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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα για την κάλυψη των  αναγκών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα για εργασίες φόρτωσης υλικών, επισκευές δικτύων ύδρευσης, εκσκαφές, 

συντηρήσεις αγροτικών και ορεινών δρόμων, διαχείρισης υλικών, καθαρισμό Δημοτικών  χώρων, 

συντήρησης έργων και  ενός (1)  καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος για την  συντήρηση  

ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου του Δήμου Ιάσμου.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό  

Διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Ι, «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και από 

ίδιους πόρους και έχει  προϋπολογισθεί στο ποσό των 186.000,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
2017ΣΕ05500010 

170.000,00 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 16.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 186.000,00 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Προμήθεια ελαστικοφόρου 
εκσκαφέα φορτωτή (όπως 
περιγράφεται στην μελέτη) 

τεμάχιο 1 
80.000,00 80.000,00 

2 Προμήθεια ανυψωτικού 
καλαθοφόρου οχήματος 
(όπως περιγράφεται στην 
μελέτη) 

τεμάχιο 1 

70.000,00 70.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1 150.000,00 
    ΦΠΑ 24% 36.000,00 
      
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 186.000,00 

 
 

Ίασμος 26/02/2019 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Προϊστάμενος Διύθυνσης 
   
   
   

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης Αναστασία Φραντζέσκου Χρήστος Ζέκος 
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γεωπόνος 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Σκοπός  
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια:  
ΤΜΗΜΑ 1. Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα για 
εργασίες φόρτωσης υλικών, επισκευές δικτύων ύδρευσης, εκσκαφές, συντηρήσεις αγροτικών και ορεινών 
δρόμων, διαχείρισης υλικών, καθαρισμό Δημοτικών χώρων, συντήρησης έργων. 
ΤΜΗΜΑ 2. καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου του 
Δήμου Ιάσμου. 
 
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 
προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα 
είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή 
μικρότερη του 5% από τη ζητούμενη τιμή.  
 
Τα ανωτέρω οχήματα-ΜΕ θα παραδοθούν στον Δήμο Ιάσμου έτοιμα προς κυκλοφορία. Στην προσφορά 
των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κλπ. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των οχημάτων-ΜΕ στην υπηρεσία, να καταθέσει 
και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους. 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΜΗΜΑ 1 
 

1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
 
1.1 Γενικά, τύπος. μέγεθος 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο 
θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή 
μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και 
διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 
 
Η λειτουργία των 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 επί ποινή αποκλεισμού 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 8Τ. 
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 5,70μ. 
Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας  3,5μ. 
Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35μ. 
 
1.2   Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξης αέρα (intercooler), σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος 
περίπου 110HP.  
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη ροπή στρέψεως. 
 
Θα βαθμολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή του ίδιου του 
μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ως σύνολο. 
 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα με τις 
καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  
 
Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της δεξαμενής 
καυσίμου θα είναι πάνω από 140lt 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. 
 
1.3   Υδραυλικό σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού, μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής 
παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 160 lt/min. 
 
 



1.4  Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα 
α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) και απαραίτητα 
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική επιλογή σχέσεων (AUTOSHIFT). Το αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόματη, ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την 
πορεία του μηχανήματος. Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με διακόπτη επιλογής στην καμπίνα.   
 Η τελική κίνηση θα μεταδίδεται μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Να 
αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.  
 
Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο θα δίνει 
τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4) ταχύτητες πίσω. 
Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.  
 
Σύστημα κύλισης  
Να αναφερθούν: 
- Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 
- Τύπος διαφορικών. 
 
Ελαστικά 
Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial).  
Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν  ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου.  
Τα ελαστικά να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες κατάλληλων διαστάσεων οι οποίες 
θα δηλώνονται στην προσφορά του προμηθευτή και να είναι κατασκευής όχι παραπάνω του ενός έτους 
από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος. 
 
β. . Σύστημα διεύθυνσης 
Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους 
εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, 
μεταξύ πεζοδρομίων. 
 
