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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια μηχανημάτων έργου για τον Δήμο 

Πετρούπολης μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αυτά θα ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα του Δήμου μας τόσο στην εκτέλεση χωματουργικών έργων 

(εκσκαφές και διανοίξεις ορυγμάτων) και εργασιών περισυλλογής ογκωδών 

αντικειμένων όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών – ο Δήμος 

βρίσκεται στις παρυφές του Ποικίλου όρους – καθώς η άμεση επέμβαση στη φάση 

έναρξης της πυρκαγιάς είναι το ζητούμενο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. 

Με τα παραπάνω μηχανήματα θα αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το προσωπικό 

του Δήμου Πετρούπολης, καθώς θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα του και θα 

εκτελούνται έργα που σήμερα, με τα υφιστάμενα μέσα, είναι ασύμφορη η εκτέλεση 

τους. 

Επίσης, οι προσπάθειες για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της 

περιουσίας των δημοτών, από πυρκαγιές και πλημμύρες, με τη χρήση των εν λόγω 

μηχανημάτων, θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

 

Τα υπό προμήθεια μηχανήματα έργου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μ.Μ. CPV 

Α1 
Καινούργιος μηχανικός φορτωτής – 

εκσκαφέας.  
τεμ 43210000-8 

Α2 
Υδραυλικό σφυρί (βελόνι). (συνοδευτικός 

εξοπλισμός) 
τεμ 43200000-5 

Α3 

Υδραυλική αχιβάδα (αρπάγη) για 

περισυλλογή ογκωδών. (συνοδευτικός 

εξοπλισμός) 

τεμ 42420000-6 

Α4 

Πυροσβεστικό ημιφορτηγό όχημα 4X4 

πλήρες με αντλητικό συγκρότημα 

πυρόσβεσης 

τεμ 35111000-5 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% (€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 

Καινούργιος 

μηχανικός 

φορτωτής – 

εκσκαφέας.  

81.400,00 19.536,00 100.936,00 1 100.936,00 

2 
Υδραυλικό σφυρί 

(βελόνι). 
7.500,00 1.800,00 9.300,00 1 9.300,00 

3 

Υδραυλική αχιβάδα 

(αρπάγη) για 

περισυλλογή 

ογκωδών. 

5.900,00 1.416,00 7.316,00 1 7.316,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (€) 117.552,00 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% (€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

1 

Πυροσβεστικό 

ημιφορτηγό όχημα 

4X4 πλήρες με 

αντλητικό 

συγκρότημα 

πυρόσβεσης 

32.258,06 7.741,94 40.000,00 1 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ (€) 40.000,00 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α΄+ Β΄ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%(€): 

1 ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 117.552,00 

2 ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 40.000,00 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€): 157.552,00 * 

 

 
* Η επιπρόσθετη δαπάνη, πέραν του ποσού των 145.000,00€, θα καλυφθεί από τμήμα πίστωσης που 

είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 70-7131.0009 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πετρούπολης. 

 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος προϋπολογισμός είναι η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα 

Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας. 

  

Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη 

συνολική δαπάνη απορρίπτονται. 

Προσφορά της οποίας ο προϋπολογισμός σε μια ομάδα υπερβαίνει τον αντίστοιχο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό, γίνεται αποδέκτη εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 

της σύμβασης δεν υπερβαίνει το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό (ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ομάδων Α΄+ Β΄). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου νέου εξοπλισμού και 

μηχανημάτων έργου που θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου Πετρούπολης, μέσω του 

προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II’’. 
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ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με βάσει τις διατάξεις: 

 

1. Του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

2. Του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

3. Του Ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

4. Του Ν.2859/2000, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

5. Του Ν.3419/2005, «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

6. Του Ν.3861/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

7. Του Ν.4013/2011, «Περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

8. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

9. Του Ν.4250/2014, «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

10. Του Ν.4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

11. Του Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α/05-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

12. Του Ν. 3463/2006/Α’114, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της παρ 9 εδ.β του άρθρου 209  
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13. Της με αριθμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) Απόφασης 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

 

14. Της με αριθμό Υ.Α. 42405/13.08.18 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών     

(Ένταξη Πράξης του Δήμου Πετρούπολης στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ΄΄) , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΑΔΑ 6Ξ37465ΧΘ7-Ξ1Ο). 

ΑΡΘΡΟ 3:Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος 

 Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 

 Η παρούσα μελέτη του Δήμου (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 

 Ο προϋπολογισμός του αναδόχου. 

 Ο προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Η προσφορά (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά ανά ομάδα με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής 

για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία 

ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων της παρούσας μελέτη). 

 Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας – Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 157.552,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%. Στο προϋπολογισμό έτους 2018 έχει προβλεφτεί πίστωση ύψους 

145.000,00€ με Κ.Α: 30-7131.0011, η οποία χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα, 

‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II’’. Η επιπρόσθετη δαπάνη, πέραν του ποσού των 145.000,00€, θα 

καλυφθεί από τμήμα της πίστωσης των 35.151,71€ που είναι εγγεγραμμένη στον 

Κ.Α.: 70-7131.0009 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πετρούπολης και η 

οποία αφορά στη «προμήθεια ημιφορτηγού 4x4 για τις ανάγκες της πολιτικής 

προστασίας». 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα μηχανημάτων όπως αυτές αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, με βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα 

οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

 

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά ομάδα μηχανημάτων. 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν προσφορά για όλα τα μηχανήματα της ομάδας 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

ΑΡΘΡΟ 5: Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
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ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση 

για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος δύναται να καταθέσει την εν λόγω 

εγγύηση πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης 

Εγγύηση συμμετοχής 

Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα 

προσφερόμενα είδη για τα οποία συμμετέχει, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 

μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής υποβάλει εγγυητική συμμετοχής για την ομάδα 

μηχανημάτων στην οποία συμμετέχει. 

Εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής συμμετάσχει και στις δυο ομάδες, μπορεί να 

υποβάλλει μια εγγυητική συμμετοχής για το συνολικό ποσό των δυο ομάδων είτε δυο 

εγγυητικές, η κάθε μια για το αντίστοιχο επιμέρους ποσό. 

Η εγγύηση ή εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μετά το 

πέρας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση ομάδας μηχανημάτων, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της ομάδας μηχανημάτων, χωρίς το 

Φ.Π.Α..  

ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της 

παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. 

Ο χρόνος εγγύησης για κάθε υπό προμήθεια είδος καθορίζεται στην ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

 

Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας όπως καθορίζεται ανά είδος στην ειδική 

συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης απορρίπτονται. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η 

προσφερόμενη εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, 

τυχόν αμάξωμα, υπερκατασκευή τυχόν πλαίσιο, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ. 

Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαθιστούν οποιαδήποτε 

βλάβη παρουσιάζεται στο χρόνο που η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σε ισχύ. 
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ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην 

ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν. Για εκπρόθεσμη παράδοση των μηχανημάτων, παρεκκλίσεις 

των παραδοθέντων μηχανημάτων από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη 

μηχανημάτων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής ποιότητα κατασκευής 

Εφ' όσον η ποιότητα των μηχανημάτων δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα 

τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α βαραίνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια 

μηχανημάτων (και κατά περίπτωση τμηματικά) σύμφωνα με την περίπτωση α', 

παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και 

οριστική παραλαβή των μηχανημάτων και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού 

εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά 

από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Τιμή 

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης των υπό προμήθεια μηχανημάτων 

θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προσφέρει επί της 

τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος ομάδας για την ομάδα στην οποία 

συμμετέχει. 

 

Προσφορά που δίνει τιμή ανά είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της παρούσας μελέτης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον ο συνολικός 

προϋπολογισμός της σύμβασης τελικά υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της 

προμήθειας. 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής για τα είδη συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 13: Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνει επί εδάφους στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης και στο 

σημείο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος παράδοσης 

Οι παραδόσεις των οχημάτων θα γίνουν σε χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται 

ανά άρθρο (άρθρα 1,2,3 και 5) στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας 

μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 15: Παραλαβή μηχανημάτων 

Η παραλαβή των μηχανημάτων συντελείται από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16: Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 86 και παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 90 του 

Ν.4412/2016. Η βαθμολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης 

πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. 

Στα παρακάτω άρθρα 1,2,3 και 5 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας 

μελέτης, όπου περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά υπό προμήθεια είδος, 

αντίστοιχα περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς 

για κάθε υπό προμήθεια είδος. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον 

τύπο: 

U=σ1 x Κ1+σ2 x Κ2+………..+σν x Κν (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:  

σ1+σ2+...+σν=1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν 

την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  

λ = Ο.Π./U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ.  

 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό 

αποτέλεσμα. 

Σε περίπτωση ισοδυναμίας (ως προς το λόγο σύγκρισης λ) περισσότερων (από δύο 

και πάνω) προσφορών για είδος του διαγωνισμού, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς και 
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προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής 

Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής 

Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την προμήθεια ενός (1) καινούριου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή. 

 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται 

ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της Υπηρεσίας. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη 

“τουλάχιστον”, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 

την ζητούμενη τιμή. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη “περίπου”, δεν επιτρέπεται 

απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %. Όπου ρητά αναφέρεται η φράση “θα 

εκτιμηθεί”, σημαίνει ότι η σχετική απαίτηση θα ληφθεί υπόψη κατά τη βαθμολόγηση 

στο αντίστοιχο κριτήριο. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα καλύψει διάφορες ανάγκες των τεχνικών 

συνεργείων του Δήμου Πετρούπολης και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, 

επιχωματώσεις, φορτώσεις και συντήρηση ή εκτέλεση διαφόρων έργων, αλλά και 

αποκομιδές μπαζών και ογκωδών αντικειμένων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί 

ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα εκτιμηθεί κάθε προσφορά 

με συντομότερο χρόνο παράδοσης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ, ΤΥΠΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 

κατασκευής το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσο με το έτος διεξαγωγής του 

διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον 

εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 

Θα αποτελείται από πλαίσιο (κουβούκλιο οδήγησης και κινητήρα) και τους 

μηχανισμούς εκσκαφής (τσάπα) και φόρτωσης (φορτωτής). Η λειτουργία των 
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εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση 

υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

Το πλαίσιο θα είναι ενιαίο (μονοκόμματο), χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 

τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό 

εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να 

επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι 

περίπου 8 ton καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη 

(πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους. 

Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό 

το λόγο οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: 

Μήκος σε θέση πορείας 5,70 m. 

Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας  3,50 m. 

Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35 m. 

Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να δοθεί η 

σχετική απόσταση). 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, υπερτροφοδοτούμενος (turbo), τετράχρονος, τεσσάρων 

(4) κυλίνδρων, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F ή 

αυστηρότερης (σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας, κατά την ημερομηνία 

παράδοσης, ευρωπαϊκής νομοθεσίας), με σύστημα ψύξεως εισερχόμενου αέρα 

(intercooler), σύστημα ψεκασμού καυσίμου κοινού αυλού (common rail), 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 110 HP. Θα είναι του ίδιου 

κατασκευαστικού οίκου με το υπόλοιπο μηχάνημα, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ως σύνολο. 

