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σπ' αριθ. ……../2018  

   

   

  

Α. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ       :  Δνός (1) Καλαθοφόροσ οτήματος 

 

Β. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ       :  Δνός (1) Κλαδοφάγοσ 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ         :116.935,48 ΔΤΡΧ τωρίς ΦΠΑ                                                         

                                                  145.000,00 ΔΤΡΧ με ΦΠΑ 24%   

   

CPV     :42415100 & 16500000 
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TEXNIKH ΔΚΘΔΖ  
    

Γ ε ν ι κ ά  

      Η παροφςα μελζτθ, αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) Καλακοφόρου οχιματοσ & ενόσ (1) 

Κλαδοφάγου.  

     Σα είδθ, κα είναι καινοφργια, εντελϊσ αμεταχείριςτα, ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, 

γνωςτϊν και αναγνωριςμζνων Οίκων καταςκευισ, με ευρεία κυκλοφορία ςτθν Ευρωπαϊκι και 

Ελλθνικι αγορά, καταςκευαςμζνα με ςφγχρονθ τεχνολογία, με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και 

ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν και κινθτιρων, κατάλλθλο για Ελλθνικζσ  αςτικζσ και  

επαρχιακζσ ςυνκικεσ (ςτενοί δρόμοι, κ.λ.π.) με ικανότθτα μεγάλθσ ευελιξίασ αλλά και φιλικότθτα 

προσ το περιβάλλον.  

Θα πρζπει να εργάηονται και να κινοφνται αποτελεςματικά ςε διαφόρων ποιοτιτων δρόμουσ, ςε 

άνετουσ ι ςτενοφσ δρόμουσ, ςε πλατείεσ, πεηοδρόμουσ, ςε ςθμεία μεγάλθσ ι ςυχνισ κυκλοφορίασ 

κ.λ.π.   

     Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ, ανζρχεται ςε 145.000,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 24%  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
      

    

  

Α/Α  

  

  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  

  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ  

  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΔΑΡΑΝΗ  

  

1  

  

Καλακοφόρο όχθμα 

  

  

  

1  

  

  

  

  

60.000,00   

  

  

60.000,00   

2 Κλαδοφάγοσ 1 56.935,48 56935,48 

                                                                                                                     ΤΝΟΛΟ  €:  116.935,48 

Φ.Π.Α. 24% €:  28.064,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ €:  145.000,00 

  

  

  

       Πειραιάσ 18/10/2018 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    Πειραιάσ 18/10/2018  

       Ο   ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ      Ο υντάξασ  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

      

      

 ΣΑΤΡΟ ΒΕΪΟΓΛΟΤ    ΝΙΚΟΛΑΟ  ΒΕΝΙΟ  

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε  



 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΓΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ & ΝΖΧΝ 

  

  

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

 Α. ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ ΟΧΗΜΑ 

   
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 

 

Tν πξνζθεξφκελν θαιαζνθφξν φρεκα 4Υ4 ζα είλαη απνιχησο θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε σο φρεκα κε αλπςνχκελν θαιάζη εξγαζίαο αξζξσηνχ θαη ηειεζθνπηθνχ βξαρίνλα, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πξψηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο κε επξεία 

θπθινθνξία ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ζα θαηαηεζεί ε  έγθξηζε ηχπνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ εηνίκνπ νρήκαηνο. Με ηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ θάζε 

δηαγσληδφκελν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) πεξί αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Καηά ηελ παξάδνζε, ζα 

θέξεη ζήκαλζε CE θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δήισζε CE, γηα ην ζχλνιν ηνπ νρήκαηνο (κε 

ηελ πξνζθνξά, λα ππνβιεζνχλ επίζεο: αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ή δήισζεο CE γηα ην φρεκα, ηελ 

ππεξθαηαζθεπή θαη ην ζχλνιν). Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο, ηα θαη' άμνλα βάξε θαη ηα ινηπά 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ., ψζηε απηφ λα 

κπνξεί ρσξίο πξφβιεκα λα εθνδηαζηεί κε ηηο λφκηκεο πηλαθίδεο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα κπνξεί 

λα θηλείηαη κε αζθάιεηα θαη λνκηκφηεηα ζηνπο Διιεληθνχο δξφκνπο. 

Σν φρεκα ζα απνηειείηαη απφ ην πιαίζην (ζαζί θαη θακπίλα νδεγνχ) θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή ηνπ 

αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. Απνθιείνληαη απφ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαιαζνθφξα νρήκαηα κε 

κέγηζην χςνο εξγαζίαο κηθξφηεξν απφ 13 κέηξα. 

Σν φρεκα, έκθνξην, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλεβαίλεη κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε ησλ 20 

ρηιηφκεηξσλ ηελ ψξα ζε θιίζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 20 %,. Ζ  ηαρχηεηα πνπ ζα κπνξεί λα αλαπηχμεη ην 

φρεκα (έκθνξην) θηλνχκελν ζε επζεία πνξεία ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 100 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε ρξσκαηηζκφ πιαηζίνπ ηεο επηινγήο ηνπ Γήκνπ (απφ ηα 

δηαζέζηκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξψκαηα) θαη κε ηελ επηγξαθή "ΓΖΜΟ ………….." θαη ζηηο 2 

πιεπξέο ηνπ, ζε επδηάθξηηα ζεκεία, θαζψο θαη κε ηελ πξνβιεπφκελε ισξίδα θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 

Δπίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο παξειθφκελα 

Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

Καηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

Σξίγσλν βιαβψλ, ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

πλήζε εξγαιεία, ήηνη πδξαπιηθφ γξχιν αλαιφγνπ κε ην φρεκα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο, 

κπνπινλφθιεηδν, θιπ. 

Σξίγσλν βξαδππνξείαο ηνπνζεηεκέλν ζην νπίζζην κέξνο. 