γ. Σύστημα πέδησης 
Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών 
δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 
Να αναφερθεί, η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά 
προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε 
περίπτωση. 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. 
 
1.5  Εξαρτήσεις 
α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος απαιτείται εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών 
απαιτήσεων και 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, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα δύο 
(2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας 
και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 
  
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³. 



Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον. 
Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6500kg ενώ η ανυψωτική 
ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3000 κιλά. 

 
Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις. 
Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για 
την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.  
 
β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι 
προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-
αριστερά κατά 1.0 μ. τουλάχιστον.  
 
Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). Ο κάδος εκσκαφής της 
τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά 
την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί 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 κλπ. 
 
Επίσης να συνοδεύεται από εφεδρικό κάδο εκσκαφής πλάτους 40εκ.  
 
Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα είναι περίπου 5,50 μέτρα.  
Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 μ. 
Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 6000 kgf. 
 
Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του μηχανήματος. 
Να δοθεί η σχετική μέτρηση. 
 
 Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 
βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ. και θα 
συνοδεύεται με βραχόσφυρα η οποία θα αποτελείται από ένα βελόνι και ένα κοπίδι και ζεύγος 
υδραυλικών σωληνώσεων με ταχυσυνδέσμους. 
 
Η μπούμα του εκσκαφέα θα φέρει στην άκρη της ειδικό ταχυσύνδεσμο για την εύκολη και γρήγορη 
αλλαγή των εξαρτήσεων όπως κάδων, σφύρας κ.λ.π.    
 
1.6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτες 
διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition. 
 
Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. 
 
Όλοι οι χειρισμοί του μηχανήματος και η οδήγηση 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. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την 
σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, σε πραγματικό χρόνο, με την 
ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις 
πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 



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 
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 
 
Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
α) Σειρά συνήθων εργαλείων . 
β) Πυροσβεστήρα κατά κ.ο.κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
γ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον κ.ο.κ. 
δ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον κ.ο.κ. 
ε) Τρίγωνο βραδυπορείας, τοποθετημένο στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος 
στ) Προειδοποιητικό περιστρεφόμενο φανό οροφής 
ζ) ηχητικά σήματα (κόρνα, βομβητή οπισθοπορείας) 
 
Υποχρεωτικά το όχημα θα παραδοθεί με την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2019» εκατέρωθεν 
του οχήματος στις πλάγιες πλευρές της καμπίνας και τυχόν άλλα διακριτικά σημεία (εάν ζητηθούν από 
τον Δήμο). 
 
1.8.Aξιοπιστία 
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 υπ’ όψιν για 
την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος. 
 
1.9 Eγγύηση καλής λειτουργίας 
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. 
 
1.10 Συντήρηση – Ανταλλακτικά 
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. 
 
1.11 Χρόνος παράδοσης 
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. 
 
1.12 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. 
 
1.13 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. 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΜΗΜΑ 2 
 

2. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προς προμήθεια καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο τουλάχιστον 16μ ύψους εργασίας 
και 8μ οριζόντιας εργασίας. Θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό 
μηχανισμό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. H oλη κατασκευή πρέπει να γίνει βάσει της οδηγίας  
EN280:2013+Α1:2015 

 
Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη εργοστασίου, θα φέρει 
σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας. 
Τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις ώστε το όχημα να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους 
Ελληνικούς δρόμους, για ελάχιστο φορτίο καλαθιού εργασίας 220kg. 
Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει 
τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια από τον κατασκευαστή. 
Στο πλαίσιο κατασκευής του μηχανισμού θα στηρίζονται οι βραχίονες. 
Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σημεία που θα ορίσει ο Δήμος. 
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) 
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 
προτίμηση ή επιθυμία. 
  Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ. , θα είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήματα. 
 
Ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη Δήλωση  ότι υποχρεούται εφόσον ζητηθεί , είτε να προσκομίσει 
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής, είτε με έξοδά του να μεταφέρει δύο 
μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής  προκειμένου η 
επιτροπή να ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας  της θέσης χειρισμού και τις μονώσεις   που 
χρησιμοποιούνται  
Τo όχημα θα πρέπει να φέρει τα εξής πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα βάσει της 
οδηγίας 2006/42/ΕΕ/21-1209.  
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών: 
Α     Εξέταση  τύπου από πιστοποιημένο φορέα 
       Αφορά τον τύπο του παραγόμενου μηχ/τος παράρτημα 4 οδηγία 2006/42/ΕΕ 
B.   Κατάθεση ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007 του κατασκευαστή που να αναφέρεται στο πεδίο 
εφαρμογής το ειδικό επάγγελμα κατασκευής, εμπορίας και service και του προμηθευτή για εμπορία και 
service. 
Με την παράδοση του οχήματος: 
Α    Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητος τύπου ΑΑ από πιστοποιημένο 
      φορέα ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ( ΦΕΚ 1186/2003) 
Β     Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή CE 
Γ     Βιβλίο συντήρησης και οδηγιών χρήσης 
Δ     Έγκριση τύπου  
 
2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
2.2.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο, θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο EURO 6 τουλάχιστον, 
κατάλληλο για την τοποθέτηση υπερκατασκευής καλαθοφόρου. 
 



Οι διαστάσεις του οχήματος θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές, ώστε να εξασφαλίζουν την ευελιξία 
του οχήματος. Το μεταξόνιο του οχήματος θα πρέπει να είναι το πολύ 4 μ. 
 
2.2.2   ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού 
κατασκευαστή, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. 
 
Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 5,0 tn. 
 
Λόγω της μεγάλης καταπονήσεως του οχήματος που θα προκύπτει από την τοποθέτηση υπερκατασκευής 
το σασί του οχήματος θα είναι βαριάς κατασκευής και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει 
ρήγμα ή στρέβλωση, ακόμη και για φορτίο 25% μεγαλύτερο του ανωτάτου επιτρεπόμενου. 
 
2.2.3  ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) 
Το όχημα θα είναι προωθημένης ή ημιπροωθημένης οδήγησης με καμπίνα 2 θυρών με  εμπρόσθιες θέσεις 
επιβαινόντων. Η καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών βάσεων.  
 
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό. 
 
Θα φέρει κάθισμα οδηγού με ανάρτηση, πλήρως ρυθμιζόμενο, καθίσματα απαραιτήτως για δύο 
συνοδηγούς, όλα με ζώνες ασφαλείας. 
 
Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερμική μόνωση, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου, αντιηλιακά σκιάδια, 
εσωτερικό φωτισμό, πλαστικό τάπητα δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες, σύστημα immobilizer κλπ. Θα 
έχει δύο πόρτες με ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά παράθυρα. 
 
2.2.4   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Θα πρέπει να είναι τετρακύλινδρος,  τουλάχιστον 140 Hp. 
Θα φέρει απαραίτητα σύστημα υπερσυμπιέσεως . Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, να φέρει εξελιγμένα 
συστήματα τροφοδοσίας όπως αντλία πολύ υψηλής πιέσεως, τουρμπίνα , ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
κλπ. 
 
Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 70 lt. 
2.2.5   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον 5 ταχύτητες μπροστά, πλήρως συγχρονισμένες και 1 πίσω. 
Επίσης θα υπάρχει απαραίτητα έξοδος στο κιβώτιο για την προσαρμογή του δυναμολήπτη PTO, για την 
λειτουργία του υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής. 
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 90 km/h. 
 
Επίσης, η αναρριχητικότητα του οχήματος θα υπερβαίνει το 20%. 
 
2.2.6   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ 
Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (επιθυμητό) και μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα 
ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. Θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, και επιθυμητή 
είναι η ύπαρξη συστήματος αντιολίσθησης ASR ή ΕBD, ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος. 
 
