψλ ζηηο πιήκλεο ησλ ηξνρψλ γηα θαιχηεξε θαη 
ακεζφηεξε απφθξηζε ησλ ηξνρψλ θαηά ηηο ζπλερείο εθθηλήζεηο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο 
θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ θαη γηα ηελ άκεζε κεηάδνζε ηεο κέγηζηεο ξνπήο ζηνπο ηξνρνχο. 
Να γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαη λα αλαθεξζεί  ε ηθαλφηεηα θίλεζεο ζε θεθιηκέλν δξφκν. 
 
3.6.  ύζηεκα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο κε αέξα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 
δηαζέηεη ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο 
πέδεζεο αλάινγα κε ην θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα, θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα 
αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Δπηζπκεηφ είλαη ην φρεκα λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ 
ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο 
εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο δηζθόθξελα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). Να 
αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ρεηξφθξελν ζα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηφ θχιηλδξν 
θνξηίνπ θαη ζα επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε βιάβεο ζην 
ζχζηεκα (απψιεηα πίεζεο αέξα) ηφηε ην φρεκα ζα αθηλεηνπνηείηαη. Σν πιηθφ ηξηβήο ησλ 
θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
 
3.7.  ύζηεκα δηεύζπλζεο 

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη λα έρεη πδξαπιηθή 
ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο.  

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε 
θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 
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Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 
Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο - πιαηζίνπ θαη 

ππεξθαηαζθεπήο - (φπσο αθηίλα θχθινπ ζηξνθήο ζηα εμσηεξηθά ίρλε ηξνρψλ, αθηίλα θχθινπ 
ζηξνθήο ζηα πιένλ εμέρνληα ζεκεία) θαζψο θαη ζρεηηθφ δηάγξακκα θαη δηαζηάζεηο, φπνπ ζα 
εκθαίλεηαη ην φρεκα  ζηε ζηελφηεξε δπλαηή θακπχιε.  
 
3.8.  Άμνλεο – αλαξηήζεηο 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμφλσλ. Ο ηχπνο ησλ αλαξηήζεσλ ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ 
άμνλα ζα είλαη ραιύβδηλεο ή κε αεξόζνπζηεο (air suspension) ή ζπλδπαζκό απηώλ. Να 
δνζεί ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ. Ζ θίλεζε ζα 
κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο. Ο θηλεηήξηνο 
πίζσ άμνλαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζχζηεκα ASR, πνπ απνηξέπεη ηε δηαθνξά ζηξνθψλ 
ζηνπο ηξνρνχο ζε πεξίπησζε κεησκέλεο πξφζθπζεο.  

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, 
εξγαιείσλ, αλπςσηηθνχ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην 
επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, 
αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 
ηξνπνπνίεζε απηήο).  
 
3.9.  Σξνρνί – ειαζηηθά 

Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη δηπινχο ηξνρνχο 
ζηνλ νπίζζην άμνλα. 

Οη ηξνρνί (δάληεο) ζα είλαη κεηαιιηθνί. 
Θα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα θαηλνχξγηα αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο αεξνζάιακν 

(tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ζηνπο θαηεπζπληήξηνπο ηξνρνχο ή εκηηξαθηεξσηνχ ζηνπο 
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο 
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. Ο εθεδξηθφο ηξνρφο ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο ζε επρεξή ζέζε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε 
αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ζα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκάησλ. Ζ 
εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ επηζψηξσλ (ε νπνία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ηνπο 
ραξαθηήξεο DOT θαη ηξία ή ηέζζεξα ςεθία ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θάζε ειαζηηθνχ) δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο απ' απηήλ ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ 
νρήκαηνο.  
 
3.10.  Κακπίλα νδήγεζεο 

Ζ θακπίλα λα είλαη αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ θαη ηχπνπ θακπίλαο εκέξαο θαη λα 
εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ αληηδνλεηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Ζ θακπίλα ζα θέξεη 2 πφξηεο, 1 ζε θάζε πιεπξά ηνπ νρήκαηνο θαη ζα δηαζέηεη ζέζε 
γηα ηνλ νδεγό θαη δύν (2) ζπλνδεγνύο. 

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθή αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη 
ζα πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγφ ράξε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ.  

Θα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα 
απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε 
απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνχο παινθαζαξηζηήξεο, ηνπο απαξαίηεηνπο 
εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν 
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απφ πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε 
ζεξκαηλνκέλνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ 
απηνθηλήηνπ. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 
ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα, 
βνκβεηή φπηζζελ θαη θάξν. 
 
3.11.  Υξσκαηηζκόο 

Δμσηεξηθά λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν 
ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα 
ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ 
νρήκαηνο. 

Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ιεπθφ, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ 
έιαζκα αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ.  

Σν φρεκα ζα θέξεη επδηάθξηηε πηλαθίδα αλεμίηειεο γξαθήο ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ην εμήο: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 
ΔΣΟ ….. 

θαζψο θαη εηδηθή πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπνζεηεκέλε ζην φρεκα. 
Οη ηειηθέο απαηηήζεηο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί. 
 

3.12.  Τπεξθαηαζθεπή 
α. Κηβσηάκαμα 

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κε πδξαπιηθή αλαηξνπή εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαη ζα 
ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην κέζσ ςεπδνπιαηζίνπ.  

Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη εληζρπκέλε θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνειάζκαηα 
θαηάιιεινπ πάρνπο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο γηαηί ην απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
κεηαθνξά βαξέσλ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ.  

Οη δηαζηάζεηο ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα επηηξεπφκελα απφ ηελ 
λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ. Δλδεηθηηθά 
ζα είλαη Μήθνο X Πιάηνο X Ύςνο: 5000Υ2500Υ1500mm.  

Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ππζκέλα ηεο θηβσηάκαμαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 
4mm.  

Ο ππζκέλαο ηεο θηβσηακάμαο ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε ςεπδνπιαίζην κε εγθάξζηεο 
δνθνχο απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν είλαη δηαηνκήο UNP160 θαη ηξαβέξζεο ηχπνπ ΗΝP 80 
ηνπνζεηεκέλεο αλά δηαζηήκαηα ησλ 250 - 300 mm.  

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιακαξίλα 
πάρνπο 3mm θαη ζα θέξνπλ θαηαθφξπθεο εληζρχζεηο – νξζνζηάηεο. Οη εληζρχζεηο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα δηαηνκήο «Π» πάρνπο 3mm. Θα θέξνπλ 
ππνδνρέο γηα λα δερζνχλ πξφζζεηα παξαπέηα.  

Σν ζχζηεκα ηεο πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε αζθάιεηα 
πέξα απφ ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ βάξνπο ηεο 
θηβσηάκαμαο θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ θηβσηάκαμα ζα εθθελψλεη κε αζθαιή ηξφπν κέζσ νπίζζηαο πφξηαο. Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3mm κε εληζρπηηθέο λεπξψζεηο 
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εθ κνξθνζίδεξνπ πάρνπο 3mm. Θα ζπλδέεηαη κε ηνλ ππζκέλα ηεο θηβσηάκαμαο κε ηε 
βνήζεηα εηδηθψλ κεληεζέδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ πφξηα λα αλνίγεη απφ ην πάλσ θαη 
απφ ην θάησ κέξνο. Θα ζπγθξαηείηαη ζηελ νξηδφληηα ζέζε κέζσ αιπζίδσλ. Σν άλνηγκα θαη ην 
θιείζηκν ηεο ζχξαο ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θιείζηξσλ ηα νπνία ζα ειέγρνληαη 
ειεθηξνπλεπκαηηθά κέζσ δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ.  