 



ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 

Α. ΠΛΑΗΗΟ ΦΟΡΣΖΓΟΤ 

 

Σν κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ην αλψηεξν 3,5 ηφλνη. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ Γήκν λα είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξεο θαη ε επειημία φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ πιήξνπο θαιαζνθφξνπ 

νρήκαηνο ζε δηάηαμε πνξείαο ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 5,8 κέηξα, ην χςνο ηνπ κηθξφηεξν απφ 3  κέηξα θαη 

ην κεηαμφλην ηνπ κηθξφηεξν απφ 3,1 κέηξα, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν επέιηθην, ελψ ην 

χςνο ηνπ ρακειφηεξνπ ζεκείνπ ηνπ ακαμψκαηνο απφ ην έδαθνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κέηξα. 

Μηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ζα βαζκνινγεζνχλ  ζεηηθά. 

Θα πξέπεη ηα θαη΄ άμνλα βάξε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο ηνπ 

νρήκαηνο. Σν θνξηίν ζε θαηάζηαζε πνξείαο (κε νδεγφ 75 Kg) θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ζα είλαη ην πνιχ 2925 θηιά θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκεο κεηξήζεηο απφ αλεμάξηεην θνξέα ή απφ 

ηελ έγθξηζε ηχπνπ (εθ’ φζνλ απηή ππάξρεη ήδε). 

Σν ηηκφλη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, ξπζκηδφκελν θαζ΄ 

χςνο θαη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ πδξαπιηθή ππνβνήζεζε. 

Ζ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα είλαη εκηπξνσζεκέλεο ή πξνσζεκέλεο νδήγεζεο. Δπίζεο ζα είλαη 

εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε, εληζρπκέλε, κε παξάζπξν πιάηεο θακπίλαο θαη ζηεξεσκέλε ζην πιαίζην κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνζβέλνληαη νη θξαδαζκνί ηνπ δξφκνπ.  

 

Ο εμνπιηζκφο ηεο ζα πεξηέρεη: 

 Ρπζκηδφκελν θάζηζκα νδεγνχ θαη αλεμάξηεην θάζηζκα ζπλνδεγνχ  επίζεο ξπζκηδφκελν, κε 

πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο. 

 Σν ρεηξφθξελν ζα είλαη κεραληθφ κε επελέξγεηα ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. Σν ρεηξφθξελν ζα αζθαιίδεη 

ην έκθνξην φρεκα ζε θιίζε δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 10 % κε ζβεζηφ θηλεηήξα θαη λεθξά 
 Πίλαθα κε ζεηξά νξγάλσλ θαη ιπρληψλ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Υηιηνκεηξεηήο, 

 Σαρχκεηξν 

 ηξνθφκεηξν. 

 Όξγαλν ειέγρνπ πνζφηεηαο θαπζίκνπ.  

 Όξγαλν κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ςχμεο θηλεηήξα. 

 χζηεκα ηεηξαθίλεζεο 

 ΑΒS 

 χζηεκα θξέλσλ θαη ρεηξφθξελνπ 

 Πξνζέξκαλζεο 

 χζηεκα αεξφζαθνπ 

 Εψλε νδεγνχ – δψλε ζπλνδεγνχ 

 Αλνηθηή πφξηα  

 Δλδεηθηηθέο  ιπρλίεο απηνδηάγλσζεο βιαβψλ. 

 Γηαθφπηεο κίδαο. 

 Γηαθφπηεο θψησλ (ζέζε κεζαίσλ, καθξψλ) θαη ελδεηθηηθή ιπρλία. 

 Γηαθφπηεο θψησλ δηεχζπλζεο (θιαο) θαη ελδεηθηηθή ιπρλία. 

 Γηαθφπηε θψησλ ζηάζεο (Alarm) θαη ελδεηθηηθή ιπρλία. 

 Κφξλα. 

 Γηαθφπηε παινθαζαξηζηήξσλ θαη ζπζηήκαηνο πιχζεο ηνπ αλεκνζψξαθα. 

 Πιαζηηθά θαιχκκαηα δαπέδνπ. 

 χζηεκα εμαεξηζκνχ. 

 Καινξηθέξ. 

 Δζσηεξηθφο θσηηζκφο (πιαθνληέξα) θαη εζσηεξηθφο θαζξέπηεο νπηζζνξάζεσο 

 Παξνρή 12V 

 Παξνρή 220V κέζσInverter θαζαξνχ εκηηφλνπ 2.000 watt κε έμνδν ζε πξίδα ζνχθν 



 Αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ 

 Ράδην-CD 

 Τπνρξεσηηθά ζηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο, ζα πξνζθεξζεί θιηκαηηζκφο   θακπίλαο (air-

condition).   

 ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο νξνθήο ηεο θακπίλαο ζα ππάξρεη θσηεηλφο πξνεηδνπνηεηηθφο θάξνο.  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ παξαζχξσλ ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο. Οη παινπίλαθεο θαη ην παξκπξίδ 

ζα είλαη αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηξφπν θαη απφ πιηθά ζχκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ Κ.Ο.Κ. 

Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ηεηξάρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, 

πεηξειαηνθίλεηνο. Θα είλαη ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ελδηάκεζε ςχμε, ρακειήο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ, ρακεινχ ζνξχβνπ θαη γεληθφηεξα θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

ηνπιάρηζηνλ EURO6 θαη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

παξάδνζεο. Ζ κέγηζηε ηζρχο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 140 ΖΡ θαη ν θπβηζκφο ηνπιάρηζηνλ 1.900 cm3, 

ελψ ε αλψηαηε ξνπή ζηξέςεο ζα είλαη πεξίπνπ 360 Nm.  

 Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη πδξαπιηθνχ ηχπνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ηζρπξή θαη ζηηβαξή θαη ζα 

είλαη δνθηκαζκέλνο ζε άζρεκεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο (πιήξσο 

ζπγρξνληζκέλεο) θαη κίαο νπηζζνπνξείαο, ε δε κεηάδνζε θίλεζεο ζα είλαη απαξαίηεηα θαη ζηνπο 

ηέζζεξεηο ηξνρνχο (4Υ4) Οη εκπξφο ηξνρνί ζα εκπιέθνληαη κε ζρεηηθφ κνριφ, (δειαδή ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα επηινγήο 4Υ4 ή 4Υ2), θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, γηα αξγή θαη γξήγνξε θίλεζε. 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εμαξηήκαηα πξψηεο πνηφηεηαο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη απφιπηα ην φρεκα θαη νη επηβάηεο ηνπ. Θα απνηειείηαη απφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα 

ππνβνεζνχκελν απφ ζέξβν θαη ην θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο. Θα 

ππάξρεη απαξαίηεηα ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (ABS) θαη κεραληθφ ρεηξφθξελν. 

Σν φρεκα ζα έρεη αλεμάξηεηε αλάξηεζε εκπξφο γηα άξηζηε πξφζθπζε,  δηεχζπλζε θαη πέδεζε. Σα 

ακνξηηζέξ ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ηειεζθνπηθά θαη δηπιήο δξάζεο. Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηεο αλάξηεζεο 

ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν κηθηφ θνξηίν θαη ην φιν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα 

παξέρεη επθνιία αληηθαηάζηαζεο. 

Σν ρεηξφθξελν ζα είλαη κεραληθφ κε επελέξγεηα ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. Σν ρεηξφθξελν ζα 

αζθαιίδεη ην έκθνξην φρεκα ζε θιίζε δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 10 % κε ζβεζηφ θηλεηήξα θαη λεθξά 

Σν θαιάζη ζα είλαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απφ εηδηθφ ζπλζεηηθφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη κφλσζε 

ηαρχηεηα. Σα εμαξηήκαηα ζπγθξάηεζεο ηνπ ρεηξφθξελνπ ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο. 

Σν φρεκα ζα θέξεη δχν (2) κνλνχο ηξνρνχο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν κνλνχο 

ζηνλ νπίζζην. Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν νπσζδήπνηε θαη κε ξεδέξβα (πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο).  

Σα ιάζηηρα ησλ ηξνρψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ην πξνζθεξφκελν 

φρεκα. Ζ παξαγσγή ηνπο ζα είλαη ην πνιχ δχν εηψλ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο. Σα αλαγνκσκέλα 

ιάζηηρα απνξξίπηνληαη. 

Ο ζπζζσξεπηήο ζα είλαη 12 V, ηνπιάρηζηνλ 60 AΖ.  

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζα είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. Θα 

πεξηιακβάλεη θαη πξνβνιείο νκίριεο. Σν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ερεηηθφ ζήκα 

(βνκβεηή) θαηά ηελ φπηζζελ, θαζξέπηεο, θφξλα. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60 ιίηξα. 

 

Β.  ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ 

 

Θα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηε, ζα θαηαζθεπάδεηαη ζε ζεηξά απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο (θαη φρη κε πεξηζηαζηαθή κεηαηξνπή άιινπ παξφκνηνπ κνληέινπ), ζα είλαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ κηθηνχ ηχπνπ, δειαδή αξζξσηνχ θαη ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ (γηα λα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζηηο 

εηδηθέο ζπλζήθεο, π.ρ. αιιαγήο ιακπηήξσλ ζε δξφκν κε παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα, θαιχηεξε 

ππεξπήδεζε εκπνδίσλ, θιπ.), θαη ζα έρεη δχν ή ηξείο βξαρίνλεο κε ηνλ ηειεπηαίν  βξαρίνλα ηειεζθνπηθνχ 

ηχπνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πχξγνο (βάζε) ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, δελ ζεσξείηαη αξζξσηφ ηκήκα. 



Θα ππνβιεζνχλ νπσζδήπνηε κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ηερληθφ θπιιάδην (prospectus) ηνπ 

πξνζθεξνκέλνπ ηχπνπ ππεξθαηαζθεπήο (ζην πξνζθεξφκελν πιαίζην), θαζψο θαη ζρέδην ηνπ εηνίκνπ 

θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο κε δηαζηάζεηο, ζε δηάηαμε πνξείαο, πξνεξρφκελα κφλν απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζην πιαίζην θαη φρη απφ θάπνην εμσηεξηθφ θνξέα 

ή ηδηψηε.  

  Σν κέγηζην χςνο εξγαζίαο ζα είλαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα θαη ε κέγηζηε 

νξηδφληηα αθηίλα εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 5,5 κέηξα κε θνξηίν 200 Kg θαη ηνπιάρηζηνλ 7 κέηξα κε θνξηίν 

80 Kg. Δπίζεο, ζα κπνξεί ε ππεξθαηαζθεπή λα πεξηζηξέθεηαη θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπιάρηζηνλ 

γηα 270
ν
. 

Ζ ζρεδίαζε ζα είλαη εξγνλνκηθή θαη ε θαηαζθεπή ηέηνηα πνπ λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε δξφκνπο ή δεκφζηα θηίξηα, φπσο επίζεο νη εξγαζίεο 

θιαδέκαηνο ή πιπζίκαηνο δέληξσλ, ηνπνζέηεζε παλφ ή αθηζψλ, θιπ. 

Ζ θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη εμ΄ νινθιήξνπ πδξαπιηθή. Ο πδξαπιηθφο 

θηλεηήξαο θαη ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ζα πξνέξρνληαη απφ γλσζηφ νίθν, αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε 

επξεία θπθινθνξία ζηελ αγνξά. Οη ζσιελψζεηο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη, γηα θαιχηεξε 

πξνζηαζία, νπσζδήπνηε εζσηεξηθέο. 