2.2.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Ανάρτηση μηχανική με ανεξάρτητους τροχούς εμπρός και μέσω ημιελλειπτικών ή παραβολικών ελατηρίων 
πίσω, με αντιστρεπτικούς ράβδους και αμορτισέρ.  Δεκτά και άλλα συστήματα ανάρτησης, αρκεί να 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια και στιβαρότητα του οχήματος. Να γίνει πλήρης περιγραφή. 
 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα το μέγιστο τεχνικό φορτίο του οπίσθιου άξονα και η ύπαρξη βοηθητικής 
ανάρτησης (κόντρα σούστα) στον πίσω άξονα. 
 



2.2.8  ΤΡΟΧΟΙ 
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και αναγνωρισμένου κατασκευαστή με καλή φήμη 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
2.2.9  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Το όχημα θα συνοδεύεται από : 
Ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. 
Καθρέφτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς. 
Ηλεκτρικά παράθυρα. 
Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση). 
Πυροσβεστήρας ή πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
Πλήρες φαρμακείο κατά Κ.Ο.Κ. 
Τρίγωνο ασφαλείας. 
Ταχογράφο κατά Κ.Ο.Κ. 
Φάρος  
Πλήρη σειρά φωτιστικών σημάτων, καθρέφτες, κόρνα κλπ.  κατά Κ.Ο.Κ. 
 
2.2.10   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ελάχιστη απαίτηση συντηρήσεως του οχήματος (π.χ. αλλαγή φίλτρου λαδιού, 
φίλτρο πετρελαίου, λαδιών κλπ). Να δηλωθούν οι χρονικές περίοδοι στις οποίες απαιτείται να γίνεται 
σέρβις του οχήματος και ο τρόπος πρόσβασης στον χώρο του κινητήρα. 
 
2.2.11  ΒΑΦΗ 
Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, η οποία να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή 
αντισκωριακή προστασία. Η υπερκατασκευή, αφού απολιπανθεί κατάλληλα, θα βαφεί με δύο στρώσεις 
αστάρι και δύο στρώσεις χρώματος  με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που 
αφορούν την κίνηση του καλαθιού. 
 
2.2.12  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 
τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  
 
2.2.13  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 
Το όχημα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου, εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. 
 
3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
1. Η υπερκατασκευή να είναι τελείως καινούργια εξ’ ολοκλήρου μεταλλική και σχεδιασμένη για την 
ανύψωση ειδικού καλαθιού ασφαλώς για δυο(2) άτομα με τα εργαλεία τους. 
2. Θα φέρει δε σήμανση CE – Ταμπελάκι κατασκευής  σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της ελληνικής 
νομοθεσίας. 
3. Θα φέρει δικό της πλαίσιο – πλατφόρμα που θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό δάπεδο 
αλουμινίου και να είναι τοποθετημένο μέσω ειδικών βάσεων στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να 
τοποθετηθεί 1 ερμάριο  αποθήκευσης. 
4. Το ανυψωτικό και η υπερκατασκευή αφού απολιπανθεί κατάλληλα, θα βαφεί με δύο στρώσεις αστάρι 
και δύο στρώσεις χρώματος  με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που 
αφορούν την κίνηση του καλαθιού. 

   
 Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα αποτελείται από: 
3.1 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  
Ο ανυψωτικός μηχανισμός να είναι ισχυρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας, ικανός να αντέξει με 
την απαιτούμενη ασφάλεια όλα τα φορτία που δημιουργούνται από το ίδιο βάρος το βάρος του ωφέλιμου 
φορτίου και στις δυναμικές καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τις κινήσεις του. 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι τηλεσκοπικού τύπου με δύο τουλάχιστον τηλεσκοπικούς δοκούς. 



Οι βραχίονες θα περιστρέφονται επί ειδικής βάσης κατά 360 μοίρες με υδραυλική περιστροφή σε 
σύστημα ατέρμονα με ρουλεμάν και προς τις δυο κατευθύνσεις ο οποίος θα είναι ηλεκτρικά μονωμένος, 
ώστε να μπορεί να απομονώνεται ο ανυψωτικός μηχανισμός από το πλαίσιο - πλατφόρμα. 
 
Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχεδιαγράμματα του κατασκευαστή και βεβαίωση όπου θα 
φαίνεται η μόνωση στο σύστημα περιστροφής, επίσης πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό μόνωσης του 
συνδέσμου από αναγνωρισμένο φορέα για τάση 5000V τουλάχιστον.  
Να έχει σύστημα αυτομάτου οριζοντίωσης  καλαθιού. 
Όλο το υδραυλικό - ηλεκτρικό σύστημα και το υδραυλικό έμβολο θα πρέπει να είναι εντός της 
τηλεσκοπικής δοκού, ώστε να αποφεύγεται η φθορά του. Να κατατεθεί σχέδιο του κατασκευαστικού 
οίκου και βεβαίωση του, που θα βεβαιώνει το παραπάνω. 
Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη υδραυλική με τρία (3) χειριστήρια: 
 
Στο κεντρικό χειριστήριο εδάφους θα πρέπει να υπάρχει οθόνη αφής τουλάχιστον 7" στην οποία θα 
εμφανίζονται οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανισμού ώστε ο χειριστής να 
μπορεί να ελέγχει και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του μηχανισμού (αν το σύστημα 
ευστάθειας είναι στη σωστή θέση κτλ.)  
Θα υπάρχουν αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να 
πραγματοποιούνται οι κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα ελεγχόμενη από το ηλεκτρονικό 
σύστημα. 
Επίσης θα υπάρχει:  
α. κεντρικός γενικός διακόπτης 
β. κλείδωμα χειριστηρίου πελμάτων με κλειδί 
γ. κλείδωμα όλων των λειτουργιών που μπορεί να γίνουν από το έδαφος με κλειδί και εφόσον γυρίσουμε 
τις εντολές στο καλάθι με κλειδί ούτως ώστε όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το 
αντίστοιχο του εδάφους τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας 
δ. κεντρικό   (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 
ε. Σύστημα PLC για  
α) Έλεγχο  κινήσεων 
β) Έλεγχος σταθεροποίησης μηχανής 
γ) Μέτρηση ωρών εργασίας μηχανής 
δ) Ένδειξη βλαβών όπου θα εμφανίζονται στην οθόνη και οδηγίες αποκατάστασης   
ε) Έλεγχος μηχανής για ασφαλή πορεία 
  
 το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγχεται και θα οδηγείται από μονάδα plc αναγνωρισμένου κατασκευαστή  
 
Χειριστήριο καλαθιού  
α) Αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να πραγματοποιούνται οι 
κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα ελεγχόμενη από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
β) κεντρικό   (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 
γ. Ενδεικτικές λυχνίες από τις οποίες θα φαίνεται αν υπάρχει τροφοδοσία στο χειριστήριο, αν το σύστημα 
ευστάθειας είναι στη σωστή θέση και αν το σύστημα του ανυψωτικού μηχανισμού είναι μέσα στα όρια 
λειτουργίας. 
   
Χειριστήριο βραχιόνων στήριξης (ποδαρικών) 
α.  ασφαλιστική βαλβίδα 
β.  4 ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για κάθε κίνηση πέλματος   
γ.  2 ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για επέκταση των πελμάτων εκτός περιγράμματος  
δ.  αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής 
Οι βραχίονες στήριξης θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα και οριζόντια προς το έδαφος ώστε να μην 
δημιουργούνται φθορές στο οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του μηχανισμού. 
 
3.2  ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- Το καλάθι εργασίας είναι αρίστης κατασκευής υψηλής αντοχής και ποιότητας ανάλογων διαστάσεων 
(ενδεικτικά 1.4 χ 0,7 χ 1.2 m) με ειδικό υλικό παρέχοντας επαρκή μόνωση για ηλεκτρική εργασία 



τουλάχιστον 5000V.Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό μόνωσης από αναγνωρισμένο φορέα και 
βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική μόνωση είναι τουλάχιστον 
5000V. 
-Φέρει παροχή  ρευματολήπτη  12 ή 24 volt. 
-Στη θέση ηρεμίας του μηχανισμού το καλάθι βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του οχήματος ώστε να 
ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβλημα από το δάπεδο της πλατφόρμας. 
-Θύρα ασφαλείας  
-Προσαρμογή καλαθιού στον πυθμένα και σύστημα οριζοντίωσης του καλαθιού σε όλες τις θέσεις 
εργασίας. 
-Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης  στον πυθμένα του καλαθιού  και  σύστημα αποτροπής κινήσεων  
 
