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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

  
           Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  προμήθεια  δύο μηχανημάτων έργου, με 
δυνατότητες εκσκαφής και φόρτωσης, ισχύος τουλάχιστον 100 ΗΡ το κάθε ένα, για τις 
ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας.  
 Τα ανωτέρω μηχανήματα  θα  είναι  καινούργια, γνωστού  οίκου  ευρέως  
διαδεδομένου  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό. Θα παραδοθούν στο Δήμο Σκύδρας, σε 
πολύ καλή κατάσταση και λειτουργία, και θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο επόμενο τμήμα της παρούσας μελέτης.  

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός   θα  ανέρχεται  στο ποσό   των 179.800,00   Ευρώ 
(με το Φ.Π.Α.). Η  προμήθεια  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016 και 
του Ν. 3852/2010 
 
 

1.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν, με την ένδειξη 
υποχρεωτικά, αποτελούν απαράβατους όρους και πρέπει να πληρούνται επί ποινή 
απόρριψης    της προσφοράς. 

 Όλες οι αριθμητικές τιμές που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους  με την ένδειξη 
τουλάχιστον, είναι οι ελάχιστες αποδεκτές  και θα πρέπει να πληρούνται  επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς.  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

        Ο  υπό  προμήθεια  φορτωτής - εκσκαφέας  πρέπει  υποχρεωτικά,  να  είναι  
καινούργιος,  κατασκευής  έτους 2017 ή νεότερος, αμεταχείριστος,   γνωστού    οίκου  
ευρέως  διαδεδομένου  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και   στο  εξωτερικό. Θα πληρεί, 
υποχρεωτικά, τις κάτωθι προδιαγραφές : 

 

Α.   ΠΛΑΙΣΙΟ 
         Το   πλαίσιο  του οχήματος θα  είναι  απολύτως  καινούργιο,  προσφάτου  κατασκευής,  
εκ  των  τελευταίων  μοντέλων  τόσο   στην  Ελλάδα  όσο  και  στο  εξωτερικό. Θα είναι 
υποχρεωτικά, ενιαίο, μονοκόμματο, συγκολλητό και οι  επιθυμητές διαστάσεις  του  οχήματος 
είναι : 
 Συνολικό Μήκος (σε θέση πορείας) : έως  6,00 μέτρα  

Συνολικό  πλάτος (θέση πορείας) :  έως 2,40 μέτρα  
 

Οι διαστάσεις του κάθε μηχανήματος  είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνουν  τις ανωτέρω 
τιμές και οπωσδήποτε (επί ποινή αποκλεισμού)  να μην τις υπερβαίνουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10%. 
 Θα έχει, υποχρεωτικά, ενσωματωμένο το σύστημα πλευρικής μετατόπισης του 
εκσκαφέα και των σταθεροποιητών. Οι δύο σταθεροποιητές (ποδαρικά) θα είναι 
τοποθετημένοι στα άκρα του συστήματος πλευρικής μετατόπισης και θα φέρουν 
υποχρεωτικά αντικαταστάσιμα, αντιτριβικά μέρη πάνω και κάτω. Η λειτουργία τους θα είναι, 
υποχρεωτικά,  υδραυλική και ανεξάρτητη για κάθε έναν σταθεροποιητή, με ελαστικά πέλματα 



για καλύτερη σταθερότητα.  
 Το μηχάνημα θα διαθέτει, υποχρεωτικά, ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης 
περιστροφής (SRS), για να εξασφαλίζει την ελάχιστη καταπόνηση τόσο του μηχανήματος 
όσο και του χειριστή αλλά και τη βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος τόσο κατά την πορεία, 
σε κάθε είδος δρόμου, όσο και κατά τη λειτουργία του. 
 Τόσο το πλαίσιο όσο και οι σταθεροποιητές θα πρέπει να βρίσκονται σε κάποια 
απόσταση από το έδαφος τέτοια ώστε, κατά την κίνηση του οχήματος, να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος πρόσκρουσης σε σκληρά αντικείμενα και εμπόδια επί του εδάφους.  
         H εξωτερική  βαφή των μηχανημάτων θα είναι, υποχρεωτικά,  διπλή ακρυλική, 
χρώματος που θα υποδειχθεί από τον  Δήμο, και θα παρέχει, υποχρεωτικά,  αντισκωριακή 
προστασία. Με δαπάνες  και φροντίδα του προμηθευτή θα αναγραφούν στα δύο πλαϊνά του 
κάθε μηχανήματος επιγραφές με τα στοιχεία του Δήμου Σκύδρας. 