Ζ ιεηηνπξγία ζα ειέγρεηαη απφ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζχκθσλα κε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. ηε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα αθηλεηνπνηείηαη ν αλπςσηηθφο 

βξαρίνλαο θαη ζα κεηαθηλείηαη κε ηελ ρξήζε ρεηξνθίλεηεο αληιίαο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

To δάπεδν (βάζε) πνπ ζα εδξάδεηαη ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη κεηαιιηθφ, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο, αληηνιηζζεηηθφ θαη ηθαλφ λα δέρεηαη κε ηελ αλαγθαία αζθάιεηα φια ηα θνξηία πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ βξαρηφλσλ. 

Θα δηαζέηεη 4 πδξαπιηθά πνδαξηθά (ζηαζεξνπνηεηέο) ζηε βάζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, 

ηζρπξήο θαη ζηηβαξήο  θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρνπλ ζε κηθξέο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο, κε ηθαλφηεηα 

αλεμάξηεηνπ πδξαπιηθνχ ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ. Οη ζηαζεξνπνηεηέο ζα αλαπηχζζνληαη δηαγψληα θαη ζα 

είλαη εθηφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ πιαηζίνπ φηαλ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλνη, ψζηε λα κεγαιψλνπλ ηελ 

βάζε ζηήξημεο (ζε ζχγθξηζε κε απνθιεηζηηθά θάζεηε αλάπηπμε  ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ) θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηελ απνθπγή αλαηξνπήο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ 

βξαρηφλσλ πιεπξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ρξήζε ηνπ θαιαζηνχ φηαλ απηφ επξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ηνπ νρήκαηνο ελψ ζε θιεηζηή ζέζε δελ ζα εμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην πάησκα ηεο 

θακπίλαο νδεγνχ. 

Θα θέξεη εηδηθφ αηζζεηήξα ή ζχζηεκα, πνπ ζα απαγνξεχεη ηελ θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ 

κεραληζκνχ εάλ πξηλ δελ έρεη απφιπηα ζηαζεξνπνηεζεί ην φρεκα ζηα πέικαηά ηνπ θαη αληηζηξφθσο δελ 

ζα είλαη εθηθηή ε απνκάθξπλζε ησλ πέδηισλ απφ ηε ζέζε ζηαζεξνπνίεζήο ηνπο εάλ ν αλπςσηηθφο 

κεραληζκφο δελ επξίζθεηαη ζηελ θαηψηαηε ζέζε ηνπ (ζέζε εξεκίαο).  

Σν θαιάζη ζα είλαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απφ πνιπαηζπιέλην θαη κφλσζε κέρξη 1000V, δηαζηάζεσλ 

1,30 Υ 0,60 Υ 1,10 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.  Θα κπνξεί λα ζεθψζεη 2 άηνκα κε ηα εξγαιεία ηνπο θαη ζα 

είλαη κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 200 θηιψλ ηνπιάρηζηνλ, ζα έρεη δε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή 

αζθαιείαο. Θα ππάξρεη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε, άγθηζηξα γηα δχν (2) δψλεο αζθαιείαο, δηαθφπηεο γηα 

ηελ έλαξμε ή παχζε ηνπ θηλεηήξα απφ ηε ζέζε ηνπ θαιαζηνχ, δηαθφπηεο αζθαιείαο πνπ αθηλεηνπνηεί 

απηφκαηα φιν ην κεραληζκφ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ (emergency stop), επηζπκεηφ δε είλαη λα ππάξρεη θαη 

ειεθηξηθή παξνρή 12V (ηχπνπ  αλαπηήξα).   

Σν θαιαζνθφξν ζα θέξεη ειεθηξηθή παξνρή (ξεπκαηνδφηε) 220-230V ζην θαιάζη, κε αληίζηνηρε 

παξνρή ζηελ πιαηθφξκα (γηα εχθνιε ζχλδεζε κε εμσηεξηθή πεγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο).       

Ζ αλάξηεζε ηνπ θαιαζηνχ ζην άθξν ηνπ αλπςσηηθνχ βξαρίνλα ζα γίλεηαη απφ ηελ θάησ εμσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ θαιαζηνχ γηα λα είλαη επρεξέζηεξε ε ζπληήξεζή ηνπ, ελψ ζα ππάξρεη θαηάιιειν ζχζηεκα 

απηφκαηεο νξηδνληίσζεο ηνπ θαιαζηνχ γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 

ζα ππάξρνπλ ζε δχν ζέζεηο, έλα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ απηνθηλήηνπ ή ζηελ βάζε ηνπ αλπςσηηθνχ 

κεραληζκνχ θαη έλα ζην θαιάζη. Θα είλαη εχρξεζηα θαη θαηαλνεηά, εππξφζηηα, κε θαηάιιεια 



πξνθπιαθηηθά κνριψλ θαη εηδηθά απηφ ηεο βάζεσο ζα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα είλαη επρεξήο ν 

νπηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ ζέζεσλ θίλεζεο ηνπ θαιαζηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ. 

 Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε ηα θαησηέξσ 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο: 

Κεληξηθή βαιβίδα θαη βαιβίδεο αζθαιείαο γηα θάζε θχιηλδξν, γηα αθηλεηνπνίεζε ησλ αλπςσηηθψλ 

βξαρηφλσλ ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο πδξαπιηθνχ πγξνχ. 

Γηαθφπηε ηχπνπ "κπνπηφλ" άκεζεο δηαθνπήο (emergency stop) ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε 

πεξίπησζε θηλδχλνπ, ηνπνζεηεκέλα ζηα ρεηξηζηήξηα ηνπ θαιαζηνχ. 