Η μέγιστη ροπή στρέψης θα επιτυγχάνεται σε χαμηλές στροφές του κινητήρα. Θα 

εκτιμηθεί το μέγεθος της μέγιστης ροπής στρέψης. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του 

κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω εμβολοφόρου αντλίας μεταβλητής 

παροχής, ώστε να προσαρμόζει αυτόματα την παροχή και την πίεση του εν λόγω 

συστήματος στις απαιτήσεις της εργασίας, για καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης 

και εξοικονόμηση καυσίμου. Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 bar 

και η υδραυλική παροχή της αντλίας τουλάχιστον 150 lt/min. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (Torque 

converter) και απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική 

επιλογή σχέσεων (Auto shift). Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την 

αυτόματη, ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του 

μηχανήματος. Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων 

στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Να αναφερθούν ο αριθμός των 

ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  
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Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το 

οποίο θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τουλάχιστον τρεις (3) 

ταχύτητες πίσω. Η μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας δεν θα είναι μικρότερη από 38 

km/h.  

Να αναφερθούν: 

 Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους 

οπίσθιους τροχούς. 

 Ο τύπος διαφορικών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικού τύπου και θα επενεργεί 

στους εμπρόσθιους τροχούς. Θα εκτιμηθεί η μικρή ακτίνα στροφής (από τούς 

εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων). 

Τα ακρόμπαρα του τιμονιού πρέπει να βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου 

άξονα έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με αντικείμενα κατά 

την εκτέλεση εργασιών φόρτωσης. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Θα είναι υδραυλικό διπλού κυκλώματος. Θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων 

φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. Θα εκτιμηθεί η διάμετρος δίσκου και η 

επιφάνεια τριβής.  

Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για 

το αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος. Απαραίτητη κρίνεται η 

δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες καθώς επίσης 

και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής και απεμπλοκής του εμπρόσθιου διαφορικού 

κατά την πέδη. Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό 

με ξεχωριστά πεντάλ. 

Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας 

ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, θα πρέπει να 

είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης λειτουργίας, ώστε να είναι 

εφικτή η πέδηση στην περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης. 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα 

της δεξαμενής καυσίμου θα είναι πάνω από 120 lt για την μεγαλύτερη αυτονομία 

λειτουργίας του μηχανήματος. 

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Θα 

εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα 

οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

Τα ελαστικά θα είναι βιομηχανικού τύπου (industrial). 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΗ 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή 

υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων, η οποία θα αποτελείται από δυο 

βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας.  

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν 

με υδραυλικούς κυλίνδρους, δύο (2) για την ανατροπή του κάδου, και δύο (2) για την 
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ανύψωσή του, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν 

τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος 

ανατροπής του κάδου. 

Ο κάδος του φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων (ανοιγόμενος), χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1.0 m³. Το ύψος φόρτωσης στον πείρο θα είναι τουλάχιστον 3,4 m. 

Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6500 kgf ενώ 

η ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3000 kg. 

Θα εκτιμηθούν οι χρόνοι κύκλου λειτουργίας του φορτωτή, το ύψος φόρτωσης, η 

δύναμη εκσκαφής και η ανυψωτική του ικανότητα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ – ΤΣΑΠΑ 

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Η 

προσαρμογή θα έχει γίνει επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την 

πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά, συνολικά περίπου κατά 1.0 m, ώστε να 

είναι δυνατή η εκσκαφή χαντακιών κοντά σε τοίχους μα την μπούμα παράλληλα σε 

αυτούς. 

Ο βραχίονας της τσάπας (dipper) θα είναι τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). Ο κάδος 

εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους τουλάχιστον 0,6m. Ο κάδος θα περιστρέφεται 

γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία. Θα εκτιμηθεί η 

μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.  

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που 

θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κ.λ.π. 

Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα είναι 

τουλάχιστον 5,0m, ενώ το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 m. 

Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη 

από 6000 kgf. 

Θα εκτιμηθούν οι αντίστοιχες τιμές των ανωτέρω μεγεθών σε σχέση με τις παραπάνω 

αναφερόμενες τιμές, καθώς και η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής 

από το πλαίσιο του μηχανήματος. Προκειμένου να αξιολογηθεί το τελευταίο, δηλαδή 

η απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του μηχανήματος, θα πρέπει να αναφερθεί 

στην τεχνική προσφορά η αντίστοιχη τιμή. 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

Το μηχάνημα πρέπει να φέρει εργοστασιακή υδραυλική παροχή διπλής κατεύθυνσης 

για την λειτουργία υδραυλικού σφυριού ή άλλων εξαρτημάτων που τοποθετούνται 

στη μπούμα εκσκαφής και απαιτούν υδραυλική παροχή π.χ. δονητικής πλάκας, 

αρίδας, αρπάγης, κλπ. 

Επίσης, θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ταχυσυνδέσμου για την εύκολη εναλλαγή των 

εξαρτήσεων. 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 

Η καμπίνα θα είναι κλειστού τύπου ασφαλείας ROPS / FOPS, πρέπει να παρέχει 

πλήρη πανοραμική θέα 360
ο
 και να εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση και χειρισμός του 

μηχανήματος. Θα διαθέτει μεγάλο ανοιγόμενα παράθυρα. Το πίσω τζάμι, επίσης, θα 

μπορεί να ανοίξει 

Η στάθμη εσωτερικής ηχητικής πίεσης (θορύβου) δεν θα ξεπερνά τα 80 dba κατά 

EEC 86/662.  
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Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα 

που θα είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών 

και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 

Ο χειρισμός τόσο του συστήματος εκσκαφής όσο και του συστήματος φόρτωσης θα 

γίνεται από χειριστήρια τύπου joystick. 

Θα είναι εξοπλισμένη με δύο πόρτες διέλευσης ισχυρής κατασκευής, σύστημα 

θέρμανσης (καλοριφέρ), σύστημα κλιματισμού (air-condition), κονσόλα ραδιοφώνου 

και κεραία CB. 