  
B.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
     Ο  κινητήρας  των  υπό προμήθεια  μηχανημάτων  θα  είναι, υποχρεωτικά, νέας  
αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  ώστε  να  πληρεί  τις  απαιτήσεις  της  Ελληνικής  και  
Κοινοτικής  νομοθεσίας (θα πληρεί, υποχρεωτικά, το πρότυπο Stage IV ή νεότερο). 
   Θα είναι, υποχρεωτικά, πετρελαιοκίνητος, υπερτροφοδοτούμενος (turbo), τετράχρονος, 
τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, ισχύος τουλάχιστον 100 ΗΡ,  εκ  των  γνωστών  
κυκλοφορούντων    τύπων  στο  εμπόριο  ώστε,  υπό  ομαλές  συνθήκες,  να μην υπάρχει 
κανένα  πρόβλημα  ανταλλακτικών    ούτε  να  απαιτούνται  ιδιαίτερες  γνώσεις για την  
αντιμετώπιση  της βασικής συντήρησής  του.  
 Θα διαθέτει, υποχρεωτικά, σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων για μείωση 
εκπομπών των καυσαερίων.   

 Ιδιαίτερα  ενδιαφέρουν  τα  παρακάτω  στοιχεία  :  ο κυβισμός, η ονομαστική ισχύς,  η 
ροπή στρέψης (επιθυμητό η ροπή να είναι το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλές στροφές του 
κινητήρα και σχετικά σταθερή στις υψηλότερες στροφές), το σύστημα τροφοδοσίας, το 
σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων και τέλος η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου που  
θα είναι τουλάχιστον 120 λίτρα. 
 
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

 
 Το κάθε μηχάνημα θα διαθέτει, υποχρεωτικά τα κάτωθι : δυνατότητες τετρακίνησης, 
με διπλό διαφορικό και τετραδιεύθυνσης, με μετατροπέα ροπής στρέψεως. 
 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι, υποχρεωτικά, αυτόματο και με  δυνατότητα 
εναλλαγής των ταχυτήτων είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Το σύστημα μετάδοσης θα πρέπει 
να εξασφαλίζει τη γρήγορη εναλλαγή των ταχυτήτων χωρίς απώλεια ταχύτητας ή ορμής 
ακόμα και σε ανηφόρα. 

Θα διαθέτει, υποχρεωτικά, δυνατότητα αναστροφής κίνησης (εμπρός – πίσω) εν 
κινήσει. Η μέγιστη ταχύτητα κατά την πορεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χλμ/ώρα, σε 
δρόμο χωρίς κλίση. 
 Η απόδοση των αξόνων  θα είναι υποχρεωτικά οι κάτωθι : 
Του εμπρόσθιου άξονα, τουλάχιστον, δεκαέξι (16) τόνους για στατικό φορτίο και  οκτώ (8) 
τόνους για δυναμικό φορτίο, και  
του οπίσθιου άξονα  τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) τόνους για στατικό φορτίο και δώδεκα 
(12) τόνους για δυναμικό φορτίο.  
Ο συμπλέκτης θα είναι ισχυρής κατασκευής, κατάλληλος για λειτουργίες σε ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες. 
Τα ελαστικά των μηχανημάτων θα είναι υποχρεωτικά, ανθεκτικά σε κάθε είδους καταπόνηση. 
Τα μηχανήματα θα παραδοθούν, υποχρεωτικά, με ελαστικά που θα έχουν  διαστάσεις, 
τουλάχιστον,  για τα μπροστινά 340/80 R18  και για τα πίσω 480/80 R26. 
 
 
 



 
Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
 
 Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματική και απρόσκοπτη 
πέδηση. Θα είναι, υποχρεωτικά, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος (αριστερών και δεξιών 
τροχών) και θα έχει, υποχρεωτικά, τη δυνατότητα της κατ' επιλογήν επενέργειας πέδησης και 
στους τέσσερις τροχούς. 
  Το χειρόφρενο θα συγκρατεί το μηχάνημα σε δρόμο με κλίση 15%, τουλάχιστον. Το 
μηχάνημα θα φέρει, υποχρεωτικά, σύστημα ασφαλείας για την πέδηση αυτού σε περίπτωση 
παύσεως λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πίεσης.  
 
Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
 
 Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι, υποχρεωτικά , υδραυλικού τύπου, και εκτός από 
την κύρια αντλία λειτουργίας θα υπάρχει, υποχρεωτικά, και  σύστημα έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση βλάβης του κινητήρα. H κύρια αντλία λειτουργίας θα εξασφαλίζει, υποχρεωτικά, 
μέγιστη πίεση,  τουλάχιστον 250 bar.  
Θα υπάρχει, υποχρεωτικά, η δυνατότητα επενέργειας είτε μόνο στους εμπρόσθιους τροχούς 
ή σε όλους τους τροχούς. Το τιμόνι θα είναι αρθρωτό  ώστε να δίνει τη δυνατότητα για 
ρυθμίσεις με σκοπό την άνετη οδήγηση του μηχανήματος. 
 Η ελάχιστη ακτίνα στροφής του μηχανήματος πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερη, 
υποχρεωτικά όμως δε θα υπερβαίνει, σε καμιά περίπτωση,  τα δέκα (10)  μέτρα χωρίς χρήση 
φρένων και τα εννέα (9)  μέτρα με χρήση φρένων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
αναφέρουν τις ελάχιστες ακτίνες στροφής του μηχανήματος (χωρίς τη χρήση φρένων και με 
τη χρήση φρένων). 
 
ΣΤ. ΚΑΜΠΙΝΑ 
  
 Η καμπίνα θα εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό θα 
διαθέτει, υποχρεωτικά, τα εξής :  

Ανεμοθώρακα από ασφαλές υλικό με θέα 360ο και σύστημα ασφαλείας για προστασία 
από ανατροπή (ROPS) σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 3471 και προστασία από πτώση 
αντικειμένων (FOPS) σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 3449  για τη μέγιστη ασφάλεια του 
χειριστή.    Πλήρως ρυθμιζόμενο κάθισμα με σύστημα υποστήριξης της μέσης του χειριστή 
για μείωση  της κόπωσης, περιστρεφόμενο σε κάθε θέση εργασίας.  

Επίσης θα εξασφαλίζει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό της και  θα 
διαθέτει, υποχρεωτικά, εύκολη πρόσβαση με δύο πλευρικές πόρτες και καλό αερισμό του 
χώρου.  
Θα διαθέτει  όλα τα απαιτούμενα όργανα και χειριστήρια τοποθετημένα σε κατάλληλη θέση 
για εύκολη χρήση χωρίς μείωση της ορατότητας του χειριστή. Θα φέρει, , υποχρεωτικά 
εξωτερικούς καθρέπτες, ηχητικά σήματα (κόρνες), υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω και 
ηχομόνωση και θα είναι, υποχρεωτικά, εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και 
ψύξης (air condition).  
  

  
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Το κάθε μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο, υποχρεωτικά, με πλήρη εγκατάσταση 
ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.  
 Όλες οι καλωδιώσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις θα είναι, υποχρεωτικά, αδιάβροχες. Η 
επέμβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος για συντήρηση και επισκευή βλαβών θα πρέπει 
να είναι εύκολη και σε καμία περίπτωση δεν  θα απαιτείται διάνοιξη οπών στο μηχάνημα για 
τη συντήρησή του. Το μηχάνημα θα διαθέτει, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης 
βλαβών. 



 Θα υπάρχουν, υποχρεωτικά, όλα τα απαιτούμενα  όργανα μέτρησης, δηλ.  
στροφόμετρο, δείκτης θερμοκρασίας ψυκτικού, δείκτης στάθμης καυσίμου, ωρόμετρο, ρολόι, 
συστήματα ειδοποίησης για στάθμη λαδιού, χειρόφρενο, μπαταρία, δυναμό, φίλτρο αέρος, 
εμπρόσθια και οπίσθια φώτα πορείας, σύστημα βομβητή κατά την όπισθεν και κόρνα. Η 
τροφοδοσία θα γίνεται από μπαταρία κατάλληλης χωρητικότητας.  
 Τέλος και για λόγους ασφαλείας, το μηχάνημα θα διαθέτει, υποχρεωτικά , ηχητική 
προειδοποίηση για την περίπτωση εκκίνησης πριν ανυψωθούν οι σταθεροποιητές. 

