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ΣΔΥΝΗΚΖ    ΔΚΘΔΖ 
 

Η παξνχζα Μειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο  θαηλνχξγηνπ Ορήκαηνο Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ κε 

Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά Παξειθφκελα πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – απνρηνληζκφ θαη δηαρείξηζε παξφδηαο βιάζηεζεο κε ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο θαη αζθαινχο δηέιεπζεο νρεκάησλ απφ ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ζεξηλψλ ππξθαγηψλ απφ αλάθιεμε απνξξηκκάησλ πνπ κπιέθνληαη ζηελ 

παξφδηα μεξή βιάζηεζε, θαη άιιεο δξάζεηο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

 

Σν κεράλεκα, πέξαλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εθρηνληζηηθνχ θαη ρνξηνθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ, λα 

εμνπιηζηεί κειινληηθά κε πνιιά εμαξηήκαηα - παξειθφκελα, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο θάζε 

θνξά αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ παξειθφκελα πνπ ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα θέξεη ην κεράλεκα-

φρεκα είλαη αληηπιεκκπξηθή αληιία, απνθξαθηηθή εμάξηεζε, ππξνζβεζηηθή εμάξηεζε, πιπζηηθή 

εμάξηεζε, νδηθφ ζάξσζξν, θιαδνζξπκκαηηζηή επί ηνπ κεραλήκαηνο, θ.α. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θηλείηαη κε άλεζε θαη αζθάιεηα εθηφο δξφκνπ θαη λα έρεη ην 

κέγηζην δπλαηφ ειεχζεξν χςνο απφ ην έδαθνο. 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 225.806,45 € πιένλ ΦΠΑ 24%, δειαδή 

280.000,00 € ζπλνιηθά. 

 

Σν πξνο πξνκήζεηα Όρεκα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ κε Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά Παξειθφκελα ζα 

είλαη βαξέσο ηχπνπ, κεγάιεο απφδνζεο θαη αμηνπηζηίαο. Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο θαη ηπρφλ απφθιηζε πέξαλ 

ηνπ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζα νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

Η φπνηα ηηκή ζπλνδεχεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, σο ε ειάρηζηε 

απαίηεζε, εθηφο εάλ ξεηά επηζεκαίλεηαη θάπνηα επηηξεπηή απφθιηζε (π.ρ. +2%) ή ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

θξάζε «πεξίπνπ» ή «ελδεηθηηθά» νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε +5%. 

 

ε φπνηα απαίηεζε αλαθέξεηαη ε ιέμε «επηζπκεηφ» ή ε θξάζε «θαηά πξνηίκεζε», απηή ζα αμηνινγείηαη 

κε πξνζαπμεκέλε βαζκνινγία ζηελ πεξίπησζε ζπκκφξθσζεο απφ δηαγσληδφκελν. 

 

Σν πξνο πξνκήζεηα Όρεκα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ κε Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά Παξειθφκελα 

κεράλεκα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, 

αλαγλσξηζκέλνπ θαη εχθεκνπ θαηαζθεπαζηή ζην ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ ηνκέα νρεκάησλ, ην νπνίν ζα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πιεξνί φιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο 

γηα ζχλλνκε θαηαζθεπή, εμαγσγή, εηζαγσγή, ρξήζε, θιπ. πνπ απαηηεί ε Δπξσπατθή θαη Διιεληθή 



 
λνκνζεζία γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ νπνία αλήθεη, π.ρ. 

πξνδηαγξαθέο θηλεηήξα Euro stage, θιπ. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

 

Σν CPV ηεο πξνκήζεηαο είλαη 42900000-5 κε ηίηιν «Γηάθνξα Μεραλήκαηα Γεληθήο θαη Δηδηθήο 

Υξήζεο». 

 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 “Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)”, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηνπ θφζηνπο (άξζξν 86), κε ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη πνηνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, 

ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο 

παξνχζαο. 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Γεκεηζάλα,  26-3-2020 

 

 

 

 

Γεψξγηνο Παπαπέηξνπ 

Μεραλνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Γεκεηζάλα,   26-3-2020 

0 Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ 

ηκήκαηνο κειεηψλ & Υσξνηαμίαο 

 

 

Γεκήηξηνο Κνπηζηάδεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Π.Δ 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

 

 

A/A Πεξηγξαθή Δίδνπο 
  Μνλάδα 

Μέηξεζεο  
Πνζόηεηα  

Σηκή             

Μνλάδαο 

(€) 

Γαπάλε (€) 
CPV 

1 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΕΩΝ ΜΕ 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

42900000-5 TEM 1 225.806,45 225.806,45 

  
    

 
ΤΝΟΛΟ 225.806,45 

     
Φ.Π.Α. 24% 54.193,55 

     
ΓΑΠΑΝΖ  280.000,00 
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Γεκεηζάλα, 26-3-2020 
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ΣΔΥΝΗΚΔ   ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Α. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

Η παξνχζα Μειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ  Ορήκαηνο Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ κε 

Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά Παξειθφκελα πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – απνρηνληζκφ θαη δηαρείξηζε παξφδηαο βιάζηεζεο κε ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο θαη αζθαινχο δηέιεπζεο νρεκάησλ απφ ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ζεξηλψλ ππξθαγηψλ απφ αλάθιεμε απνξξηκκάησλ πνπ κπιέθνληαη ζηελ 

παξφδηα μεξή βιάζηεζε, θαη άιιεο δξάζεηο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

 

Σν κεράλεκα, πέξαλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εθρηνληζηηθνχ θαη ρνξηνθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ, λα 

εμνπιηζηεί κειινληηθά κε πνιιά εμαξηήκαηα - παξειθφκελα, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο θάζε 

θνξά αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ παξειθφκελα πνπ ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα θέξεη ην κεράλεκα-

φρεκα είλαη αληηπιεκκπξηθή αληιία, απνθξαθηηθή εμάξηεζε, ππξνζβεζηηθή εμάξηεζε, πιπζηηθή 

εμάξηεζε, νδηθφ ζάξσζξν, θιαδνζξπκκαηηζηή επί ηνπ κεραλήκαηνο, θ.α. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θηλείηαη κε άλεζε θαη αζθάιεηα εθηφο δξφκνπ θαη λα έρεη ην 

κέγηζην δπλαηφ ειεχζεξν χςνο απφ ην έδαθνο. 