Επίσης, θα εκτιμηθεί η ύπαρξη δορυφορικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, 

σε πραγματικό χρόνο, με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Το εν λόγω σύστημα θα 

είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση 

με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 

Τέλος, θα διαθέτει πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία 

(εμπρός-πίσω), προβολείς εργασίας και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα 

K.O.K. Στην κορυφή της καμπίνας θα υπάρχει κατάλληλος προειδοποιητικός 

αναλαμπών φάρος κίτρινου χρώματος. Θα φέρει εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και 

αριστερά, υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας 

και ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά 

καθώς και ο αριθμός πωλήσεων μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή (ίδιου ή 

παρόμοιου τύπου) στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.  

Λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος. Η συμβατότητα του 

μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια αυτών από τον ίδιο 

κατασκευαστή, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και 

παραγωγικότητα του μηχανήματος. 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον 

τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το 

πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την 

εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και 

η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά 

την ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, 

που θα χορηγηθούν. Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο 

οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, 

αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του 

προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα 

στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πετρούπολης με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί 

με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. 

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 

όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 

(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 

πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες 

εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και 

αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα 

ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα 

χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που 

καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, θα είναι η 

προβλεπόμενη για μηχανήματα χωματουργικών μηχανημάτων, οι απαιτούμενες 

επιγραφές θα καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την εκτέλεση τα 

σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αποδεχθεί. 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου οχήματος -μηχανήματος καθώς και η 

συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου οχήματος -μηχανήματος σε 

τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης της επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο 

επίδειξης θα βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους. 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Σκοπός  

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

2 

Προορισμός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

3 Χρόνος παράδοσης ΝΑΙ   
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(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

4 

Γενικά, Τύπος, Μέγεθος 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

5 

Κινητήρας 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

6 

Υδραυλικό σύστημα 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

7 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική 

κίνηση 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

8 

Σύστημα διεύθυνσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

9 

Σύστημα πέδησης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

10 

Άλλα στοιχεία 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

11 

Σύστημα φόρτωσης – φορτωτή 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

12 

Σύστημα εκσκαφής – τσάπα 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

13 

Εξαρτήσεις εκσκαφέα 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

14 

Καμπίνα χειριστού 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

15 

Αξιοπιστία 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

16 

Εγγύηση καλής λειτουργίας, 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

17 

Συντήρηση – ανταλλακτικά 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

18 

Μεταφορά τεχνογνωσίας (εκπαίδευση - 

έντυπα) 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
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19 

Λοιπά στοιχεία προσφοράς 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

20 
Τεκμηρίωση προσφοράς του μηχανήματος 

με επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή 
ΝΑΙ 

  

21 

Τρόπος παράδοσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

22 

Χρωματισμός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 
  

23 

Επίδειξη οχήματος – μηχανήματος 

(εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 

φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την προμήθεια μίας (1) υδραυλικής βραχόσφυρας που θα είναι τελείως 

καινούργια, πρώτης χρήσης.  

 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 

αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, η επιθυμία της Υπηρεσίας. Όπου ρητά 

αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση 

μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

H υπό προμήθεια υδραυλικής βραχόσφυρα, που θα καλύψει τις ανάγκες της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου και προορίζεται για προσαρμογή στο υπό προμήθεια 

μηχάνημα εκσκαφέα-φορτωτή. 

 

Για αυτό το λόγο η προς προμήθεια υδραυλική βραχόσφυρα θα πρέπει να είναι 

απολύτως συμβατή με τον υπό προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί 
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ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα εκτιμηθεί κάθε προσφορά 

με συντομότερο χρόνο παράδοσης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑΣ 

Η υδραυλική βραχόσφυρα θα έχει βάρος λειτουργίας τουλάχιστον 300 kg και 

διάμετρο μακαπιού τουλάχιστον 75mm, ενέργεια κρούσης τουλάχιστον 1000J και 

μέγιστη συχνότητα κρούσεων τουλάχιστον 900 κρούσεις/λεπτό. Η βραχόσφυρα θα 

είναι πλήρως προστατευμένη από εξωτερικά χτυπήματα (heavy duty). Το κέλυφος 

συγκράτησης μηχανισμού της σφύρας να είναι μονοκόμματο. 

 

Η βραχόσφυρα θα διαθέτει απαραίτητα αποσβεστήρες κραδασμών καθώς και 

σύστημα αυτόματης διακοπής στην περίπτωση λειτουργίας «εν κενώ».  

 

Θα συνοδεύεται με ένα βελόνι και ένα κοπίδι και ζεύγους υδραυλικών σωληνώσεων 

με ταχυσυνδέσμους και βιβλίο χειρισμού-συντήρησης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον 

τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το 

πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την 

εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και 

η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, 

αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του 

προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα 

στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή. 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
ΣΦΥΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Σκοπός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  



 19 

2 

Προορισμός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

3 

Χρόνος παράδοσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

4 

Χαρακτηριστικά βραχόσφυρας 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

5 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

6 

Συντήρηση – ανταλλακτικά 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

7 

Λοιπά στοιχεία προσφοράς 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

8 

Τεκμηρίωση προσφοράς του εν 

λόγω εξοπλισμού με επίσημα 

στοιχεία του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
  

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 

φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΧΙΒΑΔΑ (ΑΡΠΑΓΗ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΩΣ ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΤΗ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την προμήθεια μίας (1) υδραυλικής αχιβάδας (αρπάγης) που θα είναι τελείως 

καινούργια, πρώτης χρήσης.  

 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 

αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, η επιθυμία της Υπηρεσίας.  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

H υπό προμήθεια υδραυλική αχιβάδα (αρπάγη), που θα καλύψει τις ανάγκες της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και προορίζεται για προσαρμογή στο υπό προμήθεια 

μηχάνημα εκσκαφέα-φορτωτή. 