Σν ζχζηεκα ηεο πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε αζθάιεηα 
πέξα απφ ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ βάξνπο ηεο 
θηβσηάκαμαο θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ. 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ: 
 Αλπςσηηθφ έκβνιν  
 Δκβνινθφξα αληιία ιαδηνχ 
 Γνρείν ιαδηνχ  
 Βαιβίδα αλαηξνπήο  
 Σεξκαηηθή βαιβίδα 
 Υεηξηζηήξην αλαηξνπήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο  

H αλαηξνπή ηεο θηβσηάκαμαο ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελόο ή δύν πδξαπιηθώλ 
εκβόισλ θαη θαηά πξνηίκεζε ςαιηδηνύ. Ζ πδξαπιηθή αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα παίξλεη 
θίλεζε απφ ην Ρ.Σ.Ο ηνπ απηνθηλήηνπ. ην πδξαπιηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεηαη αθφκε ην 
δνρείν ειαίνπ κε ηηο ζσιελψζεηο, θαζψο θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή 
απφηνκεο θαζφδνπ ηεο θηβσηάκαμαο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ιαδηνχ. Ο ρξφλνο αλχςσζεο 
θαη θαηάβαζεο ηεο θηβσηάκαμαο λα είλαη ν δπλαηφλ ζπληνκφηεξνο. Σν ρεηξηζηήξην ηεο 
πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. 

Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 
θαηαζηξέθνληαη απφ ηε απιή πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηα φπηζζελ. 

Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα νδεχνπλ αζθαιψο, δελ ζα είλαη 
εθηεζεηκέλεο θαη παξάιιεια ζα είλαη επρεξήο ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

Σν φρεκα (απηνθίλεην-πιαίζην θαη ε θηβσηάκαμα) ζα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε πηζηφηεηαο ΔΚ θαη πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλν κε ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία (απνηξνπή ππεξθφξησζεο ηεο βαιβίδαο ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο, απνηξνπή 
ππέξβαζεο ηεο γσλίαο θιίζεο ηεο αλαηξνπήο θιπ).  

ηα παξαδνηέα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάιπκκα θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ηεο 
θαξφηζαο πνπ ζα δέλεηαη ζε θαηάιιειεο ππνδνρέο ζε απηή. Ο κεραληζκφο ζην θάιπκκα είλαη 
πξναηξεηηθφο θαη ζα αμηνινγεζεί επλντθά.   

Να δνζεί πεξηγξαθή ηεο θηβσηάκαμαο (ζχζηεκα αλαηξνπήο, ηξφπνο ζηήξημεο θιπ.), 
φπνπ πξέπεη λα δνζνχλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά):  

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

 Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη πάρε ησλ ειαζκάησλ 

 Σα χςε/ρσξεηηθφηεηα 

 Γσλία θαη ηθαλφηεηα αλχςσζεο ηεο θηβσηάκαμαο 

 Οη ρξφλνη αλχςσζεο - θαηαβίβαζεο ηεο θηβσηάκαμαο ζηε κέγηζηε γσλία (κε θνξηίν 
θαη ρσξίο θνξηίν) 

 Σν ίδην βάξνο/δπλαηφηεηα σθέιηκνπ θνξηίνπ 

 Αλάιπζε θαηαλνκήο βαξψλ γηα ην πιήξεο φρεκα (έκθνξην).  
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β. Τδξαπιηθόο Γεξαλόο κε  Αξπάγε 
Πάλσ ζην πιαίζην κεηαμχ ηνπ θνπβνπθιίνπ θαη ηεο θηβσηάκαμαο, ζα ηνπνζεηεζεί 

πδξαπιηθφο πεξηζηξεθφκελνο γεξαλφο κε 2 αξζξσηνύο βξαρίνλεο, θαη 1 βξαρίνλα κε 4 
πδξαπιηθέο  επεθηάζεηο κε ηθαλφηεηα αλχςσζεο  ηνπιάρηζηνλ: 

 
Οξηδόληηα έθηαζε (m) 2.0 3.5 5.50 7.0 9.0 11.0 
Βάξνο (kgr) 3.000 1.700 1.000 700 550 450 
 

ηνλ πξφζζεην εμνπιηζκφ ηνπ γεξαλνχ, πνπ ζα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ην κεράλεκα, 
ζα πεξηιακβάλεηαη έλαο (1) γάληδνο αλχςσζεο θνξηίσλ θαη κηα (1) πδξαπιηθή 
πεξηζηξεθόκελε αξπάγε γηα ηελ απνθνκηδή θιαδηψλ θιπ.  

Ο γεξαλφο ζα απνηειείηαη απφ κηα βάζε έδξαζεο κε πεξηζηξνθηθή ππεξθαηαζθεπή, 
ζα θέξεη αζύξκαην ηειερεηξηζηήξην θαζψο θαη ρεηξηζηήξηα ζηελ κηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.  

Ο γεξαλφο ζα έρεη πδξαπιηθή θάζνδν 2 πνδαξηθώλ, ελψ ην πιάηνο ηνπ γεξαλνχ 
δελ ζα μεπεξλά ην πιάηνο ηνπ νρήκαηνο.  

Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα δηαζέηεη ν γεξαλφο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ, νη εμήο:  
- Βαιβίδεο αζθαιείαο ζε θάζε θχιηλδξν γηα ηνλ έιεγρν απψιεηαο πηέζεσο ηνπ ειαίνπ. 
- χζηεκα ειέγρνπ ππεξθφξησζεο πνπ αθηλεηνπνηεί απηφκαηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

βξαρίνλα φηαλ απηφο ππεξθνξησζεί θαη επηηξέπεη κφλνλ ηηο θηλήζεηο ζπζηνιήο. 
- Γηαθφπηε θηλδχλνπ γηα ηνλ απφιπην απνθιεηζκφ ξνήο ειαίνπ θαη ηζρχνο. 
- Αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο CE. 

 Να δνζεί πεξηγξαθή γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
γεξαλνχ θαη αλαθνξά θάζε ηπρφλ πξφζζεηεο απφ ηα αλσηέξσ εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ 
αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο. Με ην γεξαλφ ζα παξαδνζνχλ εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο, βηβιίν αληαιιαθηηθψλ,  πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
γ. Βαθή  

Πξηλ απφ ηελ βαθή ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή φισλ ησλ κεηαιιηθψλ 
ηκεκάησλ ηεο θηβσηάκαμαο. ηε ζπλέρεηα αζηάξσκα θαη βαθή ζε ρξψκα ιεπθφ. Οη επηγξαθέο 
πνπ ζα θέξεη ην φρεκα ζα νξηζζνχλ θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ Γήκνπ. 
  