 

Β. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Μεραλήκαηνο  

1. Βαζηθό Όρεκα 
 

1.1. Κηλεηήξαο: Πεηξειαηνθηλεηήξαο, πγξφςπθηνο, ηεηξάρξνλνο, κε έθρπζε  θαπζίκνπ κε 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ππεξπιεξσηή αέξνο. Η ηζρχο ηνπ θηλεηήξα ζα αληαπνθξίλεηαη 

κε άλεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θνξά πξνζαξηεκέλνπ εμαξηήκαηνο επί ηνπ νρήκαηνο θαη ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 190HP, κε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 750Nm θαη θπβηζκφ πεξίπνπ 5.000 cm3. Ο 

θηλεηήξαο ζα πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Θα παξέρεηαη άλεζε ζηελ 

πξφζβαζε ηνπ θηλεηήξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπ. 

 

1.2. Καύζηκν: Πεηξέιαην θίλεζεο. 

 

1.3. Ζιεθηξηθό ζύζηεκα: Σν πνιπκεράλεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε δχν ζπζζσξεπηέο ησλ 12V θαη 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 140Αh ν θαζέλαο, γελλήηξηα ηνπιάρηζηνλ 100A, πίλαθαο κε πιήξε 

νξαηφηεηα, νπηηθέο, ερεηηθέο ελδείμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο, πνπ ζα ειέγρνπλ ζπλερψο ηελ θάζε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, θσηηζκφο θαηά Κ.Ο.Κ. 

 

1.4. πκπιέθηεο: Ξεξφο κνλφδηζθνο ή βειηησκέλνπ ηχπνπ, ρεηξηδφκελνο κέζσ πεληάι κε θαηά ην 

δπλαηφλ κεγάιε επηθάλεηα ηξηβήο θαη πιηθφ ηξηβήο νξγαληθφ ρσξίο ακίαλην. 



 
 

1.5. Κηβώηην ηαρπηήησλ: Πιήξσο ζπγρξνληζκέλν κε νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ηαρχηεηεο εκπξφο θαη 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πίζσ, κε πξνεπηινγή ηεο ηαρχηεηαο κφλν κε ηελ ρξήζε ηνπ ρεηξνκνρινχ. 

Θα είλαη εμνπιηζκέλν κεδχν ηνπιάρηζην ζρέζεηο κεηάδνζεο δειαδή ηελ θαλνληθή (γξήγνξε 

πνξεία), θαη ηελ αξγή (εξγαζίαο). Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη κφληκε θίλεζε θαη ζηνπο 4 ηξνρνχο 

(4X4) κε δπλαηφηεηα θιεηδψζεσο ησλ δηαθνξηθψλ. Η ζχκπιεμε θαη απνζχκπιεμε ηεο θιείδσζεο 

ησλ δηαθνξηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη αλεμάξηεηα ελ θηλήζεη ζε νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα απφ ηνλ 

ζάιακν ηνπ νδεγνχ. 

 

1.6. ύζηεκα πέδεζεο: Γηπιφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζε φινπο ηνπ ηξνρνχο, κε ππνβνήζεζε 

πεπηεζκέλνπ αέξα, ελεξγνχληνο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, κε δίζθνπο ζηνπο κπξνζηηλνχο θαη ζηνπο 

πίζσ ηξνρνχο θαη πξνζηαζία απφ εκπινθή ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ πέδεζε (ABS). Θα θέξεη 

δηάηαμε απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο δχλακεο πέδεζεο αλάινγα κε ην θνξηίν ησλ αμφλσλ. Σν πιηθφ 

ηξηβήο ησλ δίζθσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην. Πέδεζε ζηάζκεπζεο ελεξγνπνηείηαη ζηνπο πίζσ 

ηξνρνχο. Σα ζχζηεκα πέδεζεο ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ 

ηζρχνληα ΚΟΚ. 

 

1.7. Αλάξηεζε: Θα είλαη ζχγρξνλεο ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο βαξέσο ηχπνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη 

ειηθνεηδή ειαηήξηα θαη πδξαπιηθνχο ηειεζθνπηθνχο απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο ηξνρνχο, ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζηνπο δπν άμνλεο. 

 

1.8. ύζηεκα δηεύζπλζεο: Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο πδξαπιηθφ, 

κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 170 bar. 

 

1.9. Πιαίζην: Γηα κεγαιχηεξε επειημία ζα έρεη κέγηζην πιάηνο 2,2 m (κε ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο 

έθηαζεο ησλ θαζξεπηψλ θαη ηεο πξνεμνρήο ησλ εμαξηήζεσλ) θαη κέγηζηε αθηίλα ζηξνθήο 13,00 

m (κεηξνχκελε ζην εμσηεξηθφ ίρλνο ησλ ηξνρψλ). Tν ειεχζεξν χςνο ηνπ νρήκαηνο απφ ηα 

έδαθνο ρσξίο θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,35 m. Σν επηηξεπφκελν θνξηίν θάζε άμνλα ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 5.000kg 

 

1.10. Θάιακνο: Δπηκειεκέλε θαηαζθεπή κεγάιεο αληνρήο απφ ζχλζεην πιηθφ 

(compositematerial) γηα πιήξε εθ’ φξνπ δσήο αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζα εδξάδεηαη επί ηνπ 

πιαηζίνπ κέζσ αληηθξαδαζκηθψλ ζηνηρείσλ, ζα θέξεη ξπζκηδφκελν θάζηζκα νδεγνχ  θαη 

ζπλνδεγψλ (δπν αηφκσλ), κε δψλεο αζθαιείαο, θαηαζθεπαζκέλα απφ αθξψδεο ειαζηηθφ πιηθφ 

επελδεδπκέλα κε ηερλεηφ δέξκα ή άιιν θαηάιιειν ζπλζεηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο. Σα 

εζσηεξηθά πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη ε νξνθή ηνπ ακαμψκαηνο ζα θέξνπλ πιήξε επέλδπζε ψζηε 

λα παξέρεηαη αζθάιεηα ζηνπο επηβάηεο απφ πξνζθξνχζεηο. Οη δχν πφξηεο ζα πεξηιακβάλνπλ 

αλνηγφκελα παξάζπξα θαη αιεμηλέκην κεγάιεο νξαηφηεηαο απφ θξχζηαιιν πνιιαπιψλ 

επηζηξψζεσλ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ κε αλεκηζηήξα πνιιψλ 

ηαρπηήησλ, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (air condition), ερνζχζηεκα mp3, ειεθηξηθνχο 

παινθαζαξηζηήξεο κε εθηφμεπζε λεξνχ, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαζξέθηεο. Ο πίλαθαο 

νξγάλσλ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο θαζψο θαη νπηηθή θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε ηπρφλ αλσκαιηψλ ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

 

1.11. Σξνρνί: Θα θέξεη ηξνρνχο κε θαηάιιεια ειαζηηθά γηα θίλεζε θαη εθηφο δξφκνπ 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζην 365/80 R20 θαζψο θαη πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ, κε γξχιν αλχςσζεο. Σα 

ειαζηηθά λα είλαη εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο φρη πέξαλ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο. 