  
.Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
 Στο μπροστινό μέρος του κάθε μηχανήματος θα τοποθετηθεί, υποχρεωτικά, η 
εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται, 
υποχρεωτικά,  από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους 
λειτουργίας. Στο όλο σύστημα φόρτωσης θα περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά, και σύστημα για 
την απόσβεση των κραδασμών. 
 Ο κάδος φόρτωσης θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 1,00 m3 και πλάτους 
τουλάχιστον 210 cm.  Τα βασικά μέρη του φορτωτή, βραχίονες (μπράτσα), υδραυλικοί 
κύλινδροι (μπουκάλες) και κάδος φορτώσεως, θα είναι ισχυρής κατασκευής και η διάταξη 
τους θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση και αντοχή τους.  

Το σύστημα φόρτωσης θα έχει, υποχρεωτικά,  τις κάτωθι δυνατότητες : 

α) Δυνατότητα μεταφοράς φορτίου, τουλάχιστον, τεσσάρων (4) τόνων. 

β) Δυνατότητα μέγιστης ανύψωσης του κάδου (σε οριζόντια θέση) σε ύψος, τουλάχιστον  
τριών (3) μέτρων. 

 
 
 

Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 
 Στο πίσω μέρος του κάθε μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη, υποχρεωτικά, η 
εξάρτηση του εκσκαφέα (μπούμα - βραχίονας - κάδος). Ο βραχίονας εκσκαφής θα είναι, 
υποχρεωτικά, τηλεσκοπικός και θα έχει δυνατότητα εκσκαφής σε βάθος, τουλάχιστον 
τέσσερα (4) m.  Θα  υπάρχει, υποχρεωτικά, η δυνατότητα να γλιστρά επί της βάσεως 
(γλυσιέρας) και να μετατοπίζεται δεξιά – αριστερά.  
 Ο μηχανισμός περιστροφής, οι υδραυλικοί κύλινδροι και οι ελαστικές σωληνώσεις θα 
πρέπει να ευρίσκονται, υποχρεωτικά,  σε θέση προφύλαξης από διάφορες κακώσεις (πέτρες, 
χώματα κλπ). Οι πείροι του εκσκαφέα θα είναι, υποχρεωτικά, χαλύβδινοι και θα 
εξασφαλίζεται για αυτούς η ιδανικότερη δυνατή λίπανση. Η μπούμα θα έχει, υποχρεωτικά, τη 
δυνατότητα να περιστρέφεται δεξιά - αριστερά και να διαγράφει τόξο 180ο..  
Το σύστημα εκσκαφής θα περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, κάδο με δόντια για εκσκαφή, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 0,15 m3. Το μηχάνημα θα έχει, υποχρεωτικά, τη δυνατότητα να 
δέχεται κάδους διαφόρων διαστάσεων. Ο βασικός κάδος, με τον οποίο θα παραδοθεί το 
μηχάνημα θα είναι, υποχρεωτικά, πλάτους μεταξύ 50 και 65 cm. 
Επίσης στο σύστημα εκσκαφής θα υπάρχει, υποχρεωτικά, και η δυνατότητα  σύνδεσης 
σφύρας.  
Είναι επιθυμητό στην προσφορά να περιλαμβάνεται και η σφύρα καθώς και περισσότεροι 
κάδοι, διαφόρων μεγεθών. 
 Για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει οι κινήσεις προς το 
τέλος να αποσβένουν ομαλά. Όταν το μηχάνημα εργάζεται ως φορτωτής, η μπούμα θα 
μαζεύεται, υποχρεωτικά, στο ολικό πλάτος των οπίσθιων τροχών χωρίς να προεξέχει, και θα 
ασφαλίζεται, υποχρεωτικά, με χειρισμούς από την καμπίνα. Οι δύο σταθεροποιητές 
(ποδαρικά) θα λειτουργούν, υποχρεωτικά, υδραυλικά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.   
 Στην προσφορά θα αναφέρεται και η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου. Η 
δύναμη αυτή θα είναι,  τουλάχιστον 5.000 Kgf. 



Ι. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να αναφέρει και τον, τυχόν, επιπλέον 
εξοπλισμό που  περιλαμβάνεται στην τεχνική και οικονομική προσφορά του.  Ο επιπλέον 
αυτός εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή και 
θα παραδοθεί μαζί με τα μηχανήματα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό της μελέτης. 