3.13.  Πνηόηεηα -  Καηαιιειόηεηα - Σερληθή Τπνζηήξημε 
  Με ηελ πξνζθνξά  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνκεζεπηήο) πξέπεη λα θαηαζέζεη: 
3.13.1 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα 
νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα 
Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
3.13.2 Τπεχζπλε Γήισζε φηη ην φρεκα ζα αληαπνθξίλεηαη  ζηελ Διιεληθή & Δπξσπατθή 
Ννκνζεζία θαη φηη κε δηθά ηνπ έμνδα ζα παξαδψζεη ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα & δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απξφζθνπηα ε λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο 
ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα. 
3.13.3 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 
3.13.4 Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 ISO 9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή (ηφζν γηα ην φρεκα φζν θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή) 
θαη ISO 9001:2015 ηνπ ζπλεξγείνπ ππνζηήξημεο,  

 ISO 14001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή (ηφζν γηα ην φρεκα φζν θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή),  

 ISO 45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή επηζπκεηφ. 
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3.13.5 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) έηε γηα ην 
πιήξεο φρεκα. Ζ εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 
εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θνξέα, ηελ 
αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε 
θαθφ ρεηξηζκφ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ 
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε - ζέξβηο (ιάδηα, θίιηξα 
αέξνο, θίιηξα ιαδηνχ θηι) θαη  ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε βιάβεο κε ηξφπν θαη ζε 
ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
3.13.6 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) 
έηε.   
3.13.7 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. Σν 
δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 
εκέξεο. 
3.13.8 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ 
εθπξνζώπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνύλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην 
ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 
α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 
ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν. 
β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ 
απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 
3.13.9 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. 
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο δχν 
(2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε 
απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Να θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο  ζηελ Διιάδα. 
3.13.10 Τπεχζπλε δήισζε γηα εθπηψζεηο πνπ ζα ηπγράλεη ν θνξέαο επί ησλ εθάζηνηε 
επίζεκσλ ηηκνθαηαιφγσλ ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο θαη λα αλαθεξζνχλ νη πξψηεο δσξεάλ 
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο (service) γηα πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή (εξγαζία, 
αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά) θαζψο θαη ηα ρηιηνκεηξηθά ή ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα 
γίλνληαη απηέο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά ζπληήξεζε/service. 
3.13.11 Σν φρεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 
κνξθή (θαηά πξνηίκεζε εηθνλνγξαθεκέλν) ν νπνίνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 
λένπ. 
3.13.12 Να δνζεί ην έηνο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ 
ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ ηχπνπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 
3.13.13 Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα, λα δνζνχλ ηπρφλ βεβαηψζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο 
θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδίσλ ή παξφκνησλ νρεκάησλ απφ αληίζηνηρνπο θνξείο 
ρξήζεο (Γήκνπο, Κνηλφηεηεο) θαη γεληθά λα δεισζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεσλ ησλ νρεκάησλ 
απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο ρσξίο πξνβιήκαηα, φζνλ αθνξά ζηελ ππεξθαηαζθεπή θαη ζην 
φρεκα.  
3.13.14 Να γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα θάζε ηπρφλ πξφζζεηε απφ ηα αλσηέξσ πιεξνθνξία, 
πνπ αθνξά ζε ηερληθέο εγθξίζεηο, εγθξίζεηο πνηφηεηαο θαη ζήκαηα πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ή 
επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
3.14.  Γείγκα 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά 
θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο 
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(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ 
ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ. Να ππνβιεζεί 
ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. 
 
3.15.  Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 
  Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο ησλ νδεγψλ εξγαηψλ, ρεηξηζηψλ θαη ηερληηψλ νρεκάησλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην 
ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, 
ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.).  
 
3.16.  Παξάδνζε Ορεκάησλ 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ (εθηφο απφ παξάβνια πνπ 
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, θαη ηπρφλ δειψζεηο ηνπ θνξέα) θαη ζα βνεζήζεη – φπνπ 
απαηηεζεί- ηνλ Φνξέα ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή 
δελ ζα πξνρσξήζεη εάλ δελ εθδνζεί πξώηα ε άδεηα θπθινθνξίαο.  
  Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ έμη (6) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήισζε κε ηνλ 
πξνζθεξόκελν ρξόλν παξάδνζεο. 
 
3.17.  πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ 
ζαθψο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 
ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν 
νρεκάησλ απφ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

Θα αλαθεξζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο (Ν. 
3982/2011) (νη κηθξφηεξεο επηπηψζεηο ζα ιεθζνχλ ζεηηθά ππφςε): 

 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε (θαηαλάισζε θαπζίκνπ) 
 Δθπνκπέο CO2 
 Δθπνκπέο NOx 
 Δθπνκπέο NMHC 
 Δθπνκπέο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηζρχνπλ φπσο παξαπάλσ, εθηφο εάλ εμεηδηθεπηνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηε δηαθήξπμε. 
 
 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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3.18.  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  
γηα δηαμνληθό αλαηξεπόκελν θνξηεγό κηθηνύ θνξηίνπ 19ηλ  

κε γεξαλό θαη αξπάγε 
 
 

Α/Α παξ. 
ηερλ 

πξνδηαγξ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ κε 
παξαπνκπή 
ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 θνπφο 
Μηθηφ 19 tn 

 
ΝΑΗ 

  

2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ΝΑΗ   

3 ηνηρεία πιαηζίνπ 
Καηαζθεπαζηήο 
Έηνο θαηαζθεπήο 
CE 
4Υ2 
Γηαζηάζεηο 
Βάξε: Μηθηφ ηνπιάρηζην 19 tn 
Βάξε: Ωθέιηκν 
Μεηαμφλην, κεηαηξφρην  
Αθηίλα ζηξνθήο 

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζεί 
Να αλαθεξζεί 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

Να αλαθεξζνχλ 
ΝΑΗ 

Να αλαθεξζεί 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζεί 

  

4 Κηλεηήξαο 
EURO 6 
Ηζρχο >=300 PS 
Ρνπή >=1100 ΝΜ 
Κπβηζκφο 7500 cc 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

5 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 
Απηνκαηνπνηεκέλν 
Αξηζκφο ηαρπηήησλ κπξνο πίζσ 
ηνπιάρηζην 12 θαη 4 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

6 χζηεκα πέδεζεο 
Γηζθφθξελα κπξφο πίζσ 
ABS 
EBD 
ESP 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ 

  

7 χζηεκα δηεχζπλζεο ΝΑΗ   

8 Άμνλεο – αλαξηήζεηο ΝΑΗ   

9 Σξνρνί – ειαζηηθά ΝΑΗ   

10 Κακπίλα νδήγεζεο 
2 ζπλνδεγνί  

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

11 Υξσκαηηζκφο ΝΑΗ   

12 Τπεξθαηαζθεπή ΝΑΗ   



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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12α Κηβσηάκαμα 
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο  
Πάρε ησλ ειαζκάησλ min 4mm 
Ύςε / ρσξεηηθφηεηα  
Γσλία θαη ηθαλφηεηα αλχςσζεο.  
Υξφλνη αλχςσζεο - θαηαβίβαζεο.  
Ίδην βάξνο/δπλαηφηεηα σθέιηκνπ 
θνξηίνπ.  

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζεί 
Να αλαθεξζνχλ 

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 

 

  

12β Τδξαπιηθφο Γεξαλφο κε  Αξπάγε 
Καηαζθεπαζηήο 
Πηζηνπνηήζεηο 
Γηαζηάζεηο 
Βάξε 
αζχξκαην ηειερεηξηζηήξην 
Πνδαξηθά 
πζηήκαηα αζθάιεηαο 

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζεί 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

Να αλαθεξζνχλ 

  

12γ Βαθή ΝΑΗ   

13 Πνηφηεηα - Καηαιιειφηεηα - 
Σερληθή Τπνζηήξημε 

ΝΑΗ   

14 Γείγκα ΝΑΗ   

15 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ ΝΑΗ   

16 Παξάδνζε Ορεκάησλ  ΝΑΗ   

17 πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ΝΑΗ   

 
 
Οη απαληήζεηο ζην αλσηέξσ θχιιν ζπκκφξθσζε  λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αλαιπηηθέο θαη 
επεμεγεκαηηθέο. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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3.19. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΑΝΑΘΔΗ 

γηα δηαμνληθό αλαηξεπόκελν θνξηεγό κηθηνύ θνξηίνπ 19ηλ κε γεξαλό θαη 
αξπάγε 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

(ζλ) 
  ΠΛΑΙΙΟ     

1 
θνπφο, γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
ζηνηρεία πιαηζίνπ, ρξσκαηηζκφο 

100-120 6,00 

2 Κηλεηήξαο 100-120 6,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 6,00 

4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 5,00 

5 χζηεκα δηεχζπλζεο 100-120 5,00 

6 
Άμνλεο – αλαξηήζεηο, ηξνρνί / 
ειαζηηθά 

100-120 6,00 

7 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 6,00 

  ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ     

8 Κηβσηάκαμα 100-120 10,00 

9 Τδξαπιηθφο γεξαλφο κε αξπάγε 100-120 17,00 

10 Βαθή 100-120 3,00 

  
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΣΔΥ. 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, ΔΓΓΤΗΗ - 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

    

11 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 2,00 

12 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - 
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 

100-120 12,00 

13 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε- 
Σερληθή ππνζηήξημε 
- Υξφλνο παξάδνζεο δεηνχκελσλ 
αληαιιαθηηθψλ 
– Υξφλνο αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ  
– Υξφλνο απνθαηάζηαζεο 
– Βεβαηψζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη 
αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδίσλ ή 
παξφκνησλ νρεκάησλ 

100-120 8,00 

14 Υξφλνο παξάδνζεο 100-120 8,00 

 ΤΝΟΛΟ 100,00 
  



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη 
δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θξηηεξίνπ. 
 