 

1.12. Κηβσηάκαμα: Θα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ειεθηξνζπγθνιεκέλε απφ ραιχβδηλα 

ειάζκαηα κε εληζρχζεηο ζηδεξνδνθψλ ψζηε λα απνηειεί ζπλνιηθά κηα άθακπηε θαη ηζρπξή 

θαηαζθεπή. Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαηξνπήο πξνο ηηο ηξεηο πιεπξέο δειαδή αξηζηεξά, δεμηά, 

πίζσ. Οη θαζαξέο δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ: κήθνο 2,2m, πιάηνο 2,0 m, χςνο παξαπέηνπ 



 
0,4 m. Σα πιατλά ηεο θηβσηάκαμαο πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξνχκελα θαη ζην πάησκα λα 

ππάξρνπλ ζεκεία ζηεξέσζεο παξειθφκελσλ. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηεο ζα γίλεη ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξψκαηα άξηζηεο πνηφηεηαο-

εξγνζηαζηαθήοβαθήο. 

 

1.13. Αεξνζπκπηεζηήο: Καηάιιεινο γηα ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα, κε ξπζκηζηή πίεζεο,  

δεμακελέο αέξνο θαη βαιβίδα πιήξσζεο ησλ ειαζηηθψλ. 

 

1.14. Δμνπιηζκόο γηα πνιιαπιή ρξήζε: Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξειθφκελσλ ην φρεκα 

πξέπεη λα δηαζέηεη εκπξφζζηα πιάθα πξνζαξκνγήο παξειθνκέλσλ DIN 5. Δπίζεο, εκπξφζζην 

κεραληθφ δπλακνιήπηε πεξηζηξεθφκελνπ θαξδαληθνχ άμνλα κε ειεθηξηθή ζχκπιεμε θαη 

δπλαηφηεηα επηινγήο ζηξνθψλ. Γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ ηζρχνο ν δπλακνιήπηεο πξέπεη λα 

παίξλεη θίλεζε απ’ επζείαο απφ ηνλ θηλεηήξα. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ 

αξηζκφ θπθισκάησλ (ηνπιάρηζηνλ 2 αλεμάξηεηα) θαη πνιιαπιψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα θηλεί 

δηάθνξα παξειθφκελα ζπγρξφλσο. Η παξνρή ησλ θπθισκάησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

120l/min θαη πίεζε ηνπιάρηζηνλ 180bar. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ζην 

κέιινλ επηπιένλ πδξαπιηθφ θχθισκα. Γηα ηελ εχθνιε ιεηηνπξγία ησλ παξειθφκελσλ ην 

ρεηξηζηήξηνπξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο θαη λα είλαη ηχπνπ joystick κε 

πξννδεπηηθήιεηηνπξγία. Γηα ηελ ζηήξημε ησλ παξειθφκελσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεκεία 

ζηήξημεο ζην εκπξφο, ζην πίζσ θαη ζην κέζν ηνπ νρήκαηνο. 

 

1.15. πκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα:Με θάζε φρεκα ζα παξαδνζνχλ θαη ηα εμήο 

εμαξηήκαηα, εξγαιεία θαη φξγαλα: 

1. Μία (1) εξγαιεηνζήθε κεηαιιηθή. 

2. Έλα (1) θιεηδί εμαξκφζεσο ειαζηηθψλ. 

3. Μία (1) καλέιια. 

4. Μία (1) ζεηξά γεξκαληθψλ θιεηδηψλ. 

5. Έλα (1) γαιιηθφ θιεηδί. 

6. Έλα (1) θαηζαβίδη. 

7. Έλα (1) φξγαλν κέηξεζεο πίεζεο ειαζηηθψλ. 

8. Έλα (1) ηξίγσλν βιαβψλ. 

9. Έλαο (1) πεξηζηξεθφκελνο θάξνο νξνθήο. 

10. Έλαο (1) πδξαπιηθφο γξχιινο 10t. 

11. Έλα (1) θαξκαθείν. 

12. Έλαο (1) ππξνζβεζηήξαο 

13.Αιπζίδεο ρηνληνχ θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο. 

 

2. Δμάξηεζε (παξειθόκελν) επζείαο εθρηνληζηηθήο ιεπίδαο 

Η εθρηνληζηηθή ιεπίδα ζα πξέπεη: 

α) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κέηαιιν ηθαλήο αληνρήο (ηνπιάρηζηνλ St.37) πνπ ζα 

πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηεο δηαβξψζεσο κε θαηάιιειε εηδηθή επηθαλεηαθή πξνζηαζία. (Να 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο). 

β) λα ζπλνδεχεηαη απφ πιάθα αλάξηεζεο πνπ ζα πξνζαξκνζηεί ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη πάλσ ζηελ νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη ε ιεπίδα κε ηαρχηεηα θαη 

επθνιία θαη κφλν απφ  ηνλ νδεγφ-ρεηξηζηή. Η πιάθα ζα είλαη θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο DIN. 

γ) λα θέξεη ζχζηεκα απηφκαηεο παξάθακςεο εκπνδίσλ θαη αλσκαιηψλ νδνζηξψκαηνο κε 

αλχςσζε, θάζε θνξά, ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα ηεο ιεπίδαο. Οη ηνκείο ηεο ιεπίδαο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο. Δπίζεο, λα θέξεη θαη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ πιεπξηθά θηππήκαηα, κε 

άκεζε επαλαθνξά ζε ζέζε εξγαζίαο. Να πεξηγξαθεί πιήξσο ην ζχζηεκα. 