 



 20 

Για αυτό το λόγο η προς προμήθεια υδραυλική αχιβάδα (αρπάγη)θα πρέπει να είναι 

απολύτως συμβατή με τον υπό προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί 

ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα εκτιμηθεί κάθε προσφορά 

με συντομότερο χρόνο παράδοσης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΠΑΓΗΣ 

Υδραυλική αρπάγη συλλογής αντικειμένων (ξύλα, απορρίμματα, scrap κ.λ.π), βαρέως 

τύπου, στην άκρη του συστήματος εκσκαφής και σε άμεση σύνδεση με το υδραυλικό 

σύστημα του τμήματος εκσκαφής. Θα έχει οπωσδήποτε υδραυλική περιστροφή 360
ο
 

(γύρω από τον άξονα της μπούμας), σε πλήρη λειτουργία από τα χειριστήρια joystick. 

Θα έχει διάτρητους βραχίονες ώστε να επιτρέπουν στο χειριστή να έχει τη μέγιστη 

ορατότητα στα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της φάσης πιασίματος και 

συγκράτησης. Το πλάτος των βραχιόνων θα είναι τουλάχιστον 45 cm. το μέγιστο 

εσωτερικό άνοιγμα των βραχιόνων θα είναι τουλάχιστον 1,2m. Το βάρος λειτουργίας 

της αχιβάδας θα είναι περίπου 300 kg (απόκλιση 10%). Οι βραχίονες θα είναι 

κατασκευασμένοι από αντιτριβικό χάλυβα για μέγιστη αντοχή. Με ποινή ακυρότητας 

της προσφοράς, η αρπάγη θα είναι σταθερού τύπου ώστε να παραμένει σταθερή κατά 

την πορεία του φορτωτή – εκσκαφέα, (θα αποκλειστούν προσφορές αρπάγης 

ελεύθερου τύπου, με ένα πείρο ανάρτησης). (Ενδεικτική εικόνα μορφής ζητούμενης 

αρπάγης στο www.pressmet.net/ru/catalog/819). 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον 

τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το 

πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την 

εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και 

η έκπτωση που θα τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, 

αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του 



 21 

προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα 

στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 
ΑΧΙΒΑΔΑΣ (ΑΡΠΑΓΗ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Σκοπός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

2 

Προορισμός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

3 

Χρόνος παράδοσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

4 

Χαρακτηριστικά αρπάγης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

5 

Εγγύηση – συντήρηση 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

6 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

7 

Συντήρηση – ανταλλακτικά 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

8 

Λοιπά στοιχεία προσφοράς 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

9 

Τεκμηρίωση προσφοράς του εν 

λόγω εξοπλισμού με επίσημα 

στοιχεία του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
  

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 

φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
– ΦΟΡΤΩΤΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ, ΑΡΠΑΓΗΣ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Σ (%) 

1 
Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις βασικού 

μηχανήματος. 
100-120 15 

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

βασικού μηχανήματος. 
100-120 10 

3 
Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 

συστήματα-ασφάλεια βασικού μηχανήματος. 
100-120 10 

4 Υδραυλικό σύστημα – Κίνηση βασικού μηχανήματος. 100-120 10 

5 Σύστημα φόρτωσης βασικού μηχανήματος. 100-120 10 

6 Σύστημα εκσκαφής βασικού μηχανήματος. 100-120 10 

7 
Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά στοιχεία και 

λοιπά στοιχεία – παρελκόμενα βασικού μηχανήματος. 
100-120 15 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 100-120 5 

9 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου. 

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης. 100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι 

οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από 

τον τύπο:  

U=σ1 x Κ1+σ2 x Κ2+………..+σν x Κν (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+...+σν=1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) αναφέρεται σε όλη την ομάδα και η συνολική ως 

άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  

λ = Ο.Π./U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ.  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 4X4 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΩΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την προμήθεια ενός (1) Καινούργιου πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4x4 

πλήρες με αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης (ως υπερκατασκευή).  

 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν 

αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, η επιθυμία της Υπηρεσίας Όπου ρητά 

αναφέρεται η λέξη “τουλάχιστον”, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή 

μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη “περίπου”, δεν 

επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %. Όπου ρητά αναφέρεται η 

φράση “θα εκτιμηθεί”, σημαίνει ότι η σχετική απαίτηση θα ληφθεί υπόψη κατά τη 

βαθμολόγηση στο αντίστοιχο κριτήριο. 

. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Το υπό προμήθεια όχημα πυρόσβεσης, θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 

αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα εκτιμηθεί κάθε 

προσφορά με συντομότερο χρόνο παράδοσης. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

στον υποφάκελο ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Το μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο και θα αποτελείται από το όχημα φορέα 

ανοικτό ημιφορτηγό τύπου pick-up τετρακίνητο και υπερκατασκευή πυρόσβεσης, η 

οποία θα συνίσταται από δεξαμενή και αντλία με κινητήρα. 

Το πλαίσιο (φορέας) του πυροσβεστικού οχήματος να είναι κατασκευής γνωστού 

εργοστασίου που να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας επί σειρά ετών και να 

διασφαλίζει την Υπηρεσία με αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και με ικανό απόθεμα 

ανταλλακτικών. 

Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που 

προορίζεται και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός οδοστρώματος. 

Ο κατασκευαστής του οχήματος να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO-9001 ή 

αντίστοιχο πρότυπο. 

Το πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλία, σύστημα προπλήρωσης κλπ.) του 

πυροσβεστικού οχήματος να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να 

αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας επί σειρά ετών και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία 

με αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. Ο 

κατασκευαστής του συγκροτήματος να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO-9001 με 

αντικείμενο την παραγωγή πυροσβεστικών αντλιών. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 

Το όχημα με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) θα παρέχει τις ακόλουθες 

επιδόσεις : 

• Τελική ταχύτητα τουλάχιστον 120 km/h. 

