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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Δήμος Αντιπάρου είναι αδελφοποιημένοι Δήμοι σύμφωνα με τις υπ. Αριθμ. 
294/2016 και 48/2016 Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Τρικκαίων και Αντιπάρου αντίστοιχα. 
 
Με την υπ’ αριθμ. 236/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ των αδερφών Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, με αντικείμενο την εκπόνηση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων έξι (6) συγκεκριμένων μελετών για λογαριασμό του Δήμου 
Αντιπάρου, μια εκ των οποίων αφορά στην παρούσα μελέτη.    
Κύριος της μελέτης είναι ο Δήμος Αντιπάρου. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργων με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων 

έργου» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»-ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη 
και η προστασία περιβάλλοντος» για το Δήμο Αντιπάρου. Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αφορά στη 
χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η 
οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ' ακολουθία των υπηρεσιών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. 

 
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φορτωτής-εκσκαφέας τύπου JCB Τεμ. 1 

2 Μικρός φορτωτής τύπου BOBCAT Τεμ. 1 

 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 43260000-3,  34144710-8, 42415110-2. 
 
 «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη.   
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης  
ποιότητας-τιμής  ανά  είδος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

  

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΟΡΤΩΤΗ -ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB 

  
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αντιπάρου. 
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. 
Με την προφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού και τα 

παρακάτω στοιχεία :  

I. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος που θα αφορά όλα τα τεχνικά στοιχεία στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά 

σχέδια (τα εμπορικά - τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν να είναι στη Αγγλική μόνο 

γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση).  

II. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, μοντέλο, έτος κατασκευής.  
 
 
1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1.2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το πολύ 12 
μηνών προ της υπογραφής της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού. 
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένο μηχανισμό 
φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό φορτώσεως στο οπίσθιο μέρος. Θα φέρει επιπλέον 
σταθεροποιητές υδραυλικής λειτουργίας, η λειτουργία τους θα είναι ανεξάρτητη για κάθε ένα 
σταθεροποιητή. 
Το μηχάνημα, θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που 
ισχύουν στην Ε.Ε. 
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Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την έκδοση των προβλεπόμενων 
αδειών κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού κατασκευής, εμπορίας καθώς και 
τεχνικής υποστήριξης.   
 
1.2.2 Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, µε υπερπληρωτή (turbo), ισχύος τουλάχιστον 
100HP κατά ISO 14396 και μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400Nm. 
Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων και το θόρυβο. Με 
τις προσφορές να δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 

Να αναφερθεί η τυχόν ύπαρξη υπερπληρωτή. Με τις προσφορές θα δοθούν υποχρεωτικά οι 
καμπύλες ισχύος, ροπής. 
 
1.2.3 Υδραυλικό σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί απαραίτητα µέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για 
εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. 
Η υδραυλική παροχή της αντλίας θα είναι τουλάχιστον 150 lt/min. 
 
Α.1.2.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 
μηχανικό ή αυτόματο πλήρως συγχρονισμένο. 
Θα διαθέτει διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) µε τελική κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και επιλογή 
κίνησης 2x4 ή 4x4. 
Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας. 
 
1.2.5 Σύστημα κύλισης, Ελαστικά 
Να αναφερθούν: 
Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 
Θα διαθέτει ελαστικά επίσωτρα βιομηχανικού τύπου (industrial), τρακτερωτά. 
Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων. 
 
1.2.6 Σύστημα διεύθυνσης 
Θα γίνεται µε την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υποβοηθούμενο και θα επενεργεί στους εμπρόσθιους 
τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ 
πεζοδρομίων. 
 
1.2.7 Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό και θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερεις τροχούς 
για αποτελεσματικότερη ακινητοποίηση του μηχανήματος. 
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. 
 
1.3 ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
Το μηχάνημα θα φέρει απαραίτητα υδραυλική εγκατάσταση διπλής ενεργείας για τη λειτουργία  των 
υδραυλικών εξαρτήσεων-εργαλείων. 
 
1.3.1 Εμπρόσθιος εξοπλισμός 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, 
υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης τους υδραυλικούς 
κυλίνδρους λειτουργίας και μηχανικό ή υδραυλικό ταχυσύνδεσμο. 
Ο κάδος φορτώσεως θα είναι πολλαπλών χρήσεων σπαστός, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³.  
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Ύψος φόρτωσης στον πείρο τουλάχιστον: 3,20µ. 
Να διατηρείται αυτόματα σε οριζόντια θέση, έως την μέγιστη ανύψωσή του. 
Επιθυμητό είναι ο χειρισμός του φορτωτή να γίνεται µε μοχλό (joystick) για όλες τις κινήσεις. 
 