δ) λα θέξεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηεο πίεζεο ηεο ιεπίδνο επ' απηήο . 

ε) λα θέξεη ζχζηεκα αλεβάζκαηνο-θαηεβάζκαηνο ηεο ιεπίδνο θαη ξπζκίζεσο ησλ γσληψλ απηήο 

σο πξνο ην επίπεδν εξγαζίαο. 



 
ζη) λα ειέγρεηαη απφ ην ρεηξηζηήξην πδξαπιηθψλ ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα ππάξρεη ζην ζάιακν 

νδήγεζεο ηνπ νρήκαηνο, ην νπνίν ζα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο άλσ-θάησ θαη ηελ θιίζε ηεο ιεπίδνο. 

Θα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα νπνηαδήπνηε πξνζφληα αθξηβνχο ρεηξηζκνχ. 

δ) λα ζπλνδεχεηαη απφ ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη θσηηζκφ πνξείαο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη απφ 

εηδηθφ θάιπκκα θαζ' φιν ην κήθνο ηεο ιεπίδαο, πνπ ζα παξεκπνδίδεη ηελ εθηφμεπζε ηνπ ρηνληνχ 

γηα λα κελ κεηψλεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ-ρεηξηζηνχ. Πξνηηκψληαη αζξσηά πιαίζηα κε 

πθαζκάηηλα πεηάζκαηα επθφισο αιιαζζφκελα. 

ε) νη θνπηηθέο αθκέο ηεο ιεπίδαο (αθξνιέπηδα θαη κεζαίεο ιεπίδεο θνπήο) λα είλαη απφ κέηαιιν 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα θαηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ιφγσ θζνξάο. Θα 

εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε αληνρή ηνπο ζηελ ηξηβή, ηελ νμείδσζε, θαη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη ηεο αζθάιηνπ (κε θαηαζηξνθή). Να αλαθεξζεί ην πάρνο 

ηνπο θαη ην χςνο ηνπο. 

ζ) λα θέξεη εηδηθά πέδηια γηα ηελ θαιή ζηήξημή ηεο θαηά ηελ απνζχκπιεμε απφ ηνλ θνξέα θαη 

ηελ ζηαζεξνπνίεζή ηεο ζηε ζέζε ελαπφζεζεο. 

η) Να θέξεη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ή ζχζηεκα απαξαίηεην γηα ηελ θαιή απφδνζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ιεπίδαο. 

ηα) Η ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα γίλεη κε ζηεγαλφ θηο πνχ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ κάζθα ή ζηελ πνδηά 

ηνπ θνξηεγνχ.  

Μήθνο ιεπίδαο: 3000 έσο 3200 mm,  

ηχπνο ιεπίδαο: επζεία, δηαηνκήο θακπχιεο κνξθήο. 

Πιάηνο απνρηνληζκνχ (κε κέγηζηε γσλία θιίζεσο): 2450 έσο 2800 mm. 

Γσλία θιίζεσο σο πξνο ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηνπ εμάξηεζεο: 300 ηνπιάρηζηνλ 

Ύςνο ιεπίδαο: 800 έσο 1000 mm. 

Βάξνο (ρσξίο ηελ πιάθα πξνζαξκνγήο): ηνπιάρηζηνλ 500 Kg. 

 

3. Δμάξηεζε (παξειθόκελν) αιαηνδηαλνκέα 

Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη  ρσξίο γεξαλφ, κε εηδηθά αθαηξνχκελα πέδηια 

ππνζηήξημεο ξπζκηδφκελνπ χςνποκε καληβέια, επί ηεο θηβσηάκαμαο ηνπ νρήκαηνο θαη λα 

αζθαιίδεηαη κε εηδηθέο, εληζρπκέλεο δηαηάμεηο. Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεμάξηεην 

πιαίζην απφ εληζρπκέλν ράιπβα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ην δνρείν, ην ζχζηεκα 

δηαζθνξπηζκνχ θαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα. 

 

Ο αιαηνδηαλνκέαο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξία αλεμάξηεηα ηκήκαηα (δνρείν άιαηνο, 

ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ζχζηεκα δηαζπνξάο). Σν ζχζηεκα δηαζπνξάο πξέπεη λα είλαη 

βηδσκέλν επί ηνπ δνρείνπ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 

κεηψλεηαη ην ίδην θνξηίν ηνπ αιαηνδηαλνκέα θαη λα δηαζέηεη απμεκέλε πξνζηαζία έλαληη 

δηάβξσζεο. Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,7 m3. Δπίζεο πξέπεη λα 

δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα κε κεραληζκφ γηα ην άλνηγκα – θιείζηκν. Σν κήθνο ηνπ 

πιαηζίνπ πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο θηβσηάκαμαο.  Η εηδηθή αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη θαηά DIN EN ISO 12944. 

 

Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ξχζκηζεο πνζφηεηαο ηνπ αληηπαγσηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη 

ηχπνπ θνριία. Η κεηάδνζε θίλεζεο ζηνλ θνριία, πξέπεη λα είλαη γίλεηαη κε πδξαπιηθφ θηλεηήξα. 

Σν ζχζηεκα ξχζκηζεο πνζφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πιήξε εθθέλσζε ελ ζηάζε ηνπ 

δνρείνπ.  

 

Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ξχζκηζεο θιεηζηνχ ηχπνπ (Η ειεθηξνληθή 

κνλάδα ρεηξηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη πεξηζηξεθφκελνπο δηαθφπηεο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

πνζφηεηαο, ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ αζχκκεηξνπ δηαζθνξπηζκνχ.  Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη νζφλε 

έλδεημεο δεδνκέλσλ φπσο ζπλνιηθή πνζφηεηα δηαζθνξπηζκνχ, ψξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθήο 

απφζηαζεο δηαζθνξπηζκνχ. 

 

Η κεηάδνζε θίλεζεο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αιαηνδηαλνκέα, πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην 

πδξαπιηθφ θχθισκα ηνπ νρήκαηνο θαη φρη απφ αλεμάξηεην θηλεηήξα. 