χζηεκα αθηλεηνπνηήζεσο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ 

βαζηθφ εμνπιηζκφ ρεηξνθίλεηε αληιία εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 Όιν ην φρεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο, πξηλ απφ ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ 

ζα έρεη ππνζηεί άξηζηε απνιίπαλζε θαη απνζθσξίσζε θαη επηθάιπςε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ κε εηδηθφ 

αζηάξη πξψηεο πνηφηεηαο. Ζ εμσηεξηθή βαθή ζα γίλεη κε ρξψκα πξψηεο πνηφηεηαο, αληνρήο ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

πζηήκαηα αζθαιείαο 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θέξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα θαιχπηεη εμνινθιήξνπ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

θαη πγείαο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία, ην πξφηππν ΔΝ 280 φπσο απηφ 

ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη φια ηα πξφηππα  ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ κεραλψλ – ζήκαλζε CE. 

Σν φρεκα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ζεκάλζεηο θαη κεραληζκνχο γηα απνθπγή 

αηπρεκάησλ ή βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απνηέιεζκα ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ. Δπίζεο πξέπεη 

λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη εχθνιε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηνπο 

ρεηξηζηέο ηνπ Γήκνπ.  

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 

ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ κεραλεκάησλ  ζην Γήκν.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ε 

δήισζε πηζηφηεηαο CΔ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο γηα ην ζχλνιν ηνπ εηνίκνπ 

θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο. 

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

έλα  (1) έηνο θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ εμήληα (160) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), κε ηελ νπνία λα δειψλνληαη 

κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).  

 Απνδείμεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ηνπο  ηθαλφηεηαο φπσο: 

 Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο (ηνπιάρηζηνλ κία) κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαιχπηεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

 Απνδείμεηο παξαδφζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή (Σηκνιφγηα ή πξσηφθνιια παξαιαβήο ή ζπκβάζεηο) γηα 

παξαδφζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία 6εηία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ηνπιάρηζηνλ δχν φκνηα θαιαζνθφξα ζηε Διιεληθή 

επηθξάηεηα). 

 Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν ISO9001, 14001 και 18001 του προμθκευτι 

 

 



Β. ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η προςφερόμενθ μονάδα πρζπει να είναι καινοφργια, πρόςφατθσ καταςκευισ, αμεταχείριςτθ, 

καταςκευαςμζνθ από αξιόπιςτο οίκο και να πλθροί όλουσ τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και αςφαλείασ 

που υπαγορεφονται από τθν Ε.Ε., φζρει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά (CE κτλ) και είναι 

εφοδιαςμζνο με Ελλθνικι Ζγκριςθ Τφπου για τθ νόμιμθ ρυμοφλκθςι τθσ ςτθν Ελλθνικι 

επικράτεια. Η ζγκριςθ τφπου να ςυνοδεφει το φάκελο Σεχνικϊν τοιχείων του Διαγωνιςμοφ (επί 

ποινι αποκλειςμοφ).  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ υποδοχισ υλικοφ προσ κρυμματιςμό 300 Χ 420 χιλ. και δυνατότθτα 

κρυμματιςμοφ ςυμπαγοφσ κορμοφ διαμζτρου τουλάχιςτον 300χιλ. (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

2. Να φζρει θχομονωμζνο τοφρμπο πετρελαιοκινθτιρα κατθγορίασ τουλάχιςτον Tier 4Final, 

τετρακφλινδρο, υδρόψυκτο, τουλάχιςτον 74 ίππων. Ο κινθτιρασ να είναι τοποκετθμζνοσ επί 

ελαςτικϊν εδράνων ϊςτε να περιορίηονται οι δονιςεισ και ο κόρυβοσ. Σο καπό του κινθτιρα να 

είναι θχομονωμζνο.  

3. Οι ςτροφζσ του κινθτιρα να μειϊνονται αυτόματα ςτο ρελαντί ςε περίπτωςθ που θ μονάδα 

δεν τροφοδοτείται με κλαδζματα. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου μετάπτωςθσ ςτο ρελαντί. 

4. Η μζγιςτθ κατανάλωςθ καυςίμου (full ςτροφζσ) να μθν υπερβαίνει τα 18 λίτρα ανά ϊρα. 

5. Μζγιςτθ κλίςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ κινθτιρα 30°. 

6. Αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ λιπαντικοφ ι υπερκζρμανςθσ ψυκτικοφ 

υγροφ.  

7. Σροφοδοςία υλικοφ προσ κρυμματιςμό με ζναν τουλάχιςτον οριηόντιο υδραυλικό, γραναηωτό 

κφλινδρο. 

8. Η αςκοφμενθ ςυνολικι δφναμθ του άνω οριηόντιου κυλίνδρου (βάροσ + πρόςκετθ πίεςθ) να 

είναι μεγαλφτερθ των 330 κιλϊν. 

9. Μικοσ οριηόντιων κυλίνδρων τουλάχιςτον 45 εκ. 

10. Για τθν καλφτερθ και ςυνεχι λειτουργία του τεμαχιςτι πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο αυτόματο 

ςφςτθμα ελζγχου και ρφκμιςθσ των ςτροφϊν του κινθτιρα το οποίο ςε περίπτωςθ που πζςουν 

οι ςτροφζσ κάτω από το όριο αςφαλείασ να επιβραδφνει, να ςταματά κι αν χρειαςτεί να 

αντιςτρζφει αυτόματα τθν τροφοδοςία του υλικοφ ϊςτε να ξεμπουκϊνει ο κάλαμοσ 

κρυμματιςμοφ και να  δϊςει χρόνο ςτον κινθτιρα να επανακτιςει τισ απαραίτθτεσ για τθν 

λειτουργία του ςτροφζσ χωρίσ να τεκεί άκελά μασ εκτόσ λειτουργίασ. Επικυμθτι ταχφτθτα 

τροφοδοςίασ υλικοφ προσ κρυμματιςμό περί τα 30 μζτρα/ λεπτό. 

11. Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ τράπεηασ τροφοδοςίασ π: 130 εκ., μ: 190 εκ.- Πάχοσ ελάςματοσ 

τουλάχιςτον 0,50 εκ -Απόςταςθ τράπεηασ τροφοδοςίασ από το ζδαφοσ περί τα 65 εκ., ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται θ καταπόνθςθ του χειριςτι-τροφοδότθ. 



12. Σφμπανο κοπισ βαρζωσ τφπου εφοδιαςμζνο με δφο δίκοπεσ λεπίδεσ κρυμματιςμοφ από ατςάλι 

Α8, ϊςτε να αξιοποιοφνται και οι δυο πλευρζσ των λεπίδων κοπισ. Βάροσ τυμπάνου τουλάχιςτον 

150 κιλά. Πάχοσ ελάςματοσ τυμπάνου: τουλάχιςτον 1 εκ. 

13. Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ λεπίδων 11 εκ.Χ 22 εκ.- Ελάχιςτο πάχοσ 1,50 εκ. 

14. Υψοσ εκβολισ κρυμμάτων τουλάχιςτον 250 εκ. με ρυκμιςτι εκφόρτωςθσ και δυνατότθτα 

περιςτροφισ τθσ χοάνθσ εξαγωγισ κατά 270˚, ϊςτε να προςτατεφεται το πεδίο φόρτωςθσ από 

τθν εκβολι κρυμμάτων. 

15. φςτθμα δυναμοδότθςθσ τυμπάνου : Τδραυλικό μοτζρ ςε ςυνδυαςμό με πολλαπλό ιμάντα 

.Ηλεκτρικό ςφςτθμα 12 V. 

16. Πργανα: τροφόμετρο, ωρόμετρο, όργανο ςτάκμθσ καυςίμου, όργανο μζτρθςθσ κερμοκραςίασ 

ψυκτικοφ υγροφ, όργανο μζτρθςθσ πίεςθσ λαδιϊν, βολτόμετρο, δείκτθσ κακαρότθτασ φίλτρου 

αζρα. 

17. Διαγνωςτικι μονάδα βλαβϊν με τθ βοικεια Laptop. 

18. Να εδράηεται επί τρζιλερ υπερβαρζωσ τφπου με φρζνα, χειρόφρενο, αςφάλεια αποςφμπλεξθσ 

από το ρυμουλκόν όχθμα, δφο ρυκμιηόμενουσ κακ’ φψοσ ςτακεροποιθτζσ (μπροσ – πίςω), 

τάκουσ τροχϊν. 

19. Σο τρζιλερ να  φζρει φϊτα κυκλοφορίασ (προδιαγραφζσ ΕΕ) ενϊ ο κοτςαδόροσ να  δζχεται μικρι 

κλίςθ ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ ανωμαλίεσ του εδάφουσ. Σο τρζιλερ να είναι εφοδιαςμζνο με 

Ελλθνικι ζγκριςθ τφπου. 

20. Διαςτάςεισ κατά τθ μεταφορά περίπου μ: 380 εκ., π: 170 εκ., υ: 250 εκ. 

21. Βάροσ με πλιρθ εξοπλιςμό και με γεμάτο δοχείο καυςίμου μικρότερο των 2.300 κιλϊν (επί ποινι 

αποκλειςμοφ). 

22. φςτθμα αςφάλειασ χειριςτοφ. Η μονάδα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με: 

 Κάτω Οριηόντια Μπάρα αςφαλείασ ειςόδου ςτο φψοσ τθσ βάςθσ τθσ χοάνθσ 

τροφοδοςίασ.  

Αυτόματθ ενεργοποίθςθ – διακοπι τροφοδοςίασ με εφαρμογι δφναμθσ 14 περίπου 

κιλϊν. 

 Δφο πλευρικζσ μπάρεσ αςφαλείασ που εφαρμόηουν πλευρικά τθσ χοάνθσ. 

Ενεργοποιοφνται αυτόματα με τθν εφαρμογι δφναμθσ περίπου 14 κιλϊν και διακόπτουν 

τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ. 

 Άνω οριηόντια μπάρα αςφαλείασ τεςςάρων ςθμείων (οπιςκοδρόμθςθ, νεκρό, 

τροφοδοςία, ςταμάτθμα) ενεργοποιοφμενθ χειρωνακτικά.  

 Δυο Διακόπτεσ άμεςθσ παφςθσ λειτουργίασ μονάδοσ, ϊςτε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να 

ακινθτοποιθκεί θ τροφοδοςία τθσ μονάδασ, για τθν αποφυγι ατυχιματοσ. Οι διακόπτεσ 

να είναι εγκατεςτθμζνοι εκατζρωκεν τθσ χοάνθσ τροφοδοςίασ. 

 φςτθμα αποτροπισ εξαγωγισ κρυμμάτων εντόσ του πεδίου τροφοδοςίασ. 

 Να φζρει προςτατευτικζσ / θχομονωτικζσ κουρτίνεσ ςτθν είςοδο κρυμματιςμοφ για τθν 

αποφυγι τραυματιςμοφ του χειριςτι από τθν εκτόξευςθ κρυμμάτων. 

Πλεσ οι παραπάνω διατάξεισ αςφαλείασ κρίνονται απαραίτθτεσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) κι 

ωσ ςτόχο ζχουν τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ του χειριςτι τροφοδότθ, είτε από 



λανκαςμζνο χειριςμό, είτε από εμπλοκι του με τα υλικά τροφοδοςίασ και παράςυρςθσ 

αυτοφ προσ το κάλαμο κρυμματιςμοφ. 