1.3.2 Οπίσθιος εξοπλισμός 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση φόρτωσης (μπούµα - βραχίονας – 
σύστημα φόρτωσης) και θαφέρει κάδο εκσκαφής πλάτους 60 cm. 
 
Επιθυμητό είναι ο χειρισμός να γίνεται µε μοχλό (joystick) για όλες τις κινήσεις. 
•Άνοιγμα πίσω βραχίονα, μετρούμενο από το σημείο περιστροφής έως την άκρη του κάδου φόρτωσης 
60cm, τουλάχιστον 6,00μ.  
 
1.4 ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική κλειστού τύπου ασφαλείας Rollover Protection Structure 
(ROPS) και Falling Object Protection Structure (FOPS), µε δυο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα 
παράθυρα, µε σύστημα θέρμανσης, αερισμού και ψύξης (air condition). 
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι 
ρυθμιζόμενο µε σύστημα αερανάρτησης για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε 
επιθυμητή θέση εργασίας. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την 
σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών.  
Θα διαθέτει επίσης πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός - πίσω) και 
φωτισμό πορείας σύμφωνα µε τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και 
αριστερά και βομβητή οπισθοπορείας. 
 
1.5 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
1.5.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες.. 
 
1.5.2 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 
απαιτουμένων ανταλλακτικών, τουλάχιστον για µια δεκαετία. 
Δήλωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
ανταλλακτικών και  εγγύησης. 
Δήλωση  χρόνου μετάβασης  συνεργείου στον τόπο εργασίας του μηχανήματος για την  αποκατάσταση 
των τυχόν ζημιών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί η μεταφορά του μηχανήματος για επισκευή σε άλλο τόπο, οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον 
προμηθευτή. 
 
1.5.3 Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
 
1.6  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. Για δύο χειριστές 
εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για δύο τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών. 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
Βιβλίο επισκευών και ανταλλακτικών. 
 
1.7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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Το μηχάνημα θα παραδοθεί µε τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο 
πλευρές θα φέρει επιγραφές, οι οποίες θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αναγράψει. 
 
1.8 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Ο Δήμος θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 

προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα 

βοηθήσει – όπου απαιτηθεί -τον Δήμου στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και εύρη 

βαθμολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας 

 

 
Α / Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 
 
(100-120 
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 (ΣΒ* 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α) 

1)  Γενικά, Τύπος, Μέγεθος 10%   

2)  Κινητήρας 10%   

3)  Υδραυλικό Σύστημα 10%   

4)  Σύστημα Μετάδοσης κίνησης 10%   

5)  Σύστημα κύλισης, Ελαστικά 

 
5%   

6)  Σύστημα διεύθυνσης 5%   

7)  Σύστημα πέδησης 5%   

8)  Εμπρόσθιος εξοπλισμός 5%   

9)  Οπίσθιος εξοπλισμός 

 
5%   

10)  Καμπίνα και άλλα στοιχεία 5%   

11)  Εγγύηση καλής λειτουργίας 5%   

12)  Συντήρηση-Ανταλλακτικά- Χρόνος 
απόκρισης σε περίπτωση τεχνικής 
βλάβης 

5%   

13)  Χρόνος Παράδοσης 5%   

14)  Εκπαίδευση 5%   

15)  Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας 
σε ανταλλακτικά 

5%   
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο 
συντελεστής βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου. Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου 
είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της 
Προκήρυξης. Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών της Προκήρυξης. Η Επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα 
της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ). 
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με 
μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
σχετικά με την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή 
Αξιολόγησης, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφετε από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά, η σειρά 
αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής 
της προσφοράς προς τη Συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι: 
 

Προσωρινός Μειοδότης είναι ο προμηθευτής με  το 
μικρότερο λόγο: 

Οικονομική Προσφορά 

Συνολική Βαθμολογία (υ): Κν×σν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16)  
  Πιστοποιήσεις προμηθευτή 

5%   

 Άθροισμα βαθμολογίας 
κριτηρίων 

100   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΥΠΟΥ BOBCAT 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί  από τις υπηρεσίες  του Δήμου Αντιπάρου για  να 

καλύψει ανάγκες μικρών εργασιών  όπως καθαρισμό τάφρων, ρείθρων, κλπ. 

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. 
Με την προφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού και τα 

παρακάτω στοιχεία :  

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος που θα αφορά όλα τα τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά - 

τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν να είναι στη Αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση).  

Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, μοντέλο, έτος κατασκευής.  
 