3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα επιτυγχάνεται με τροφοδοσία υδραυλικού ελαίου από την 
κατάλληλης απόδοσης αντλία ελαίου η οποία προσαρμόζεται στο δυναμοδότη του αυτοκινήτου(PTO). Με 
εντολή εμπλοκής και απεμπλοκής από τον χειριστή. 
 
Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης να είναι στηριγμένες με ασφάλεια και φέρουν μεταλλικά κολλήματα 
οπού απαιτείται. 
 
3.4  ΠΕΛΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ 
- 4 σταθεροποιητές – πέλματα στη βάση του ανυψωτικού 2 εμπρόσθια 2 οπίσθια με ανεξάρτητη στήριξη. 
- Ασφαλιστική βαλβίδα   
- Ισχυρής κατασκευής και ανεξάρτητου χειρισμού για ανωμαλίες εδάφους  
- Οριζοντίωση πλατφόρμας  
 -Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής 
- Οπτική ένδειξη εντός της καμπίνας για τη θέση των πελμάτων όπως ορίζει η οδηγία 
- Οι βραχίονες στήριξης, στους οποίους προσαρμόζονται τα πέλματα έδρασης, θα πρέπει να εκτείνονται 
κάθετα και οριζόντια προς το έδαφος και εκτός του περιγράμματος του αυτοκινήτου.  Διαγώνια επέκταση 
πελμάτων απορρίπτεται λόγω του ότι  δημιουργούνται φθορές στο οδόστρωμα . 
- Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί ο ανυψωτικός μηχανισμός όταν αναπτυχθούν τα 
πέλματα έδρασης μόνο κάθετα και εντός του περιγράμματος του αυτοκινήτου για μειωμένη οριζόντια 
επέκταση του καλαθιού. 
 
3.5     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο ανυψωτικός μηχανισμός θα 
είναι οι  ακόλουθες: 

 Όλο το ηλεκτρικό και υδραυλικό κύκλωμα και η μπουκάλα τηλεσκοπίου θα είναι προστατευμένο 
μέσα στην τηλεσκοπική μπούμα και μέσα στους δοκούς για την αποφυγή ατυχήματος και φθορών 
από εξωτερικές αντίξοες συνθήκες. 

 Σε περίπτωση βλάβης η εμπλοκής του υδραυλικού κυκλώματος να ακινητοποιείται ο βραχίονας 
και στη συνέχεια να μετακινείται μέσω χειροκίνητης αντλίας. 

 Σε περίπτωση βλάβης η εμπλοκής του ηλεκτρικού κυκλώματος να ακινητοποιείται ο βραχίονας και 
στη συνέχεια να μετακινείται μέσω χειροκίνητης αντλίας. 

 Παράλληλα να ελέγχεται η έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού και δεν θα επιτρέπεται η έναρξη 
από τον χειριστή εφόσον δε πατήσουν σωστά τα πέλματα ή είναι ασταθής η έδραση του 
οχήματος. 

 Διακόπτης (emergency stop)με ειδικό χειριστήριο τύπου μανιτάρι. 
 Οι υδροστατικοί κύλινδροι θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε περίπτωση θραύσης των 

ελαστικών σωλήνων οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες – κολλημένες και όχι με βιδώματα τα 
οποία δημιουργούν κινδύνους. 

 Οι σταθεροποιητές – πέλματα να διαθέτουν ηλεκτρονικούς διακόπτες μη προσβάσιμους και με 
κλειδιά που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του ανυψωτικού αν πρώτα δεν τοποθετηθούν και δε θα 
επιτρέπουν τη λειτουργία τους όταν το καλάθι βρίσκεται  ψηλά. 