• Επιτάχυνση από 0-100 km/h σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα 15 sec. 

 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος πρέπει να είναι περιορισμένες ώστε αυτό να 

είναι ευέλικτο. Το ολικό μήκος θα είναι περίπου 5,3 m ενώ το ολικό πλάτος δεν θα 

ξεπερνά τα 1,8 m. 

Το διάκενο μεταξύ εδάφους και κάτω μέρους των διαφορικών δεν θα είναι λιγότερο 

από 0,2 m. 

Το ωφέλιμο βάρος του οχήματος φορέα θα είναι περίπου 1.200Κgr, ενώ η εν γένει 

φόρτιση των αξόνων του οχήματος πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές 

απαιτήσεις του EN 1846-2. 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, παραγόμενος σε 

σειρά, ο οποίος στις ονομαστικές στροφές λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες 

επιδόσεις, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Ε.Ε.: 

• Ισχύς όχι μικρότερη από 100 ΚW. 

• Ροπή όχι μικρότερη από 300 Νm. 

• Κυβισμός κινητήρα τουλάχιστον 1.8 lit.  

• Επίπεδα εκπομπής καυσαερίων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες 

απαιτήσεις της Ε.Ε., κατά την ημερομηνία παράδοσης. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τεσσάρων ή πέντε σχέσεων 

εμπροσθοπορείας συγχρονισμένων και μίας οπισθοπορείας και μοχλό επιλογής στο 

δάπεδο του θαλάμου οδήγησης Ο συμπλέκτης και το κιβώτιο ταχυτήτων θα 

ανταποκρίνεται με ικανά περιθώρια ασφαλείας στις επιδόσεις ροπής του κινητήρα, 

καθώς και σε πολύ αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να περιλαμβάνει κιβώτιο υποβιβασμού δύο 

(2) σχέσεων (transfer case/βοηθητική ταχύτητα), ο έλεγχος του οποίου πρέπει να 

γίνεται, μέσω κατάλληλου χειριστηρίου, από την θέση του οδηγού. 

Θα έχει εμπρόσθιο και οπίσθιο διαφορικό (όχημα 4x4 με δύο κινητήριους άξονες). Το 

εμπρόσθιο διαφορικό θα εμπλέκεται κατά βούληση με μοχλό από το θάλαμο 

οδήγησης εν κινήσει. Το οπίσθιο διαφορικό θα έχει σύστημα αυτομάτου περιορισμού 

της ολίσθησης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης, θα λειτουργεί 

με υδραυλική υποβοήθηση και θα μπορεί να ρυθμιστεί, τουλάχιστον καθ΄ ύψος.  

Το κύριο σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό με επενέργεια σε όλους τους τροχούς, 

μέσω αεριζόμενων δίσκων (τουλάχιστον στους μπροστινούς τροχούς). Θα λειτουργεί 

με υποβοήθηση servo και θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS. 

Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (χειρόφρενο) θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς 

του οχήματος. 

Το σύστημα ανάρτησης πρέπει να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος και κίνησής του. Ειδικότερα, η ανάρτηση του 

οπίσθιου άξονα θα έχει ενισχυθεί με πρόσθετα ελάσματα σούστας σε σχέση με αυτά 

που διαθέτει το όχημα όταν παραδίδεται από την γραμμή παραγωγής του 

εργοστασίου κατασκευής του. 

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι μεταλλικής κατασκευής, επιμηκύνουμε τύπου 

(ημικάμπινο όχημα) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Θα φέρει μία θύρα σε κάθε πλευρά με ηλεκτρικώς ανοιγόμενα παράθυρα. 
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• Θα είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και 

με την απαραίτητη εσωτερική επένδυση. 

• Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) θα ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της Ε.Ε. 

• Θα φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και ένα κάθισμα για 

το συνοδηγό. Τα καθίσματα θα είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες 

ασφαλείας η κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες 

της Ε.Ε. 

• Θα διαθέτει επαρκή χώρο για την αποθήκευση και μεταφορά εξοπλισμού 

πίσω από τα καθίσματα. 

• Θα είναι εξοπλισμένος με ισχυρό σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και 

κλιματισμού (Air-Condition), ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα 

εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα και ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και CD. 

Επίσης, θα φέρει αλεξήλια, και δύο εξωτερικούς καθρέπτες. 

• Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος θα είναι πλήρη και 

εργονομικά διευθετημένα.  

• Θα είναι εφοδιασμένος με αερόσακους ασφαλείας για τον οδηγό και το 

συνοδηγό, καθώς και με δύο τουλάχιστον πλευρικούς αερόσακους.  

Θα διαθέτει οπτική και ηχητική σήμανση με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή και ηχείο και να 

παράγει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP), καθώς και ήχο 

ηλεκτρονικής κόρνας. Ο ενισχυτής της σειρήνας να διαθέτει μικρόφωνο παρέχοντας 

την δυνατότητα εκπομπής δημόσιων αναγγελιών (public address system). 

• Η ισχύς εξόδου της σειρήνας να είναι 100 W τουλάχιστον, και η ισχύς του 

μεγαφώνου ανάλογη. 

• Σε κατάλληλη θέση της οροφής του οχήματος να υπάρχει μία (1) «μπάρα 

φωτισμού» τεχνολογίας LED που να παράγει έντονες αναλαμπές ερυθρού χρώματος. 

Η λειτουργία του φάρου να ελέγχεται από κατάλληλο διακόπτη από την θέση του 

οδηγού. Το μήκος της μπάρας να μην είναι μικρότερο από 500 mm και το ύψος της 

να μην υπερβαίνει τα 75 mm.  