 

Η ρνάλε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη εμ’ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα κε 

αληηδηαβξσηηθή επηθάιπςε επνμεηδηθήο ξεηίλεο. Θα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αζχκκεηξνπ 

δηαζθνξπηζκνχ απαξαίηεηα κε πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ δηαζθνξπηζκνχ. Η ρνάλε πξέπεη λα 



 
δηαζέηεη επηθάιπςε απφ ηεθιφλ. Η δηάκεηξνο δηαζθνξπηζκνχ πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελε απφ 2 

– 10 κέηξα. Σν χςνο ηνπ δίζθνπ δηαζθνξπηζκνχ πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελν αλάκεζα 350 mm 

θαη 450 mm απφ ην έδαθνο. Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,7 m3. Σν 

χςνο ηνπ δηαλνκέα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν έηζη ψζηε ην θέληξν βάξνο λα 

είλαη ρακειά (κηθξφηεξν απφ 1300 mm).  Σν βάξνο ηνπ αιαηνδηαλνκέα δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 900 kg. 

 

4. Δμάξηεζε (παξειθόκελν) ρνξηνθνπηηθνύ βξαρίνλα κε θεθαιέο θαηαζηξνθέα θαη πξηόλη 

θιάδσλ 

 

Ο πδξαπιηθφο ρνξηνθνπηηθφο βξαρίνλαο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα απιά θαη κε 

αζθάιεηα ζηα δηαηηζέκελα απφ ην φρεκα  ζεκεία ζχλδεζεο . Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα 

πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο βεκαηηζκνχο απφ αλεμάξηεην ειεθηξνπδξαπιηθφ ρεηξηζηήξην (ηχπνπ 

joystick) ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο . 

 

Οη  πεξηνρέο εξγαζίαο ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα είλαη: 

 Δεξιά και απιστεπά  από το όσημα σε μήκορ 6 μέτπα από το κέντπο τος οσήματορ ( με 

κευαλή καταστπουέα) 

 Μπποστά από το όσημα 

 

Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα έρεη  ηελ  δπλαηφηεηα κεηαηφπηζεο (πδξαπιηθά) ηνπ  θαηά 1.6m, πάλσ ζε 

ξάγεο, θαηά ην πιάηνο ηνπ νρήκαηνο. 

Γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ απφ ηπρφλ πξφζθξνπζε, ν βξαρίνλαο πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή 

δηάηαμε (κεραληθή & πδξαπιηθή). 

Γηα ηελ επθνιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ βξαρίνλα, ν βξαρίνλαο πξέπεη λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα 

πξνζαξκνγήο ζηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο(floatingdevice).Η ελεξγνπνίεζε ηνπ 

floatingcontrolsystem πξέπεη λα γίλεηαη κε κπνπηφλ απφ ηελ θνλζφια ρεηξηζκνχ θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ηέηνηα ιεηηνπξγία (π.ρ. θιάδεκα), κπνξεί λα  απελεξγνπνηείηαη. 

Γηα ηελ απνθπγή ζηξεβιψζεσο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο ν βξαρίνλαο πξέπεη λα δηαζέηεη δπν 

βνεζεηηθνχο ηξνρνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο πδξαπιηθά θαζ' χςνο. 

ην άθξν ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα ππάξρεη ππνδνρή θεθαιψλ εξγαζίαο ηαρείαο ζχκπιεμεο θαη 

απνζχκπιεμεο.Γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ παξειθνκέλνπ, ν βξαρίνλαο πξέπεη λα δηαζέηεη δπν βάζεηο 

(πνδαξηθά). 

 

ην άθξν ηνπ βξαρίνλα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (θαξέ) γξήγνξα, απιά 

θαη ρσξίο πξφζζεην πξνζσπηθφ (έλα άηνκν) ε θεθαιή θαηαζηξνθέαο, ε παιηλδξνκηθή θεθαιή 

θιαδέκαηνο (άιισο απνθαινχκελε ρηέλη, κπνξληνπξνςάιηδν, θεθαιή θνπήο θαιακηψλ θιπ.) 

 

Η θεθαιή θαηαζηξνθέαο πξέπεη λα έρεη πιάηνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 1.3m θαη λα απνηειείηαη 

απφ έλαλ θχιηλδξν ζηνλ νπνίν λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα αλαξηψκελα – παιιφκελα θνπηηθά κέζα 

(ζθπξηά –«ρνχθηεο»), έλαλ θχιηλδξν ξχζκηζεο ηνπ χςνπο θνπήο, πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζην 

εκπξφζζην κέξνο ηνπ γηα απνθπγή δεκηψλ απφ εθζθελδνληζκφ αληηθεηκέλσλ θαη ην πδξνκνηέξ 

γηα ηελ θίλεζε ηνπ παξειθνκέλνπ. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη θεθαιή θιαδέκαηνο κε πιάηνο θνπήο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα. Η θεθαιή 

πξέπεη λα είλαη παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα θνπήο θιαδηνχ ηνπιάρηζην 11cm. 

 

Γ. Δθπαίδεπζε – Σερληθή ππνζηήξημε - Δγγύεζε 

Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ - ζπληεξεηψλ ηνπ Γήκνπ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

ρεηξηζκφ θαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

Η ελ ιφγσ εθπαίδεπζε θαη’ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη: 

• πιήξε εμνηθείσζε κε ην κεράλεκα θαη ηα κέξε ηνπ, θαζψο επίζεο ηελ νλνκαηνινγία ησλ 

ρεηξηζηεξίσλ, ελδείμεσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ, 



 
• ρεηξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο, 

• θαζεκεξηλφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε, 

• πεξηνδηθή ζπληήξεζε, 

• ζπληζηψκελα ιηπαληηθά, θαη 

• πξνεηνηκαζία γηα καθξνρξφληα ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο - απνζήθεπζε. 

Η δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζην δχν (2) εκέξεο θαη ζα επαλαιεθζεί ζην 

βαζκφ πνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, εάλ θαη εθφζνλ απηφ απαηηεζεί, χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

Γήκνπ. 

Η πεξίνδνο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζα έρεη ηέηνηα ρξνληθή δηάξθεηα, ψζηε καδί κε ηελ πξνζθεξφκελε 

πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ παξνρή 

ηερληθήο ζηήξημεο είλαη 3 εκέξεο θαη ζηελ πεξίπησζε αλάγθεο παξνπζίαο ζπλεξγείνπ απφ ην εξγνζηάζην 

– θαηαζθεπαζηή ν κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αξρηθή 

εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. 