 
 

Ο πληάμαο 
 
 
 

 
Ησάλλεο Κίηζνο 

ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 
 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα, 17 /  9 / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 
ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[24] 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν:  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ γηα ειαζηηθνθόξν εθζθαθέα θνξησηή κε 
εμαξηήζεηο (Οκάδα Β)  

 
4.1.  θνπόο 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθνθφξνπ ηζφηξνρνπ θνξησηή-εθζθαθέα κε εμαξηήζεηο.  

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, 
εθηφο εάλ αλαθέξνληαη σο πξνηίκεζε ή επηζπκία. Ζ ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη 
απνδεθηή δεθηή αξλεηηθή απφθιηζε κέρξη 5% ηεο αλαθεξφκελεο ηηκήο θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε ζεηηθή απφθιηζε. Όπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ ην δεηνχκελν κέγεζνο 
είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 
4.2.  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ 
ειαζηηθνθφξνπ ηζφηξνρνπ θνξησηή-εθζθαθέα, κε θίλεζε ζηνπο 4 ηξνρνχο, εμάξηεζε 
θνξησηή εκπξφο θαη εμάξηεζε εθζθαθήο πίζσ. Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάδν 
εθζθαθήο 30 θαη 60 εθ., ηαρπζχλδεζκν κπξνο πίζσ, βξαρφζθπξα, ρνξηνθνπηηθφ, ιεπίδα θαη 
ζθνχπα. 

Σν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηαζθεπέο, εθζθαθέο, θνξηψζεηο, ζπληήξεζε 
έξγσλ θιπ. 
 Σν κεράλεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη παιαηφηεξν ηνπ ελφο 
έηνπο απφ ηελ εκέξα δηαγσληζκνχ), θαιήο θήκεο, γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ. 

Οη δηαζηάζεηο, ην βάξνο, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  θαη λνκνζεζία, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

Σν κεράλεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 
πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο θαη ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Μέζα ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο. ηελ 
πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηαμηλφκεζεο, έθδνζεο άδεηαο θιπ (ε έθδνζε πηλαθίδσλ βαξχλεη ην Γήκν). 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ – 
κεραλεκάησλ έξγνπ ζηελ ππεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 
ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, 
ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ έιεγρν, θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο είλαη λα αλαιάβεη λα 
εθδψζεη ηελ έγθξηζε ηχπνπ (γεληθή ή αηνκηθή) απφ ην ΤΠ. ΤΠΟΓ & ΜΔΣΑΦ, ΓΔΝ. 
ΓΡΑΜ.ΤΠΟΓ., ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΖΣΡΩΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΩΝ ,Γ/ΝΖ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Γ22, Σκήκα Μεηξψσλ ΜΔ & Έγθξηζεο ηχπσλ.  

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία πνπ ζα αμηνινγεζνχλ. 
 
4.3.  Κηλεηήξαο 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη DIESEL ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο λέαο αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο Stage V, πδξφςπθηνο, ηεηξαθχιηλδξνο, ηεηξάρξνλνο, κε ππεξπιεξσηή, ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 100 ΗΡ (θαηά ISO 14396). 
      Να δνζνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 Ζ ηζρχο ζηνλ ζθφλδπιν  

 Ο θπβηζκφο 

 Ζ κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο (Σνπιάρηζηνλ 430Nm) 

 Κακπχιεο ηζρχνο ξνπήο. 
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 Σν ζχζηεκα εθθίλεζεο 

 Απαξαίηεηα κε πξνθίιηξν αέξνο γηα εξγαζία ζε βεβαξεκέλν πεξηβάιινλ 
 
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

ιεηηνπξγίαο ή ηζνδχλακε ιχζε γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, νηθνλνκηθφ γηα 
ζπλήζεηο εξγαζίεο / εθζθαθέο φπνπ ζα επηηπγράλεηαη κέγηζηε νηθνλνκία θαπζίκνπ, θαη δπλαηφ 
γηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο εξγαζίεο.  

Δπηζπκεηφ λα δηαζέηεη ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ αλεκηζηήξα 
(γηα ιφγνπο νηθνλνκία θαπζίκνπ). 

Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαπζαεξίσλ 
ηνπιάρηζηνλ Euro Stage V. 
 
4.4.  Πιαίζην 

Σν πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κνλνθφκκαην 
ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ. 

Θα θέξεη ζηα άθξα θάζεηνπο ζηαζεξνπνηεηέο (πνδαξηθά) απαξαίηεηα κε βαιβίδεο 
αζθαιείαο (safety valves). 

Βάξνο κεραλήκαηνο πεξίπνπ 9-9,5 ηφλνη. 
Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δνζνχλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο: 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο. 

 Έηνο θαηαζθεπήο. 

 Μέγηζην πιάηνο. 

 Μέγηζην κήθνο. 

 Μέγηζην χςνο. 

 Βάξνο ζπλνιηθφ καδί κε ηα παξειθφκελα θαη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ εκπξφζζην θαη ηνπ νπίζζην άμνλα. 
  

4.5.  ύζηεκα κεηάδνζεο 
Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο (δχν δηαθνξηθά 4Υ4). Σν 

ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζα είλαη πδξαπιηθφ κε κεηαηξνπέα ξνπήο (torque converter). 
Ζ θίλεζε ζηνλ εκπξφζζην άμνλα ζα ζπκπιέθεηαη θαη ζα απνζπκπιέθεηαη ελ θηλήζεη κε ην 
πάηεκα κπνπηφλ ζηελ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 
ηαρχηεηεο εκπξφο, ειεθηξνληθά ειεγρφκελεο (θηβψηην ηχπνπ Powershift).  

Θα εθηηκεζεί ε κέγηζηε εκπξφζζηα ηαρχηεηα ηνπ κεραλήκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 40km/h). 
Να δνζνχλ νη ηαρχηεηεο εκπξφο θαη φπηζζελ. 

 
4.6.  Άμνλεο - Διαζηηθά 

Οη άμνλεο πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο (heavy duty). Καη νη 2 άμνλεο ζα 
θέξνπλ απαξαίηεηα δηαθνξηθά πεξηνξηζκνχ νιίζζεζεο (Limited Slip Differentials) ή αλάινγν 
ζχζηεκα (λα γίλεη ππνρξεσηηθά πεξηγξαθή) γηα άξηζηε απφδνζε ζε παληφο είδνπο εδάθε κε 
ηελ ειάρηζηε απαζρφιεζε ηνπ ρεηξηζηή. 