1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
1.2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το πολύ 12 
μηνών προ της υπογραφής της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού. 
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, (όχι αρθρωτό), χωματουργικού τύπου με τοποθετημένη μπροστά την 

εξάρτηση του φορτωτή, με τον κάδο φόρτωσης. Μέσω ταχυσυνδέσμου, στη θέση του κάδου φόρτωσης, 

θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας. 

Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική. Το βάρος λειτουργίας του θα είναι 

τουλάχιστον 3.000 κιλά, το ολικό μήκος, με τον κάδο, μικρότερο των 4,00 μ, το ύψος του χωρίς φάρο 

μικρότερο των 2,0 μ. και το ολικό πλάτος, με τον κάδο, δε θα ξεπερνά τα 2,00 μ. 

Το μέγιστο ύψος στον πείρο του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,9 μέτρα  

Να δοθούν ακόμη, με την προσφορά, το ακριβές μοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος, οι 

διαστάσεις, μεταξόνιο, κλπ. 

Το μηχάνημα, θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που 
ισχύουν στην Ε.Ε. 
Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την έκδοση των προβλεπόμενων 
αδειών κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
 
1.2.2 Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος TURBO, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,  μικτής  ισχύος 72 HP κατά ISO άνω των 65 PS και με μέγιστη ροπή πάνω 

από 240Nm (όχι πάνω από τις 1.650 rpm). Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται απαραίτητα με 

πεντάλ (ποδόγκαζο). Θα υπάρχει όμως και χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό στροφών του κινητήρα που 

απαιτεί η λειτουργία εξαρτήσεων όπως π.χ. η εξάρτηση εκσκαφής και διάφορα υδραυλικά εργαλεία. 

Ο κινητήρας και οι υδραυλικές αντλίες θα βρίσκονται τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση για την καλύτερη 

και αποδοτικότερη λειτουργία τους. 

 
1.2.3 Υδραυλικό σύστημα 
Η υδραυλική αντλία θα είναι παροχής άνω των 70 λίτρων/λεπτό (αντλία high flow), ώστε να λειτουργούν 

εξαρτήματα εργασίας μεγάλης υδραυλικής ισχύος. Η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος 

πορείας θα είναι τουλάχιστον 230 Bar και της εργασίας τουλάχιστον 200 Bar. 

Ο συνολικός κύκλος εργασίας της μπούμας δεν θα υπερβαίνει τα 8 sec. 
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1.2.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών 

κινητήρων. Θα επιτυγχάνεται επί τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360° . 

Η τελική μετάδοση κίνησης από τους υδραυλικούς κινητήρες σε όλους τους τροχούς (4Χ4) θα γίνεται μέσω 

αλυσίδων. 

Η ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος εμπρός / πίσω θα είναι τουλάχιστον με δυο ταχύτητες πορείας 

χαμηλή- υψηλή, τουλάχιστον 11/18 χλμ/ώρα, αντιστοίχως. 

Η δεξαμενή καυσίμου θα διαθέτει ρεζερβουάρ με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 λίτρων. 

 
1.2.5 Σύστημα ελέγχου – χειριστήρια 
Ο έλεγχος των κινήσεων του φορτωτή, αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος θα γίνεται με 

υδραυλικά χειριστήρια joystick (δηλαδή για την μετάδοση της “εντολής” κίνησης από τον μοχλό χειρισμού 

προς τις υδροστατικές αντλίες δεν θα υπάρχουν μηχανικά μέρη όπως ντίζες, κ.λπ.) Κατά προτίμηση θα 

υπάρχουν χειριστήρια τύπου pilot. 

 
1.2.6 Σύστημα πέδησης– στάθμευσης 

Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος. Η στάθμευση (parking brake) 

θα γίνεται με μηχανικό σύστημα. 

 
1.2.7 Ελαστικά 

Τα ελαστικά των τροχών θα είναι τρακτερωτού τύπου τουλάχιστον οκτώ (8) λινών, βαρέως τύπου με 

διαστάσεις (10x16.5 ). 

 

1.2.8 Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής λειτουργίας 

και υψηλών απαιτήσεων. Η μπούμα του φορτωτή θα έχει απαραίτητα δύο βραχίονες (μπράτσα) 

ανύψωσης του κάδου. Επίσης η ανατροπή του κάδου θα γίνεται με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους.  

Η οριζοντίωση του κάδου κατά την ανύψωσή του θα είναι αυτόματης λειτουργίας. 

Ο φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης, με τα 

εξαρτήματα εργασίας. 