Η πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ηνπιάρηζην 12 κήλεο. Ο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα δίλεη εγγχεζε θαηαζθεπαζηή, παξερφκελε απφ επξχ δίθηπν 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θέληξσλ ηερληθήο ππνζηήξημεο (λα ππνβιεζεί κε ηελ 

πξνζθνξά), γηα ηα θξίζηκα κέξε ηνπ νρήκαηνο (θηλεηήξαο – θηβψηην ηαρπηήησλ) ηνπιάρηζην δχν (2) 

εηψλ. 

 
Γ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαδόρνπ 

 

Γ1. Σερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ηηο πξνζθνξέο. 
Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθά ζηνηρεία, έληππα, θσηνγξαθίεο θαη ζρέδηα 

πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ. Όια ηα ζηνηρεία ησλ εδώ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. 
 

Γ2. Πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα 
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά ληνθνπκέληα πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθέο εγθξίζεηο 

πνηφηεηαο θαη ζήκαηα  πνηφηεηαο.  Απαξαίηεηεο,  είλαη  νη  εγθξίζεηο  πνηφηεηαο  ζεηξάο  ISO  9001  θαη 

ISO 14001 γηα  ην  ζρεδηαζκφ  θαη  ηελ θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο ελψ λα γίλεη 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. 

 

Γ3. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα πξνκεζεπηή 

Ο δεκνζηεπκέλνο ηζνινγηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα δχν ακέζσο πξνεγνχκελα έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, λα αλαθέξεη θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζην δηπιάζην (x2) απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο κε ηνλ ΦΠΑ, θαη λα κελ αλαθέξεη δεκίεο. 

 

Γ4. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα πξνκεζεπηή 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγθξηζε πνηφηεηαο ζεηξάο ISO 9001 γηα ηελ εκπνξία θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε, ISO 14001 γηα ηελ νξζή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ΙSO 45001 (ή ην παιαηφ OHSAS 

18001) γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παξαδνζέληνο νρήκαηνο, 

ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κέζα ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα 24 κελψλ (2 εηψλ) απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπιάρηζην ηέζζεξηο (4) ζπκβάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα κεραλήκαηα, ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, ηηο νπνίεο ζα θαηαζέζεη σο 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

 



 
Δπίζεο ζα δηαζέηεη ΔΙΥ θνξηεγφ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ην νπνίν ζπλλφκσο (ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο, ε νπνία ζα θαηαηεζεί) ζα κεηαθέξεη ηα αλαγθαία εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε. 

 

Γ5. Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ  
 

ηελ βάζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά  νη εμήο ππεύζπλεο 

δειώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή: 

i) α. Όηη  ην  ζπγθεθξηκέλν  φρεκα  αληαπνθξίλεηαη  ζηελ  Διιεληθή  θαη  ζηελ  Δπξσπατθή  

λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο. 

β. Όηη ζα πξνζθνκίζεη ηελ κεκνλσκέλε έγθξηζε ηύπνπ ηνπ νρήκαηνο κε ηα παξειθόκελα, θαη 

φηη ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε ε 

ηαμηλφκεζε ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ 

ii) Όηη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα παξειθφκελα, γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα, αλαθέξνληαο ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ 

5 εκέξεο γηα απιά αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα θαη 15 εκέξεο γηα αληαιιαθηηθά πνπ πξέπεη λα 

παξαγγειζνχλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Γεκεηζάλα, 26-3-2020 
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ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Αληηθείκελν Σεο Πξνκήζεηαο 
Η πξνκήζεηα ελφο Ορήκαηνο Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ κε Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά Παξειθφκελα 

πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – 

απνρηνληζκφ θαη δηαρείξηζε παξφδηαο βιάζηεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο θαη αζθαινχο 

δηέιεπζεο νρεκάησλ απφ ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ, ηελ θθαζαξηφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ζεξηλψλ 

ππξθατψλ απφ αλάθιεμε απνξξηκκάησλ πνπ κπιέθνληαη ζηελ παξφδηα μεξή βιάζηεζε, θαη άιιεο δξάζεηο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

Σν κεράλεκα, πέξαλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εθρηνληζηηθνχ θαη ρνξηνθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ, λα 

εμνπιηζηεί κειινληηθά κε πνιιά εμαξηήκαηα - παξειθφκελα, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο θάζε 

θνξά αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ παξειθφκελα πνπ ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα θέξεη ην κεράλεκα-

φρεκα είλαη αληηπιεκκπξηθή αληιία, απνθξαθηηθή εμάξηεζε, ππξνζβεζηηθή εμάξηεζε, πιπζηηθή 

εμάξηεζε, νδηθφ ζάξσζξν, θιαδνζξπκκαηηζηή επί ηνπ κεραλήκαηνο, θ.α. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θηλείηαη κε άλεζε θαη αζθάιεηα εθηφο δξφκνπ θαη λα έρεη ην 

κέγηζην δπλαηφ ειεχζεξν χςνο απφ ην έδαθνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 
 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

 Σνπ  Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ 

Ν.2286/95 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 

 Σεο κε αξηζκ. 20977/23.08.2007 (ΦΔΚ 1673/Β΄) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο « 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3414/2005». 

 Σνπ Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». 

 Σνπ Ν. 3852/ΦΔΚ 87Α'/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α'/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σεο Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Π1/2380/2012 (ΦΔΚ 3400 Β'/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ» θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 



 
 Σνπ N. 4155/13 (ΦΔΚ 120 Α/29-5-2013): Δζληθφ χζηεµα Ηιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014)  «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ είλαη 

ζε ηζρχ ζήκεξα 

 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α’/15-09-2011)’χζηαζή εληαίαο αλεμάξηεηεο  αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηαθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθάο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο   

θαη άιιεο δηαηάμεηο’  

 Σνπ Ν. 4412/16, «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».  

 Σνπ Ν. 4491/2017 (Α’ 152) ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ λ.4412/2016, 

 Σνπ Ν. 4497/2017(Α’ 171) ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 

 Σεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 

ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη  ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..). 