23. Ευκολοκακαριηόμενο φίλτρο αζροσ δυο επιπζδων με δείκτθ πλιρωςθσ. 

24. Ηχομονωμζνθ εξάτμιςθ με αντιςπινκιριςτι.  

25. Εφκολθ και οικονομικι ςυντιρθςθ. Να αναπτυχκεί ο ςχετικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ μονάδασ. 

26. Χωρθτικότθτα δοχείου καυςίμου τουλάχιςτον 90 λίτρα. 

27. Για τθν αποφυγι κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν, τα κάτωκι επιμζρουσ ςυςτιματα να προςτατεφονται 

με κλειδαριζσ: 

 Είςοδοσ υλικοφ προσ κρυμματιςμό 

 Χϊροσ εργαλείων 

 Σάπα καυςίμου 

 Καπό κινθτιρα 

 Πάνελ οργάνων 

28. Να φζρει πιςτοποιθτικά CE και ζχει ενςωματωμζνεσ όλεσ τισ οδθγίεσ αςφάλειασ τθσ Ε.Ε. 

29. Ο προςφζρων πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποδείξει τα ςθμεία ςυμμόρφωςθσ των 

τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ προςφερόμενθσ μονάδοσ με τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ 

(αναφορζσ ςε αντίςτοιχεσ ςελίδεσ / παραγράφουσ των βιβλίων του καταςκευαςτι).  

30. Δεν επιτρζπεται θ μεταβολι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ςειράσ παραγωγισ τθσ 

προςφερόμενθσ μονάδασ ϊςτε να καλυφκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ, εκτόσ 

εάν ζχει εκδοκεί νζα πιςτοποίθςθ κατά CE θ οποία να καλφπτει τισ επελκοφςεσ τροποποιιςεισ 

και μεταβολζσ. 

31. Τα βιβλία χριςθσ και ςυντιρθςθσ μονάδοσ να είναι εικονογραφθμζνα και μεταφραςμζνα ςτα 

Ελλθνικά από τον καταςκευαςτι. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ 

των βιβλίων χριςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ κλαδοκρυμματιςτικισ μονάδασ από το Υπουργείο 

Εξωτερικϊν. Τα βιβλία χριςθσ και ςυντιρθςθσ να ςυνοδεφουν τον φάκελο προςφοράσ (επί 

ποινι αποκλειςμοφ). Τα εγχειρίδια του κινθτιρα μπορεί να είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι 

γλϊςςα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 Προςφερόμενεσ τιμζσ ςε Ευρϊ. 

 Διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για 10 τουλάχιςτον ζτθ. 

 Σόποσ παράδοςθσ : Γαλατάσ Σροιηθνίασ 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτον χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ τθσ  μονάδασ κακϊσ και 

τθν αςφάλεια του χειριςμοφ. 

 Ο προςφζρων πρζπει να κατονομάςει εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό από το εργοςτάςιο καταςκευισ 

για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ / επιςκευι τθσ κλαδοκρυμματιςτικισ  μονάδασ και να επιςυνάψει ςτον 

τεχνικό φάκελο τθν ιςχφουςα πιςτοποίθςθ / εξουςιοδότθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 12 τουλάχιςτον μινεσ. 

 
 



Λοιπά ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ (επί ποινι αποκλειςµοφ)  

  

το φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να κατατεκοφν τα ακόλουκα:  

  

• Αναλυτικό ωριαίο πρόγραµµα κανονικισ ςυντιρθςθσ του κλαδοφάγου ςτα Ελλθνικά.  

• Αντίγραφο διλωςθσ ςυµµόρφωςθσ µε τθν οδθγία CE του εργοςταςίου καταςκευισ. 

• Αναλυτικά τεχνικά ςτοιχεία, εργοςταςιακά φυλλάδια  

• Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν ISO9001, 14001 και 18001 του προμθκευτι 

 

 

 

 

 

               Πειραιάσ 18/10/2018 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    Πειραιάσ 18/10/2018  

       Ο   ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ      Ο υντάξασ  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

      

      

 ΣΑΤΡΟ ΒΕΪΟΓΛΟΤ    ΝΙΚΟΛΑΟ  ΒΕΝΙΟ  

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΓΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ & ΝΖΧΝ 

 

 

 

 

       

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  
      

    

  

Α/Α  

  

  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ  

  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ  

  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ  

(αρικμθτικϊσολογράφωσ)  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΔΑΡΑΝΗ  

  

1  

  

  

  

  

Καλακοφόρο όχθμα 

  

  

  

1  

  

  

 

 

……………………………….  

  

2 Κλαδοφάγοσ  

1 

 

……………………………… 

 

                                                                                                                                      ΤΝΟΛΟ  €:    

Φ.Π.Α. 24% € :    

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ € :    

  

       

   

                                                ……….,          /       / 2018    

                                                                     Ο  

                                                            ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

  

  

  

  



  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΓΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ & ΝΖΧΝ 

 

 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 
  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

  

Α. Για το καλακοφόρο όχθμα {ςυςτθμικόσ αρικμόσ …………….}   

ΚΙΤΗΙΟ  ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

ΚΙΤΗΙΟΥ (Κ)  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΥΤΗΤΑΣ  

(ς)  

ΤΕΛΙΚΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(Κ*ς)  

Κ1  υμφωνία με τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ - Γενικά 

τεχνικά χαρακτθριςτικά 

100- 120  15    

Κ2  Εξωτερικζσ διαςτάςεισ  - 

Βάρθ 

100- 120  10    

Κ3  φςτθμα μετάδοςθσ – 

πζδθςθσ - ανάρτθςθσ 

100- 120  10    

Κ4  Κινθτιρασ, καφςιμο, ιςχφσ 

κλπ. 