Σαιάλησζε εκπξνζζίνπ  άμνλα ηνπιάρηζηνλ 16° ζπλνιηθά. Πίζσ άμνλαο ζηαζεξφο. 
Να δνζνχλ ν ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ (απαξαίηεηα ίδησλ δηαζηάζεσλ 

εκπξφο-πίζσ).Σα ειαζηηθά ζα είλαη θαηαζθεπήο φρη παιαηφηεξεο ηνπ έηνπο θαηά ηελ 
παξαιαβή. 
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4.7.  ύζηεκα πέδεζεο 
Ζ πέδεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο πνιιαπιψλ δίζθσλ 

εληφο ειαηνινπηξνχ. Σν πεληάι πέδεζεο ζα είλαη δηπιφ, κε απαξαίηεηα δχν μερσξηζηά 
θπθιψκαηα (δεμηά / αξηζηεξά) θαη ζα επελεξγεί ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. Δίλαη επηζπκεηή ε 
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πέδεζεο θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο (κε ηελ απηφκαηε εκπινθή 
ηεο ηεηξαθίλεζεο).  

Να δηαζέηεη πέδεζε ζηάζκεπζεο κέζσ μερσξηζηνχ ζπζηήκαηνο. 
 
4.8.  ύζηεκα δηεύζπλζεο 

Πιήξσο πδξαπιηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο, πνπ ζα επελεξγεί θαηά επηινγή ηνπ ρεηξηζηή 
είηε ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, είηε ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο (ζύζηεκα 
ηεηξαδηεύζπλζεο). Να δνζεί πεξηγξαθή. 

Να δνζνχλ: 

 Ζ ειάρηζηε αθηίλα ζηξνθήο ζην εμσηεξηθφ ησλ ηξνρψλ (έσο 3,7m ρσξίο ρξήζε θξέλσλ) 

 Ζ ειάρηζηε αθηίλα ζηξνθήο ζην εμσηεξηθφ ηνπ θάδνπ θφξησζεο (έσο 5m ρσξίο ρξήζε 
θξέλσλ). 
 
4.9.  Κακπίλα ρεηξηζκνύ 

Θα είλαη θιεηζηή, αζθαιείαο ROPS/FOPS, κε δχν ζχξεο, ζεξκαηλφκελε, 
ερνκνλσκέλε. Θα δηαζέηεη θάζηζκα ρεηξηζηνχ αλαηνκηθφ, ξπζκηδφκελν κε δψλε αζθαιείαο θαη 
απαξαίηεηα κε αλάξηεζε αέξα. Δπίζεο παινπίλαθεο αζθαιείαο θηκέ κε παινθαζαξηζηήξεο 
θαη εθηνμεπηήξα χδαηνο εκπξφο-πίζσ. Ο νπίζζηνο παινπίλαθαο ζα είλαη αλνηγφκελνο 
απνηεινχκελνο απφ δχν ηκήκαηα γηα άλεην εμαεξηζκφ.  

Καζξέπηεο εμσηεξηθνί αξηζηεξά-δεμηά, θαζξέπηεο εζσηεξηθφο, θνλζφια ξαδηνθψλνπ 
θαη ξαδηφθσλν, δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θιίζεο ηεο θνιψλαο ηηκνληνχ. 

Απαξαίηεηα κε ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (A/C) ηεο θακπίλαο. 
Θα θέξεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ απαξαίηεηα κε ηα παξαθάησ φξγαλα: 

 Γείθηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θηλεηήξα 

 ηξνθφκεηξν 

 Γείθηεο ζηάζκεο θαπζίκνπ 

 Γείθηεο ζηάζκεο AdBlue 

 Ωξφκεηξν 
Πξνεηδνπνηεηηθέο ιπρλίεο: 

 Πίεζεο ειαίνπ θηλεηήξα 

 Θεξκνθξαζίαο  λεξνχ θηλεηήξα 

 Θεξκνθξαζίαο ειαίνπ κεηαηξνπέα ξνπήο 

 Καζαξηζκνχ θίιηξνπ αέξνο 

 Φφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ 

 Δθαξκνγήο πέδεζεο ζηάζκεπζεο 
 

Να δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα νξγάλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, ζα 
εθηηκεζεί ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξέρεη ην ζχζηεκα θαζψο θαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ζπληήξεζεο. 

Δπίζεο ην κεράλεκα ζα θέξεη απαξαίηεηα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ψζηε λα 
είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη ησλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο απφ απφζηαζε. 
 
4.10. Φσηηζκόο 

Σν κεράλεκα ζα θέξεη δχν θψηα πνξείαο εκπξφο, δχν θψηα εξγαζίαο εκπξφο, δχν 
θψηα εξγαζίαο πίζσ, θψηα πξνεηδνπνίεζεο (alarm), θψηα αιιαγήο πνξείαο, θψηα 
νπηζζνπνξείαο κε βνκβεηή, αλαιάκπνλ θαλφο επη ηεο νξνθήο. 
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4.11. Τδξαπιηθό ζύζηεκα 
Θα ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε αληιία κεηαβιεηήο παξνρήο (επη πνηλή 

απνθιεηζκνύ) (Variable displacement piston pump). Ζ κέγηζηε παξνρή επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 160l/min. Να δνζεί ε πίεζε ιεηηνπξγίαο (φρη 
κηθξφηεξε απφ 250 bar επί πνηλή απνθιεηζκνχ). Θα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ θέληξνπ. Να 
δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
       
4.12. ύζηεκα θόξησζεο 

Σν ζχζηεκα θνξηψζεσο ζα θέξεη θάδν ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) θπβηθνχ 
κέηξνπ. Ο ηχπνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζπαζηόο) κε δφληηα. 
Σν ζχζηεκα θφξησζεο ζα θέξεη κεραληθφ ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ γξήγνξε θαη εχθνιε αιιαγή 
ηνπ εκπξφζζηνπ θάδνπ κε άιιεο εμαξηήζεηο. 

Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θάδνπ θφξησζεο ζα ειέγρνληαη απαξαίηεηα απφ έλα ρεηξηζηήξην 
πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο (PPC Joystick). 

Θα δηαζέηεη απαξαίηεηα ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ θαηά ηελ πνξεία. 
Δπίζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα επαλαθνξάο ζε ζέζε εθζθαθήο (Return to dig). 
Να δνζνχλ: 

 Οη δηαζηάζεηο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ 

 Σν κέγηζην χςνο θφξησζεο ζηνλ πείξν ηνπ θάδνπ (ηνπιάρηζηνλ 3,4m) 

 Ζ κέγηζηε δχλακε εθζθαθήο ζην άθξν ηνπ θάδνπ ηνπ θνξησηή (Σνπιάρηζηνλ 6.500kg 
θαηά ISO). 

 Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ζην κέγηζην χςνο ηνπιάρηζηνλ 3800kg. 
 
4.13. ύζηεκα εθζθαθήο - Σζάπα 

Ο βξαρίνλαο εθζθαθήο ζα είλαη ηειεζθνπηθφο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) θαη ζα 
θέξεη ζην άθξν θάδν πιάηνπο 600mm θαη βνεζεηηθφ θάδν 300mm. 

Ο βξαρίνλαο ζα έρεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο (δεμηά-αξηζηεξά) θαηά 180. Σν 
ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο ηζάπαο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα πιεξέζηεξε πξνθχιαμε απν 
θαθψζεηο, πέηξεο, ρψκαηα θ.ι.π. Γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ βξαρίνλα 
απαηηείηαη λα απνζβέλεη νκαιά ε θίλεζε ζην ηέινο ηεο πεξηζηξνθήο πδξαπιηθά. Θα θέξεη 
επίζεο απαξαίηεηα ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ππεξθφξησζεο (Overload warning system). 

Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ εθζθαθέα ζα ειέγρνληαη απαξαίηεηα (επη πνηλή απνθιεηζκνχ) 
απφ δχν ρεηξηζηήξηα πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο (PPC Joystick). 

Να δνζνχλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

 Σν κέγηζην βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE (ηοςλάσιζηον 5500mm με ηη μπούμα ζε έκηαζη) 

 Σν κέγηζην χςνο θφξησζεο θαηά SAE (ηοςλάσιζηον 4000mm με ηη μπούμα ζε έκηαζη)  

 Ζ δχλακε εθζθαθήο θάδνπ (bucket breakout force) ηνπιάρηζηνλ 6000kg (θαηά ISO)  

 Ζ δχλακε εθζθαθήο βξαρίνλα (dipper force) ηνπιάρηζηνλ 3800kg (θαηά ISO) 
 

Θα θέξεη θάδν εθζθαθήο πιάηνπο 60cm, βνεζεηηθφ θάδν 30cm θαη κεραληθφ 
ηαρπζχλδεζκν γηα γξήγνξε ελαιιαγή ησλ δηαθφξσλ εμαξηήζεσλ. 

Σν κεράλεκα λα θέξεη απαξαίηεηα (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) βαιβίδεο αζθαιείαο 
ζην ζχζηεκα εθζθαθήο (boom and arm safety valves). 
 
4.14. Δγθαηάζηαζε βξαρόζθπξαο θαη βξαρόζθπξα 
 Σν κεράλεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε πδξαπιηθφ θχθισκα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
ηξνθνδφηεζε ηεο βξαρφζθπξαο κε ηελ απαηηνχκελε πδξαπιηθή ηζρχ ρσξίο λα επεξεάδνληαη 
νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραλήκαηνο. 
 Δπίζεο ζα παξαδνζεί πδξαπιηθή βξαρφζθπξα βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 300kg εχθεκνπ 
θαηαζθεπαζηή (θαηά πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ην κεράλεκα). 
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Να δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ βξαρφζθπξα φπσο παξνρή, πίεζε ιεηηνπξγίαο, αξηζκφο 
θξνχζεσλ αλά ιεπηφ, ελέξγεηα θξνχζεο θιπ. 
 
4.15. Δμάξηεζε ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο  
 To κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ εμάξηεζε ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο πνπ ζα 
πξνζαξκφδεηαη ζηελ ζέζε ηνπ θάδνπ εθζθαθήο (πίζσ κέξνο).  

Θα παίξλεη θίλεζε πδξαπιηθή απφ ηελ βνεζεηηθή γξακκή ηνπ κεραλήκαηνο. 
Σν πιάηνο εξγαζίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000mm θαη ζα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν 

αξηζκφ καραηξηψλ γηα ηελ θνπή ρφξησλ θαη κηθξψλ θιαδηψλ. Να δνζνχλ δηαζηάζεηο-βάξνο. 
 
4.16. Δκπξόζζηεο εμαξηήζεηο 
ην εκπξφζζην κέξνο θαη κέζσ ηνπ ηαρπζπλδέζκνπ ζα πξνζαξκφδεηαη: 
 
α) εκπξόζζηα ιεπίδα παιιαπιψλ ρξήζεσλ π.ρ ειαθξψλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,7κ θαη χςνπο φρη ιηγφηεξν απφ 0,6κ.  
Να δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο, αθξηβείο δηαζηάζεηο, δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη βάξε ηεο ιεπίδαο. 
 
β) Δμάξηεζε ζθνύπαο (ζάξσζξν) πιάηνπο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 2,0 κ ιεηηνπξγία κε 
πδξαπιηθφ κνηεξ θαη θάδν ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ. Να δηαζέηεη ζχζηεκα θαηάβξεμεο 
(κέζσ βαξχηεηαο) κε ζηαγνλίδηα, κε ελζσκαησκέλε δεμακελή λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 100lt.  
Να δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαη αθξηβείο δηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο & εμσηεξηθέο θαη 
βάξνο ηεο ζθνχπαο. 

 
Οη εμαξηήζεηο ζα ζπλνδεχνπλ θαη ζα παξαδνζνχλ κε ην ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα.  

 
4.17. Αληαιιαθηηθά – Σερληθή ππνζηήξημε 
Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
κεραλήκαηνο κε αληαιιαθηηθά θαη ζέξβηο. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα γίλεηαη 
ζηνλ ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληφο ην 
πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. Να δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο.  
Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο (Service) θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή (αθνξά θφζηνο αλαισζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη 
εξγαηηθψλ). 
 
4.18. Υξόλνο παξάδνζεο 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ (εθηφο απφ παξάβνια πνπ 
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, θαη ηπρφλ δειψζεηο ηνπ θνξέα) θαη ζα βνεζήζεη – φπνπ 
απαηηεζεί- ηνλ Φνξέα ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή 
δελ ζα πξνρσξήζεη εάλ δελ εθδνζεί πξώηα ε άδεηα θπθινθνξίαο.  
  Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ έμη (6) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήισζε κε ηνλ 
πξνζθεξόκελν ρξόλν παξάδνζεο. 
 
4.19. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν  έηε  
ηνπιάρηζηνλ. 
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4.20. Γείγκα, Δθπαίδεπζε 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά 
θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη  ζα πξέπεη λα  επηδείμνπλ 
ίδην ή παξφκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο  ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  Να 
ππνβιεζεί ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. 
  Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο ησλ νδεγψλ, εξγαηψλ, ρεηξηζηψλ θαη ηερληηψλ νρεκάησλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην 
ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, 
ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.).  
 
4.21. Παξειθόκελα 

Με ην κεράλεκα ζα παξαδνζνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο ζηελ Διιεληθή θαη έλα βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη κε ππξνζβεζηήξα, εξγαιεία ζπληήξεζεο, ηξίγσλν θαη 
θαξκαθείν. 

Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζε απφ έγθξηζε ηχπνπ θαη CE Mark. 
 
4.22. Πνηόηεηα, θαηαιιειόηεηα θαη αμηνπηζηία 
  Με ηελ πξνζθνξά  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνκεζεπηήο) πξέπεη λα θαηαζέζεη: 
4.22.1.Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα 
νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα 
Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
4.22.2.Τπεχζπλε Γήισζε φηη ην φρεκα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή 
Ννκνζεζία, κε δηθά ηνπ έμνδα ζα παξαδψζεη ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απξφζθνπηα ε λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
νρήκαηνο ζηελ Διιάδα. 
4.22.3.Γήισζε πξνζθφκηζεο κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο έγθξηζεο ηχπνπ θαη 
δήισζεο ζπκκφξθσζεο (CE Conformity) γηα ηελ άκεζε έθδνζε πηλαθίδσλ Μ.Δ απφ ηνλ 
Γήκν. 
4.22.4.Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 ISO 9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ISO 9001:2015 ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
(εκπνξία/ππνζηήξημε, ζπλεξγείνπ ππνζηήξημεο) 

 ISO 14001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη επηζπκεηφ γηα νηθνλνκηθφ θνξέα 
(εκπνξία/ππνζηήξημε) 

 ISO 45001:2018 ή OHSAS 18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή / νηθνλνκηθνχ θνξέα 
επηζπκεηφ. 