 Σεο 57654/22-5-2017 απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 1781/23-5-2017 ηεχρνο 

Β’)»Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Σνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α/19.07.18) Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»  

 Σεο πξφζθιεζεο κε ππ αξ πξ νηθ ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6335/28.06.2020 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

Δγθύθιηνη – Πξνδηαγξαθέο -  Σξόπνο Δθηέιεζεο 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο εθηεινχκελεο πξνκήζεηαο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή κειέηε. 

 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε  Γεκόζην Αλνηθηό Γηαγσληζκό  ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα 

εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από ηερλννηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

πκβαηηθά ηνηρεία  
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :  

1. Η ζχκβαζε. 

2. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Ο πξνυπνινγηζκφο. 

5. Η γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

6. Η ηερληθή κειέηε (Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο - Σ. Πξνδηαγξαθέο) 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

Πξνζεζκία Παξάδνζεο 
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα (ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 

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

παξαιαβήο δχλαηαη λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ ή ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο. 

Αλαιπηηθά ν ηξφπνο, ν ηφπνο θαη νη πνζφηεηεο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα 

θαζνξηζηνχλ κέζσ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

Κπξώζεηο ιόγσ Καζπζηέξεζεο 
Α) Με αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ή ππεξεζία δχλαηαη λα εγθξίλεη ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο εθφζνλ 

απηή ππνβιεζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 



 
Β) Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ησλ επί κέξνπο πξνκεζεηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε πίλαθα 

πξνκεζεηψλ πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν. 

Γ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλ απηφ απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη θακηάο απφ ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Η ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα 

απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Γ)  ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζε πεξάησζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε ή ηνλ 

πίλαθα πξνκεζεηψλ, δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

Πεξηερόκελν ησλ Σηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή 

απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο.  

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

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

Α) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν πνπ ε ππεξεζία νξίδεη, νη 

δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ.  

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

απνζήθεπζε ηεο πξνκήζεηαο. 

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

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

δηαγσληζκφ δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε πνπ λα αθνξά ηηο πνζφηεηεο 

κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

Πνηόηεηα Τιηθώλ – Έιεγρνο Απηώλ – Γείγκαηα  
Σν πξνκεζεπφκελν είδνο πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν 
 

Μεραληθόο Δμνπιηζκόο  
Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη 

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ 

ηνλ αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ε δε ππεξεζία δελ ζα αλαιακβάλεη θακία 

ππνρξέσζε ή επζχλε.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

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

κφλν ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ 

ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα, ηα κεραλήκαηα, ηα 

εξγαιεία θιπ., ζε πξφζσπα ή ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ θνηλνηήησλ ή 

ηξίησλ, απνθιεηφκελεο ξεηά θαη απφιπηα θάζε επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

Φόξνη, Σέιε θαη Κξαηήζεηο  
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε αλάζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο, ή θαηαξγεζνχλ ππάξρνληεο, 

ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιέσλ ή εθπίπηεη αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

Μειέηε πλζεθώλ ηεο Πξνκήζεηαο  
Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηνλ ηφπν 

παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε 

θαη ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα 



 
πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε 

πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν 

αλάδνρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 

Υξήζε ησλ Δηδώλ ηεο Πξνκήζεηαο κέρξη Παξάδνζεο 
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάκεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έγηλε κεξηθψο ή νιηθψο ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηνχ απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε 

πξνκήζεηαο πνπ δελ παξειήθζε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε. Αλ ε αλσηέξσ θαηνρή ή ρξήζε θαζπζηεξήζεη 

ηελ πξφνδν ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλάινγε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο πεξάησζεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηεο ζπλεπάγεηαη 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη ζ΄απηφλ ηηο πξάγκαηη απφιπηα 

δηθαηνινγεκέλεο δαπάλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 

Πιεξσκέο 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα 

εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη βάζεη πηζηνπνηήζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη θαηφπηλ ηνχηνπ απφ ηηκνιφγην ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

Μεηώζεηο Πνζνηήησλ Πξνκήζεηαο. 
εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο καο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ 

πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην αληίζηνηρν εγθεθξηκέλν πνζφ, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ 

κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Η πνζφηεηα φκσο πνπ ζα παξαιακβάλεηαη 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 

Έλαξμε Ηζρύνο ηεο πκβάζεσο θαη Γηάξθεηα Ηζρύνο 
Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

είλαη ηέζζεξηο  (4) κήλεο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
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Φ.Π.Α. 24% 

 

     
ΓΑΠΑΝΖ  

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩ : 

 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩ : 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩ : 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ (Τπνγξαθή/θξαγίδα) 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

Γ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο 

Σαρ. Γηεχζπλζε  : Γεκεηζάλα 

Σαρ. Κψδηθαο     : 22007 

Πιεξνθνξίεο     :  Γεκήηξηνο Κνληφο  

Σει.                  : 2765360503 

Φαμ                :2795031855  

e-mail               : info@gortynia.gov.gr 

 

Πξνκήζεηα Ορήκαηνο Πνιιαπιώλ 

Υξήζεσλ κε Δθρηνληζηηθά θαη 

Υνξηνθνπηηθά Παξειθόκελα 

 

Α.Μ. :  6/2020 

 

 

Π/Τ : 280.000,00 € 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β' 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ – ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε 

δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ νπζησδψο ή 

πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη. 
Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 

Γεκηνπξγνχληαη νη δχν παξαθάησ νκάδεο πνπ ζηελ θάζε κία πεξηιακβάλνληαη : 

 

(Α) Οκάδα Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, Πνηόηεηαο θαη Λεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

Μεραλήκαηνο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία φπσο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θάζε 

πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 
 

Η νκάδα απηή έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ νξίδεηαη  80 % 

 

(Β) Οκάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Κάιπςεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία φπσο ν ρξφλνο 

παξάδνζεο, ζηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο, εμππεξέηεζεο (service), ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε 

εγγχεζε  εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. 
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαζνξίδεηαη ζηνπο  20 % 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα  θάζε θξηηήξην μερσξηζηά   θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνύο γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ αθξηβώο θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ βαζκνινγία απηή κπνξεί λα 

θηάζεη ζην αλώηαην όξην 120 βαζκνύο . ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιύπηνληαη επαθξηβώο νη απαηηήζεηο 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Βαζκνινγία θάησ ησλ 100 δελ επηηξέπεηαη 