100- 120  10    

Κ5  Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ, ωσ 

περιγράφεται ςτθ μελζτθ 

100- 120  15    

Κ6  Καλάκι εργαςίασ, ωσ 

περιγράφεται ςτθ μελζτθ 

100- 120  10    

Κ7  Ποδαρικά, χειριςτιρια, 

υδραυλικό ςφςτθμα, ωσ 

περιγράφεται ςτθ μελζτθ 

100- 120  10    



Κ8  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
μθχανικϊν μερϊν - Εγγφθςθ 
αντιςκωριακισ προςταςίασ 
 - Εγγφθςθ /ποιότθτασ 
βαφισ 

100- 120  5    

Κ9  Σεχνικι υποςτιριξθ - 
Σεχνικό και επιςτθμονικό 
προςωπικό - Εμπειρία  
τεχνικοφ προςωπικοφ 
ςυνεργείου 

100- 120  5    

Κ10  Χρόνοσ παράδοςθσ   100- 120  5    

Κ11  Πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ, 

εργαλεία ςυντιρθςθσ, 

εγχειρίδια – εκπαίδευςθ 

του προςωπικοφ ςτον 

χειριςμό - λειτουργία και 

ςυντιρθςθ του 

μθχανιματοσ – 

βιβλιογραφία   

100- 120  5    

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 

………………….. 

  100%  U=SUM(Kν*ςν)  

 

  

 Β. Για τον κλαδοφάγο {ςυςτθμικόσ αρικμόσ ……………………….}   

ΚΙΤΗΙΟ  ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

ΚΙΤΗΙΟΥ (Κ)  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΥΤΗΤΑΣ  

(ς)  

ΤΕΛΙΚΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(Κ*ς)  

Κ1  Πλαίςιο 100- 120  15    

Κ2  Κινθτιρασ 100- 120  15    

Κ3  υςτιμα τροφοδοςίασ -μζγιςτθ 

διάμετροσ κορμοφ 

100- 120  10    

Κ4  υςτιματα αςφαλείασ χειριςτι 100- 120  10    

Κ5  υςτιμα κρυμματιςμοφ -απόδοςθ 
- κόρυβοσ μονάδασ κατά 
τθ λειτουργία 

100- 120  10    

Κ6  υςτιμα απόρριψθσ 100- 120  10    

Κ7  Διάφορα 100- 120  10    

Κ8  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100- 120  5    



Κ9  Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- 
Σεχνικι υποςτιριξθ- 
Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – 

Χρόνοσ αποκατάςταςθσ 

100- 120  5    

Κ10  Χρόνοσ παράδοςθσ 100- 120  10   

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ………….   100%  U=SUM(Kν*ςν)  

 

 Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.    

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ108.   

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :   

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.   

Ρροςφερκείςα τιμι (Ο.Ρ.)  

 Λ  =   

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (U)  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ ΜΔΘΑΝΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΖ ΓΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ & ΝΖΧΝ 

  

  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

  

ΑΘΟ 1 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  

 Η Τπ. Απόφαςθ 11389/23/3/1993 περί ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. (ΦΕΚ Β’ 

185/23-3-93) του ΤΠ.Ε., όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.  

 Σον Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 Σον Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα  Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ-114 Αϋ) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.  

  

ΑΘΟ 2 - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

• Σα  υπό προμικεια οχιματα (CPV 4215100 & 16500000), κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα 

ελεγχκοφν με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ θ ποιότθτά τουσ.     

• Δεν επιτρζπεται μεταγενζςτερθ αφξθςθ των τιμϊν μονάδασ και θ προμικεια δεν υπόκειται 

ςτισ διατάξεισ περί ανακεωριςεωσ των τιμϊν μονάδασ.  

• Σα υπό προμικεια  οχιματα, κα παραδοκοφν ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου ι ςφμφωνα με τθν 

επικυμία τθσ υπθρεςίασ.  

• Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και τθν 

ζκδοςθ Ζγκριςθσ τφπου και να παράςχει όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά που τον αφοροφν, για 

τθν ζκδοςθ από τον Διμο, τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων.  

  

ΑΘΟ 3 - ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

3.1. Η προμικεια κα υλοποιθκεί ςε διάςτθμα εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, κα ςυντάςςεται και κα υπογράφεται το πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ τθσ 

προμικειασ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.  

3.2. ε περίπτωςθ αδυναμίασ του προμθκευτι να προμθκεφςει τα οχιματα ι παρατθροφμενων 

κακυςτεριςεων παραδόςεωσ αυτϊν, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να διαλφςει τθ ςφμβαςθ και να 



κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, επιβάλλοντασ ςτον 

προμθκευτι τισ από τον νόμο προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

  

  

ΑΘΟ 4 -  ΕΓΓΥΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ  

Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι δϊδεκα (12) μινεσ για τουλάχιςτον, και κα ιςχφει από τθν 

θμερομθνία τθσ παραλαβισ.  

Η εγγφθςθ κα είναι πλιρθσ, κα καλφπτει κάκε είδουσ βλάβθ (μθχανικι - θλεκτρικι) ςτο ςφνολο των 

οχθμάτων.  

  

Συντιρθςθ – Ανταλλακτικά  

Θα αναφερκοφν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτιματα και ευκολίεσ ςυντιρθςθσ που παρζχουν τα 

προςφερόμενα οχιματα. Να προςκομιςτεί αναλυτικι κατάςταςθ των κεντρικϊν και 

εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων και αποκθκϊν ανταλλακτικϊν για τθν εκτζλεςθ επιςκευϊν και 

ςυντιρθςθ.  

Σθν θμζρα τθσ παράδοςθσ ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου κα γίνει επίδειξθ και εκπαίδευςθ όλων των 

λειτουργιϊν.  
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