 Σε κάθε περίπτωση που ενδέχεται να δημιουργηθεί ασταθής κατάσταση θα διακόπτεται η 
λειτουργία του ανυψωτικού και θα υπάρχει ανάσχεση λειτουργίας 



 Όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το αντίστοιχο του εδάφους τίθεται 
αυτόματα εκτός λειτουργίας με ειδικό μηχανισμό μη επισκέψιμο κατά την ώρα έναρξης και 
εργασίας. 
 

3.6    Στοιχεία Προσφορών:  
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 
στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 
1.Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της κατασκευής (prospectus) από 
τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα 
και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 
2.Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
3.Yπεύθυνη Δήλωση  ότι υποχρεούται εφόσον ζητηθεί, είτε να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής 
Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής, είτε με έξοδά του να μεταφέρει δύο μέλη της Επιτροπής σε 
άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής  προκειμένου η επιτροπή να ελέγξει τα 
συστήματα ασφαλείας και της θέσης χειρισμού  που χρησιμοποιούνται  
4.Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για 
ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα 48  
ωρών  από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 
5.Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να 
μπορούν να αξιολογηθούν. 
6.Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 
7.Ο προσφέρων να καταθέσει σχέδια ανύψωσης. 
8.Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service 
καλαθοφόρων και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής  και μεταφρασμένη, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και 
συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα μεταφρασμένο και θεωρημένο 
από επίσημη αρχή.   
9.Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007 
διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος  καθώς και του προσφέροντος  για εμπορία και service 
του υπό προμήθεια είδους. 
10.Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και 
service με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  
11.Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους  τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 
εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα 
12.Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
13.Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι  απόλυτα ασφαλείς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το 
εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 
εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 και το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, επίσης επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την 
διαδικασία συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 3834  
14.Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπογράφονται από τον προσφέροντα και από τον 
κατασκευαστή εάν δεν είναι ο ίδιος . 

Ίασμος 26/02/2019 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Προϊστάμενος Διύθυνσης 

   
   
   

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης Αναστασία Φραντζέσκου Χρήστος Ζέκος 
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γεωπόνος 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Αρ. Μελέτης: 11/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 186.000,00 € 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
2017ΣΕ05500010 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ: 
Κ.Α. 64-7131-701 

 CPV: 43262100-8 & 42415100-9 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο)  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 
εξοπλισμού.  

 Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή και βραχόσφυρας 

 Προμήθεια ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  (Ισχύουσες διατάξεις)  

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:  

- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις»,  

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

- Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,  



- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον 
Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),  

- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15,  

- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών.»,  

- π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.»,  

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,  

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης»,  

- την υπ. Αριθμ. 27712/11-06-2018 (ΑΔΑ ΨΦ82465ΧΘ7-ΥΧ4) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την 
ένταξη της πράξης «Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος» στο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν καθώς και η λοιπή τρέχουσα ισχύουσα νομοθεσία 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού.  

β) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

γ) Η παρούσα μελέτη.  

δ) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.  

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 412/2016, 
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας / 
τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)  

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 15 
ημερών για υπογραφή της σύμβασης .  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  



ΑΡΘΡΟ 7ο  (Προθεσμία εκτέλεσης)  

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της δημοπρασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Παραλαβή)  

Η παραλαβή των υπό προμήθεια μηχανημάτων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του μηχανήματος, και θα 
αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 
παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 
λειτουργικών ανωμαλιών του.  

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια μηχανήματος, 
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της Μετά την 
προσωρινή παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο (Τρόπος Πληρωμής)  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα 
σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Άρθρο 11ο: Τόπος παράδοσης 

 

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στον Δήμο Ιάσμου, (στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ή όπου 
αλλού υποδείξει η Υπηρεσία) εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην διακήρυξη και στην 
προσφορά του αναδόχου από την υπογραφή της σύμβασης, άθικτα και χωρίς ζημιές.  

 

Ίασμος 26/02/2019 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Προϊστάμενος Διύθυνσης 

   
   
   

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης Αναστασία Φραντζέσκου Χρήστος Ζέκος 
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γεωπόνος 
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