4.22.5.Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) έηε. Ζ 
εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 
θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θνξέα, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 
επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ. 
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο 
λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε - ζέξβηο (ιάδηα, θίιηξα αέξνο, θίιηξα ιαδηνχ 
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θηι) θαη  ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε βιάβεο κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
4.22.6.Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. Σν 
δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 
εκέξεο. 
4.22.7.Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ 
εθπξνζώπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ 
Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνύλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην 
ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: 
α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 
ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν. 
β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ 
απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 
4.22.8.Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. 
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ  εληφο ηξηψλ 
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε 
απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ.  
4.22.9.Τπεχζπλε δήισζε γηα εθπηψζεηο πνπ ζα ηπγράλεη ν θνξέαο επί ησλ εθάζηνηε 
επίζεκσλ ηηκνθαηαιφγσλ ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο θαη λα αλαθεξζνχλ νη πξψηεο δσξεάλ 
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο (service εξγαζία, αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά). 
4.22.10.Σν φρεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 
κνξθή (θαηά πξνηίκεζε εηθνλνγξαθεκέλν) ν νπνίνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 
λένπ. 
4.22.11.Να δνζεί ην έηνο  παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ 
ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ ηχπνπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 
4.22.12.Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα, επηζπκεηφ είλαη θαη ζα αμηνινγεζεί, λα δνζνχλ 
ηπρφλ βεβαηψζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδίσλ ή παξφκνησλ 
νρεκάησλ απφ αληίζηνηρνπο θνξείο ρξήζεο (Γήκνπο, Κνηλφηεηεο) θαη γεληθά λα δεισζεί ε 
δπλαηφηεηα ρξήζεσλ ησλ νρεκάησλ απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο ρσξίο πξνβιήκαηα, ε νπνία 
θαη ζα αμηνινγεζεί  
4.22.13.Να γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα θάζε ηπρφλ πξφζζεηε απφ ηα αλσηέξσ πιεξνθνξία, 
πνπ αθνξά ζε ηερληθέο εγθξίζεηο, εγθξίζεηο πνηφηεηαο θαη ζήκαηα πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ή 
επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο 
 
4.23. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο, 
ζρεδηαγξάκκαηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε ή 
ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
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4.24. ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  
γηα Διαζηηθνθόξν Δθζθαθέα Φνξησηή κε εμαξηήζεηο 

Α/Α παξ. 
ηερλ 

πξνδηαγξ. 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
κε 

παξαπνκπή 
ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 θνπφο ΝΑΗ   

2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ΝΑΗ   

3 Κηλεηήξαο  
EURO >=5 
Ηζρχο >=100 Hp 
Κπβηζκφο 
Ρνπή >=430 Νm 
Πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπι. 2 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
NAI 

Να αλαθεξζεί 
NAI 
ΝΑΗ 

  

4 ηνηρεία πιαηζίνπ 
Καηαζθεπαζηήο 
Έηνο θαηαζθεπήο 
CE, ISO 
Γηαζηάζεηο 
Βάξε  
Πνδαξηθά 

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζεί 
Να αλαθεξζεί 

ΝΑΗ 
Να αλαθεξζνχλ 
Να αλαθεξζνχλ 

ΝΑΗ 

  

5 χζηεκα κεηάδνζεο 4Υ4 
POWER SHIFT 
Σαρχηεηεο  
Σαρχηεηα 40 ρικ/σ 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

Να αλαθεξζνχλ 
ΝΑΗ 

  

6 Άμνλεο  
Διαζηηθά  
Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

Να αλαθεξζνχλ 

  

7 χζηεκα πέδεζεο ΝΑΗ   

8 χζηεκα δηεχζπλζεο 
Σεηξαδηεχζπλζε 
Αθηίλα ζηξνθήο  

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

9 Κακπίλα ρεηξηζκνχ ΝΑΗ   

10 Φσηηζκφο ΝΑΗ   

11 Τδξαπιηθφ χζηεκα 
Αληιία 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

12 χζηεκα θφξησζεο ΝΑΗ   

13 χζηεκα εθζθαθήο - Σζάπα ΝΑΗ   

14 Βξαρφζθπξα ΝΑΗ   

15 Υνξηνθνπηηθφ ΝΑΗ   

16 Λεπίδα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
θνχπα 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

  

17 Αληαιιαθηηθά – ηερληθή ΝΑΗ   
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
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[32] 
 

ππνζηήξημε 

18 Υξφλνο Παξάδνζεο ΝΑΗ   

19 Δγγχεζε ΝΑΗ   

20 Γείγκα Δθπαίδεπζε ΝΑΗ   

21 Παξειθφκελα ΝΑΗ   

22 Πνηφηεηα αμηνπηζηία ΝΑΗ   

 
Οη απαληήζεηο ζην αλσηέξσ θχιιν ζπκκφξθσζε  λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο. 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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4.25. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΑΝΑΘΔΗ 

γηα ειαζηηθνθόξν εθζθαθέα θνξησηή κε εμαξηήζεηο  
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

(ζλ) 
  ΠΛΑΙΙΟ     
1 Κηλεηήξαο 100-120 9,00 

2 Πιαίζην 100-120 9,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο  100-120 5,00 

4 Άμνλεο Διαζηηθά 100-120 4,00 

5 χζηεκα πέδεζεο 100-120 4,00 

6 χζηεκα Γηεχζπλζεο 100-120 4,00 

7 Κακπίλα  100-120 5,00 

8 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 100-120 10,00 

9 χζηεκα θφξησζεο 100-120 8,00 

10 χζηεκα εθζθαθήο - Σζάπα 100-120 7,00 

11 
Δγθαηάζηαζε βξαρφζθπξαο θαη 
βξαρφζθπξα 

100-120 
2,00 

12 Δμάξηεζε ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο 100-120 1,00 

13 
Δκπξφζζηεο εμαξηήζεηο 
Λεπίδα, ζθνχπα 

100-120 
2,00 

  
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΣΔΥ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, 
ΔΓΓΤΗΗ - ΠΑΡΑΓΟΗ 

    

14 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 2,00 

15 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο -  100-120 10,00 

16 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε- 
Σερληθή ππνζηήξημε 
- Υξφλνο παξάδνζεο δεηνχκελσλ 
αληαιιαθηηθψλ 
– Υξφλνο αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ  
– Υξφλνο απνθαηάζηαζεο 
– Βεβαηψζεηο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη 
αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδίσλ ή 
παξφκνησλ νρεκάησλ 

100-120 10,00 

17 Υξφλνο παξάδνζεο 100-120 8,00 

 ΤΝΟΛΟ 100,00 
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Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 

 

[34] 
 

 
 
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη 
ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

 
 
 

Ο πληάμαο 
 
 
 

 
Ησάλλεο Κίηζνο 

ΠΔ Ζιεθηξνιφγσλ 
Μεραληθψλ 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 
 
 
 

Γεσξγία Βαξδψθα  
ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

Ησάλληλα, 17 /  9 / 2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο αλαπι. Γηεπζπληήο 
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 
 
 
 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 
ΠΔ Αγξ. Σνπνγξ. Μεραληθψλ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Σν ηεχρνο ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, 
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε Πξνκήζεηα νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνύ 
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν: ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

Γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εθαξκνγή ηδίσο νη θαησηέξσ 
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 
o Ο λ.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
o Ο λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 
o Ο λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ)» ( ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) 
o Ο λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
o Ζ Οδεγία 2006/42/ΔΚ, φπσο θαη ην πξφηππν ΔΝ1501 φπνπ απαηηείηαη θαη ηηο ζρεηηθέο κε 

ηα είδε ηεο παξνχζεο Δπξσπατθέο νδεγίεο-πξφηππα ΔΝ, DIN, ISO, EΛOT θιπ. 
o Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ λφκσλ, Οδεγηψλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ εθδνζείζεο 