• Ο εξοπλισμός οπτικής και ηχητικής σήμανσης να ανταποκρίνεται στα 

προβλεπόμενα από την Ε.Ε. 

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12 V DC. Ο συσσωρευτής θα διαθέτει 

επαρκή χωρητικότητα φορτίου. Ο φωτισμός του οχήματος θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της Ε.Ε. και του Κ.Ο.Κ., ενώ στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος θα 

είναι εγκατεστημένοι δύο (2) προβολείς ομίχλης με λυχνίες αλογόνου. 

Η καρότσα θα είναι μεταλλική, ανοικτή επιμελημένης κατασκευής και όπισθεν θα 

φέρει μεταλλική πόρτα για φόρτωση. 

Θα φέρει τέσσερις τροχούς. Σε κατάλληλη θέση επί του οχήματος θα υπάρχει 

τοποθετημένος κατάλληλος εφεδρικός τροχός.  

Το όχημα να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλη διάταξη για την ρυμούλκησή 

του από άλλα οχήματα και στην οπίσθια πλευρά τυποποιημένο σφαιρικό κοτσαδόρο. 

Το υπό προμήθεια όχημα πρέπει να συνοδεύεται με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

1.1 Πλήρη εφεδρικό τροχό διαστάσεων ιδίων με τους υπόλοιπους τροχούς. 

1.2 Τρίγωνο ασφαλείας. 

1.3 Γρύλο ανύψωσης. 

1.4 Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο. 

1.5 Πυροσβεστήρα σκόνης 2 Kgr. 

1.6 Σετ αντιολισθητικών αλυσίδων. 
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Το όχημα θα παραδοθεί στο Δήμο σε χρώμα κόκκινο μεταλλικό, θα φέρει τις κατά 

νόμο διαγραμμίσεις και στα πλευρικά σημεία των θυρών του αμαξώματος θα γραφεί 

το λογότυπο του Δήμου και το έτος προμήθειας. 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Θα είναι αυτόνομο συγκρότημα αποτελούμενο από δεξαμενή και αντλία που θα 

παίρνει κίνηση από αυτόνομο κινητήρα. Τα παραπάνω θα είναι προσαρμοσμένα 

μόνιμα σε πλαίσιο. 

Το πλαίσιο του συγκροτήματος θα είναι στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένο από 

ηλεκτροσυγκολημμένο μορφοσίδηρο με δοκούς «Π» και γαλβανισμένο «εν θερμώ» 

για εξασφάλιση αντιοξειδωτικής προστασίας. Θα είναι εφοδιασμένο με δακτυλίους 

για πρόσδεση και ανύψωση του συγκροτήματος. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες 

που θα επιτρέπουν την άνετη τοποθέτησή του στην καρότσα του παραπάνω οχήματος 

φορέα. 

Για ελαφρότητα, η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα με ίνες 

υάλου, με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 5mm. Η χωρητικότητά της θα ξεπερνά τα 

800 λίτρα. Θα είναι χωρισμένη σε τέσσερα ανεξάρτητα διαμερίσματα, ώστε να 

αντιμετωπίζονται οι παφλασμοί του ύδατος και το μηχάνημα να παρουσιάζει 

ευστάθεια. Θα φέρει καπάκι στεγανό και στόμιο με ταχυσύνδεσμο Φ2½’’ και πώμα, 

για απευθείας πλήρωση από πυροσβεστικό κρουνό. 

Η αντλία θα είναι αυτομάτου αναρροφήσεως, κατασκευής εν σειρά από επώνυμο 

εργοστάσιο, ανθεκτική στη διάβρωση και κατάλληλη για χρήση και θαλάσσιου 

νερού. Θα μπορεί να παράσχει παροχή 1,1m3/min με πίεση τουλάχιστον 7 bar. Θα 

φέρει στόμιο αναρρόφησης Φ2½’’ για αναρρόφηση απ΄ ευθείας από τη δεξαμενή ή 

από εξωτερική πηγή με ταχυσύνδεσμο 2½’’ και στεγανό πώμα. Θα φέρει στόμιο 

εκτόξευσης Φ1¾’’ με κρουνό ασφαλείας και τυποποιημένους ταχυσύνδεσμους. 

Ο αυτόνομος κινητήρας θα είναι κατασκευής εν σειρά από επώνυμο εργοστάσιο, 

ισχύος τουλάχιστον 40HP και θα έχει αυτονομία (συνεχή λειτουργία χωρίς 

ανεφοδιασμό καυσίμου) τουλάχιστον μία ώρα. Η εκκίνησή του θα γίνεται με 

ηλεκτρική μίζα, ενώ σε περίπτωση ανάγκης θα μπορεί να γίνει και χειροκίνητα 

(μανιβέλα). 

Θα διαθέτει μεταλλικό τυλικτήρα σωλήνος άμεσης επέμβασης με αξονική 

τροφοδοσία, μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία μέσω σφαιρικού διακόπτη. Ο 

τυλικτήρας να φέρει 40 m σωλήνα σταθερής διατομής, διαμέτρου 25 mm συνολικού 

βάρους κάτω των 16 kg, με αντοχή "θραύσης" μεγαλύτερη από 80 bar. Ο σωλήνας να 

καταλήγει σε ταχυσύνδεσμο STORZ-38 στο οποίο να είναι προσαρμοσμένος ένας 

αυλός εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού με δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς 

βολής νερού και βολής διασποράς. 

Επιπρόσθετα θα διαθέτει:  

• Όργανα ελέγχου λειτουργίας (μανόμετρο πίεσης, όργανο ένδειξης κενού, 

ρυθμιστή στροφών λειτουργίας, διακόπτη εκκίνησης, ενδείκτη χαμηλής πίεσης 

λιπαντικών). 

• Προβολέα εργασίας με διακόπτη ON/OFF. 