 
 



 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ:80%) 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ (Αi) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

(KAi) 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

I=1 Αληνρή θαη θαηαιιειφηεηα. 9%   

i=2 Ιζρχο θαη ξνπή θηλεηήξα νρήκαηνο 9%   

I=3 Πιαίζην, ζηηβαξφηεηα, ειεχζεξν χςνο απφ 

ην έδαθνο 
10%   

i=4 Δπειημία, ηθαλφηεηα θίλεζεο εθηφο δξφκνπ 9%   

I=5 Σξφπνο ζηεξέσζεο ησλ παξειθνκέλσλ, 

εχθνιε ελαιιαγή απηψλ. 
9%   

I=6 Μήθνο ιεπίδαο, ζηηβαξφηεηα, απφδνζε 

εθρηνληζκνχ 
7%   

i=7 Υσξεηηθφηεηα αιαηνδηαλνκέα, έιεγρνο, 

ρακειφ θέληξν βάξνπο 
 

7% 
  

I=8 Έθηαζε ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα, 

εγθάξζηα νιίζζεζε, δηαζηάζεηο θαη 

απνδφζεηο θεθαιψλ θαηαζηξνθέα θαη 

παιηλδξνκηθνχ πξηνληνχ 

 

9% 

  

i=9 Καηαζθεπαζηέο,  ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, δηάδνζε ζηελ Διιάδα. 
13%   

i=10 χζηεκα ειέγρνπ, ιπρλίεο, πιήθηξα θαη 

ρεηξηζηήξηα, έθηαζε πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζε, επθνιία ζηελ ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα, εξγνλνκία 

 

 

 

9% 

  

i=11 Δπθνιία πξφζβαζεο γηα ζπληήξεζε, 

γεληθφηεξε επθνιία ζπληήξεζεο, 

εμσηεξηθή θαιαηζζεζία θαη πνηφηεηα 

θηληξίζκαηνο, ζπλαξκνγψλ θαη βαθήο. 

 

9% 
  

ΤΝΟΛΟ 100%  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ 
 

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0,80  

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζB:20%) 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

(Βj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

(KBj) 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

I=1 Δθπαίδεπζε ζηε Υξήζε θαη πληήξεζε. 30%   

i=2 Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε 

θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή (aftersalesservice) θαη ηνπ νίθνπ 

θαηαζθεπήο, ήηνη ακεζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηήξημεο επηζθεπψλ, 

25%   



 
δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ηνπ 

κεραλήκαηνο, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο 

βιαβψλ, αληαιιαθηηθά, εμππεξέηεζε ζηα 

αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα 

εμαζθάιηζε θαη δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη 

ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

I=3 Υξφλνο Παξάδνζεο. 20%   

i=4 Παξνρή Δγγχεζεο θαιήο Λεηηνπξγίαο. 25%   

 ΤΝΟΛΟ 100%   

 

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒB 

 

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒBΥ  0,20 

 

 

 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ηεο 

Οκάδαο Α θαη ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ηεο Οκάδαο Β 

 

Η Βαζκνινγία θάζε Οκάδαο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ βi  ησλ θξηηεξίσλ ηεο Οκάδαο, ήηνη: 

 

 

 

Ζ  πλνιηθή  Βαζκνινγία  (U)  ηεο  Σερληθήο  Πξνζθνξάο  ηνπ    πξνζθέξνληνο  είλαη  ην  

άζξνηζκα  ησλ ηαζκηζκέλσλ Βαζκνινγηώλ ησλ δύν Οκάδσλ Α θαη Β, δειαδή: 

 

 

 

 

 

φπνπ j = 1, 2 … ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζεκείν. 

 
  

 
17 

Βαζµνινγία ΒΑ  ηεο Οµάδαο Α, ΒΑ = ∑ βi (ΣΤΠΟ 1) 
i=1 

 

 

4 

Βαθµολογία ΒΒ της Οµάδας Β, ΒΒ = ∑ βi (ΤΥΠΟΣ 2) 

i=1 
 

U= ΒΑ,j   * 80%  +  ΒΒ,j *  20%  (ΤΥΠΟΣ 3) 



 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

Σαρ. Γηεχζπλζε  : Γεκεηζάλα 

Σαρ. Κψδηθαο     : 22007 

Πιεξνθνξίεο     :  Γεκήηξηνο Κνληφο  

Σει.                  : 2765360503 

Φαμ                :2795031855  

e-mail               : info@gortynia.gov.gr 

 

Πξνκήζεηα ελόο Ορήκαηνο 

Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ κε 

Δθρηνληζηηθά θαη Υνξηνθνπηηθά 

Παξειθόκελα 
 

Α.Μ. : 6/2020 
 

 

Π/Τ : 280.000,00 € 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  (Γ') 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

- Η ηηκή 
- Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φπνπ απαηηνχληαη 

- Η ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε 

- Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο 

- Η παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
- Η εμππεξέηεζε (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή 

- Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
- Η ηπρφλ απαηηνχκελε νκνηνγέλεηα ηνπ πιηθνχ πξνο άιιν πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θνξέα 
- Σα ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ 

- Κάζε άιιν ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ή θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ 

ηνπ θνξέα, εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 
 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 & 89 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη γξαπηψο απφ ηνλ 

δηαγσληδφκελν πιήξε αηηηνιφγεζε θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηνλ ππνςήθην 

θαη δχλαηαη λα αθνξνχλ: 

α) ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, 

β) ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ 

παξνρή ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη 

γ) ηελ πξσηνηππία ησλ αγαζψλ / ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. 

 



 
Η Δπηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηελ ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο, βάζεη ησλ παξαζρεζέλησλ δηεπθξηλίζεσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο απνξξίπηεη ή απνδέρεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά. 

 

Βαζκνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Καηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ  

κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

ι = Ο.Π. 

     U 
φπνπ: 

 

Ο.Π Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

U ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο  

 

 

πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 
 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Γεκεηζάλα, 26-3-2020 

 

 

 

 

Γεψξγηνο Παπαπέηξνπ 

Μεραλνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Γεκεηζάλα, 26-3-2020 

0 Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ 

ηκήκαηνο κειεηψλ & Υσξνηαμίαο 

 

 

Γεκήηξηνο Κνπηζηάδεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Π.Δ 
 