ινηπέο (πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη γεληθφηεξα ζε θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Π.Γ. απφθαζεο θ.ι.π.) 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ν: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
3.1.  Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 589.000,00 
€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κε θσδηθφ ΚΑ 62.7132.003.  
3.2.  Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Π.Γ.Δ. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Πξφγξακκα 
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΜΩΝ απφ ην πξφγξακκα «Φηιφδεκνο ΗΗ»  ΣΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΔ 
ΣΗΣΛΟ: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ», απφθαζε αξηζ. 
64403/5.10.2020 (ΑΓΑ:ΩΗΓ546ΜΣΛ6-Τ78). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο: 
Α) Ζ ζχκβαζε κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ 
Β) Ζ Γηαθήξπμε  
Γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
Γ) Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
Δ) Ζ  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Σ) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Ε) Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 
Ζ) Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 
Θ) Ζ Σερληθή Έθζεζε 

 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΑΡΘΡΟ 5ν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ  
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη ζην ΔΔΔ φηη δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο:  
  Απαηηείηαη λα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο κε ην 30% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
ρσξίο ΦΠΑ, ηεο νκάδαο ή νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. ε πεξίπησζε 
πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ (3) ηξηψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο κε ην 30% απφ ην πνζφ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ΦΠΑ ηεο νκάδαο ή νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρεη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν: ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
δειψζεη ξεηά κε ην ΔΔΔ φηη πιεξνί ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο:  
6.1.  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη ζην ΔΔΔ φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξηηεξίνπ 
επηινγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δείγκαηνο δειψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη εθφζνλ 
απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 
ηνπ ζα επηδείμεη δείγκα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξθαηαζθεπήο κε ίδην ή παξφκνην πιαίζην. 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη 
ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ηεο 
πξνζθεξφκελεο ππεξθαηαζθεπήο κε ίδην ή παξφκνην πιαίζην κε ην πξνζθεξφκελν ζε ηφπν 
πνπ ζα ππνδείμνπλ.  
6.2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη ζην ΔΔΔ θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Σερληθή ηνπ 
Πξνζθνξά φια ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν: ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

Όζνλ αθνξά ζηα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη ππεχζπλα ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ ΔΔΔ φηη 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξηηεξίνπ επηινγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα 
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη ζην ΔΔΔ θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Σερληθή ηνπ 
Πξνζθνξά αληίγξαθα φισλ ησλ δεηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε ζε 
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 
Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο 
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.)  
 
ΑΡΘΡΟ 8ν: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη 
δηαξθεί έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 
 



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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ΑΡΘΡΟ 9ν: ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
9.1.  Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, 
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ έμη (6) κελώλ απφ ηεο επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
9.2.  Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ πνπ 
εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
9.3.  ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ, επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο.  
9.4.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ, 
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.  
9.5.  Μεηά ηελ παξάδνζε θαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ κεραλνηερληηψλ, νδεγψλ θαη εξγαηψλ ηνπ αγνξαζηή 
γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα 
θ.ιπ.). 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν: ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη εάλ ηα πξνο πξνκήζεηα νρήκαηα είλαη ζχκθσλα 
κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη εγγπάηαη γηα ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ 
ειαηηψκαηνο. Καηά ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη 
φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ θαη νη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, θιπ. ιφγσ 
πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ή θαθήο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ.  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη ηνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε, (ε εγγχεζε θαιχπηεη, ρσξίο 
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 
θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ). Καζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο 
ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο λα αληηθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε 
εμάξηεκα ή ηκήκα πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν: ΠΛΗΡΧΜΔ  
11.1.  Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε ππφ πξνκήζεηα είδνπο.  
11.2.  Όιεο νη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο, θφξνπο, 
ηέιε, δαζκνχο, θαη ινηπέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θιπ. θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν.  
11.3.  Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν ζε ΔΤΡΩ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζην 
φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία "πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο 
θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ" θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη κε ηελ έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ αληηζηνίρσλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πιεξσκήο ζην ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ 
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 
δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
11.4.  Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ηα εμήο: 
α. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ εηο ηξηπινχλ.  



 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΗΜΟ  ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 
Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 
 
 
 

ΣΗΣΛΟ:  

 
 
 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ –  
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπνχ  
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  
(πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
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β. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο.  
γ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
11.5.  Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
11.6.  Ο παξαπάλσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ν: ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΣΟ ΑΝΑΓΟΥΟ 
12.1.  Αλ ε πξνκήζεηα δελ εθηειεζηεί ή νη ππεξεζίεο πνπ αθνινπζνχλ δελ παξαζρεζνχλ 
απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο εάλ απηή ρνξεγεζεί, είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  
12.2.  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 
πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 
έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.  
12.3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη /ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ.  
12.4.  Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 209, 213, 216, 217, 219, 220 
ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ν: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ωο εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα 
πξνζθνκίζεη ζην Γήκν γηα ηελ παξάδνζή ηνπο, ηα ζπκθσλεκέλα πξνζθεξφκελα νρήκαηα. Ζ 
ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα λα 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζην Γήκν έηνηκα πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ησλ 
αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο θιπ.  

Καηά ηελ παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο. Ζ παξαιαβή 
ησλ νρεκάησλ ζα γίλεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη απφ επηηξνπή 
ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 221 ηνπ σο άλσ Νφκνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο λα αληηθαηαζηήζεη εμαξηήκαηα ή ηκήκαηα απηνχ πνπ ζα απνδεηρζνχλ 
ειαηησκαηηθά εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ 
πξνκεζεπηή πξνο ηελ ππνρξέσζε απηή, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε απηφ, ζε βάξνο θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ηεο αμίσζεο ηνπ πνζνχ απφ ηελ εγγχεζε ηεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

Ωο πξνο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα 
άξζξα 206 θη επ. ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 14ν: ΑΘΔΣΗΗ ΟΡΧΝ ΤΜΦΧΝΙΑ  
Ζ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο ή κε πιήξεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνο ηνπο φξνπο απηψλ παξέρεη 
ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 (άξζξ. 206 θη επνκ.).  
 
ΑΡΘΡΟ 15ν: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ  

Ζ ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 16ν: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο θέξεη ην βάξνο ηεο 
απφδεημήο ηεο. ηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ θαη 
πξνθάιεζαλ ηε κεξηθή ή νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε πνπ ηνπ αλαηέζεθε.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ν: ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ θαη πξνκεζεπηή, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν: ΓΛΧΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή 
κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη 
κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην 
ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο (πξνκεζεπηέο) δύλαηαη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε ΟΜΑΓΑ (κία ή πεξηζζόηεξεο) ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ - φπσο απηά 
αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη δελ 
αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο θάζε ΟΜΑΓΑ δελ ζα 
γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   
Σερληθή Πξνζθνξά  

Οη δηαγσληδφκελνη πξνκεζεπηέο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβάιινπλ 
ζηνλ δηαγσληζκφ Σερληθή Πξνζθνξά θαηά ηα ινηπά σο νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ πξνκεζεπηψλ ζα πεξηιακβάλεη 
αλά πξνζθεξφκελν ΔΗΓΟ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδαο ζε νπνηνδήπνηε ΔΗΓΟ ηνπ δηαγσληζκνχ ''ΜΔ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ'' δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 
κνλάδνο πνπ έρεη νξηζζεί ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. ε θάζε 
πεξίπησζε δειαδή πνπ ε πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδνο ζε θάπνην ή θάπνηα απφ ηα ΔΗΓΖ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδνο πνπ έρεη νξηζζεί ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, ε πξνζθνξά ζα θξίλεηαη σο κε απνδεθηή θαη ζα 
απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό.  
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Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηφξζσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ φηαλ απηή παξνπζηάδεη πξνθαλή ινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ 
νθείινληαη ζηελ ηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ (αζξνίζκαηα, γηλφκελα θηι).  
 
ΑΡΘΡΟ 20ν: ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Λνηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ηζρχνπλ φπσο αλαθέξνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε.  
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