• Δύο (2) τεμάχια σωλήνες εκτόξευσης από συνθετικές ίνες ποτισμένες με 

πολυουρεθάνη με εσωτερική επένδυση ελαστικού, διαμ. 25 mm μήκους 25 m 

έκαστος, με ταχυσύνδεσμους STORZ-25 σε κάθε άκρο. 
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• Δύο (2) τεμάχια σωλήνες εκτόξευσης από συνθετικές ίνες ποτισμένες με 

πολυουρεθάνη με εσωτερική επένδυση ελαστικού, διαμ. 45 mm μήκους 15 m 

έκαστος, με ταχυσύνδεσμους STORZ-45 σε κάθε άκρο. 

• Ένα (1) αυλό εκτόξευσης νερού, κατάλληλο για συμπαγή βολή και βολή 

διασποράς με διακόπτη. Ο αυλός θα είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού 

μετάλλου ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και θα φέρει ταχυσύνδεσμο 

STORZ-25. Να έχει ελάχιστη ικανότητα παροχής 70 lt/min σε πίεση 5 bar και θα 

πετυχαίνει εκτόξευση νερού σε απόσταση περίπου 20 m.  

• Ένα (1) αυλό εκτόξευσης νερού, κατάλληλο για συμπαγή βολή με διακόπτη. 

Ο αυλός θα είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού μετάλλου ή από ανθεκτικό 

πλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και θα φέρει ταχυσύνδεσμο STORZ-45. Θα έχει 

ελάχιστη ικανότητα παροχής 200 lt/min σε πίεση 5 bar και θα πετυχαίνει εκτόξευση 

νερού σε απόσταση περίπου 20 m. 

• Μία συστολή STORZ-45/25, μία συστολή STORZ-38/25 και μία συστολή 

STORZ-65/45. 

• Μία (1) συστολή με ταχυσύνδεσμο STORZ-65 στο ένα άκρο και σύνδεσμο με 

σπείρωμα υδροστομίων στο άλλο. 

• Πέντε (5) τεμάχια σωλήνες αναρρόφησης από ενισχυμένο ελαστικό με 

διάμετρο 2-1/2'' συνολικού μήκους 9 m περίπου, με ταχυσυνδέσμους STORZ-65 σε 

κάθε άκρο. 

• Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσμο 

STORZ-65. 

• Δύο (2) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους STORZ-65/38 

• Δύο (2) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους STORZ-45 

• Δύο (2) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους STORZ-25 

• Ένα (1) ρυθμιζόμενο κλειδί υδροστομίων. 

• Μία (1) συλλογή εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

συνηθισμένων εργασιών συντήρησης της αντλίας και του κινητήρα σε μεταλλικό ή 

πλαστικό κιβώτιο. 

• Μία (1) σειρά ανταλλακτικών για μία αντικατάσταση των αναφλεκτήρων 

(μπουζί) και των φίλτρων του κινητήρα. 

 

Οι επιδόσεις της υπερκατασκευής πυρόσβεσης πρέπει να αποδεικνύονται από τα 

τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή της αντλίας καθώς και από το 

Πιστοποιητικό δοκιμής του Ι.Γ.Ε.Μ.Κ.. 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον 

τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το 

πολύ 2 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την 

εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και 

η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά 

την ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, 

που θα χορηγηθούν. Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο 

οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πετρούπολης με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί 

με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων. 

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο 

όνομα του Δήμου, εκτός από ασφάλιση. 

(Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης 

πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες 

εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4X4 
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς 

τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , 

εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να 

επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο 

με το προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης της επιτροπής 

αξιολόγησης στον τόπο επίδειξης θα βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ 4X4 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΩΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Σκοπός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

2 

Προορισμός 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

3 

Χρόνος παράδοσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

4 Γενικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   
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(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

5 

Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος 

φορέα 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

6 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

υπερκατασκευής πυρόσβεσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

7 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

8 

Συντήρηση – ανταλλακτικά 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

9 

Μεταφορά τεχνογνωσίας 

(εκπαίδευση - έντυπα) 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

10 

Λοιπά στοιχεία προσφοράς 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

11 
Τεκμηρίωση προσφοράς με επίσημα 

στοιχεία του κατασκευαστή 
 

  

12 

Τρόπος παράδοσης 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

13 

Επίδειξη υπερκατασκευής (εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) 

(όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

προσαρτημένη στη διακήρυξη 

μελέτη) 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής 

φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 6, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Πυροσβεστικού ημιφορτηγού οχήματος 4X4 πλήρες με 
αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης) 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 
Στοιχεία οχήματος φορέα (διαστάσεις, υλικά κατασκευής, 

ποιότητα διαφορικών, συστήματα αναρτήσεων κ.λ.π). 
100-120 25 

2 
Επιδόσεις οχήματος φορέα (ταχύτητα, επιτάχυνση, ισχύς, ροπή, 

εκπομπές αερίων κ.λ.π). 
100-120 15 

3 
Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα τεχνολογικά στοιχεία και λοιπά 

στοιχεία – παρελκόμενα 
100-120 10 

4 
Αντλητικό συγκρότημα (αντλία, επιδόσεις αντλίας, επιδόσεις 

αυλού εκτόξευσης νερού κ.λ.π). 
100-120 20 

5 Δεξαμενές και εξοπλισμός (διαστάσεις, ποιότητα υλικών). 100-120 10 

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

7 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 

συνεργείου 

100-120 5 

8 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

9 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον 

τύπο:  

U=σ1 x Κ1+σ2 x Κ2+………..+σν x Κν (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+...+σν=1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν 

την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  
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                                     λ = Ο.Π. 

                                               U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

σύγκρισης λ.  
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Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Β΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  10 / 08 / 2018 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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