Ο κάδος φορτωτή θα είναι γενικής χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 0,40 m3. Το φορτίο λειτουργίας του 

μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 850 κιλά χωρίς την χρήση έξτρα αντίβαρων. 

Γωνία ανατροπής του κάδου στο μέγιστο ύψος, περίπου 40°. 

Ύψος στον πείρο του κάδου θα πρέπει να είναι περίπου 2,9 μέτρα. 

Η δύναμη εκσκαφής στους κυλίνδρους του κάδου θα είναι τουλάχιστον 20kN και στη μπούμα τουλάχιστον 

18 kN. 

Το φορτίο ανατροπής θα είναι περίπου1800 κιλά. 

 

1.2.9 Εξαρτήματα εργασίας 

Να αναφερθούν τα βαρέα εξαρτήματα εργασίας τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν από την 

παρεχόμενη υδραυλική ισχύ του μηχανήματος. 

Όλα τα εξαρτήματα εργασίας θα προσαρμόζονται μέσω ταχυσυνδέσμου στους βραχίονες του φορτωτή 

στη θέση του κάδου φόρτωσης. Ο ταχυσύνδεσμος θα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. 
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1.2.10 Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 

Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι ασφαλείας ROPS και FOPS, κλειστού τύπου, θερμαινόμενη και με 

σύστημα ψύξεως, και θα παρέχει τη μέγιση δυνατή ορατότητα 

 

Να περιγραφούν: 

α. Ο πίνακας ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος 

β. Το σύστημα φωτισμού (φώτα Κ.Ο.Κ). 

Όταν το μηχάνημα εκτελεί κίνηση προς τα πίσω θα πρέπει απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η 

κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το μηχάνημα. Για την 

ασφαλή οδήγηση του μηχανήματος, θα υπάρχουν δύο καθρέπτες ανά ένας τοποθετημένοι στους 

βραχίονες του φορτωτή και ένας εντός της καμπίνας. Επίσης, θα υπάρχει σύστημα ενδασφάλισης 

χειριστηρίων και μπούμας. 

 

1.2.11 Λοιπός εξοπλισμός 

 Θα φέρει κατάλληλη κατασκευή η οποία θα προστατεύει τα μηχανικά – λειτουργικά μέρη του από 

μεγάλα αντικείμενα, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η γρήγορη και απρόσκοπτη δυνατότητα για 

επιθεωρήσεις συντηρήσεως. 

 Θα φέρει βομβητή οπισθοπορείας. 

 Θα φέρει πυροσβεστήρα, τρίγωνο στάθμευσης και τρίγωνο βραδυπορείας. 

 Θα φέρει αναλάμποντα φάρο οροφής 

 

Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει σήμα CE 

 

1.3. 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. Για δύο χειριστές 
εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για δύο τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών. 
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 
Βιβλίο επισκευών και ανταλλακτικών. 
 
1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

1.4.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 12-μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.  

 

1.4.2 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ανταλλακτικών, τουλάχιστον για µια δεκαετία από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής του εξοπλισμού. 

Δήλωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, 
ανταλλακτικών και  εγγύησης. 
Δήλωση  χρόνου μετάβασης  συνεργείου στον τόπο εργασίας του μηχανήματος για την  αποκατάσταση 
των τυχόν ζημιών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μεταφορά του μηχανήματος για επισκευή σε άλλο τόπο, οι δαπάνες θα 
καλυφθούν από τον προμηθευτή.  
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1.4.3 Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης. 
 
1.4.4 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

Ο Δήμος θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 

προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα 

βοηθήσει – όπου απαιτηθεί -τον Δήμου στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

 
1.7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Το μηχάνημα θα παραδοθεί µε τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο 

πλευρές θα φέρει επιγραφές, οι οποίες θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αναγράψει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και εύρη 

βαθμολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας 

 

 
Α / Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 
 
(100-120 
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 (ΣΒ* 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α) 

1)  Γενικά, Τύπος, Βάρος και 
Διαστάσεις 

10% 
  

2)  Κινητήρας 10%   

3)  Υδραυλικό Σύστημα 5%   

4)  Σύστημα Μετάδοσης κίνησης 5%   

5)  Σύστημα ελέγχου- Χειριστήρια 5%   

6)  Σύστημα πέδησης - στάθμευσης 5%   

7)  Ελαστικά 2%   

8)  Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή 5%   

9)  Εξαρτήματα εργασίας 8%   

10)  Καμπίνα χειρισμού 5%   

11)  Λοιπά στοιχεία 7%   

12)  Παράδοση 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 

5%   

13)  Εκπαίδευση 5%   

14)  Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας 
σε ανταλλακτικά 

3%   
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