 

 
Κ   . ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 
 Τα μηχανήματα θα παραδοθούν, υποχρεωτικά, με όλα τα εξαρτήματα και 
παρελκόμενα όπως αναφέρονται παραπάνω και περιγράφονται στην προσφορά του 
προμηθευτή. Επίσης, κατά την παράδοση τους στο Δήμο, θα διαθέτουν, υποχρεωτικά, τα 
κάτωθι: 

 Πυροσβεστήρα, φαρμακείο, προειδοποιητικό τρίγωνο.  

  Αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σημεία, οι οποίες θα 
ενημερώνουν τον χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.  

 Μία πλήρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων μέσα σε εργαλειοθήκη.  

 Κλείθρα ασφαλείας σε κρίσιμα σημεία, όπως στο πώμα της δεξαμενής καυσίμων, 
εργαλειοθήκη, συσσωρευτές.  

 Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη και 
αποδοτικότερη εργασία.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Τίτλος μελέτης:  
Προμήθεια μηχανημάτων 
 έργου Δήμου Σκύδρας 

 
  

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Άρθρο  1ο 
 
 Προμήθεια  ενός   καινούργιου  φορτωτή – εκσκαφέα  με  χαρακτηριστικά  που  
περιγράφονται  αναλυτικά  στις  τεχνικές  προδιαγραφές. (Προμήθεια  του  μηχανήματος,  
μεταφορά  σε  μέρος  που  θα  του  υποδείξει  ο  Δήμος Σκύδρας,  δοκιμές  για  παράδοση  
σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία) 
(Για ένα τεμάχιο) 
 
Τιμή (Ολογρ.) Ευρώ : Εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια   Αριθμητικά :  72.500,00 
 
 
 
   

                                                                                                                  Σκύδρα     18 / 06 / 2018 

 
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                        Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Τ.Υ.Δ.Σ.                      
 
           
 
 
 
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     ΛΙΑΜΠΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τίτλος μελέτης:  
Προμήθεια μηχανημάτων 
 έργου Δήμου Σκύδρας 

 
  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε Ευρώ ) 
 

Α/
Α 

Είδος   Αρθ. M.M. Ποσότ
ητα 

Τιμή  
μονάδος 

Δαπάνη 

1. Εκσκαφέας - φορτωτής 1 Τεμ. 2 72.500,00 145.000,00 

 
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ   :   145.000,00 
                                                                                                              Φ.Π.Α 24%.:    34.800,00 
                                                                                                              ΔΑΠΑΝΗ   :    179.800,00 
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Τίτλος μελέτης:  
Προμήθεια μηχανημάτων 
 έργου Δήμου Σκύδρας 

 
  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 Άρθρο  1ο  (Αντικείμενο προμήθειας) 
  
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου 
όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Σκύδρας.  
 
Άρθρο  2ο (Χρόνος και τρόπος παράδοσης) 
 
 Τα μηχανήματα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της μελέτης , με όλα τα εξαρτήματά 
τους θα παραδοθούν στο Δήμο Σκύδρας, και στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου (2ο 
χλμ. Επαρχ. Οδού Σκύδρας – Βέροιας), με την ευθύνη και το κόστος μεταφοράς να βαρύνει 
τον ανάδοχο. 
 Από το διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά του, ο χρόνος παράδοσης 
της ανωτέρω προμήθειας, λαμβανομένης ως ημερομηνίας αρχής μετρήσεως του χρόνου η 
ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως προμήθειας. Ο χρόνος αυτό δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.  
 
Άρθρο 3ο  (Ισχύς προσφορών  ) 
 
 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες, από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης 
της τιμής σε βάρος του Δήμου ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.  
  
 
Άρθρο  4ο Χρόνος Εγγύησης  
 
Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων,  θα καθοριστεί με την 
προσφορά του αναδόχου  και δεν δύναται να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών για όλο το 
μηχάνημα. Η εγγύηση αυτή θα είναι ανεξάρτητη από την εργοστασιακή εγγύηση και θα 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί στη μηχάνημα, η οποία δεν οφείλεται  σε κακό 
χειρισμό. 
 
 
Άρθρο  5ο  Προσωρινή – Οριστική Παραλαβή – Ευθύνη του αναδόχου 
 
 Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από την 
Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Σκύδρας παρουσία του αναδόχου. Η Επιτροπή 
συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος 
της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το 221 του Ν. 4412/2016. 
 Η παραλαβή των μηχανημάτων και λοιπών υλικών της προμήθειας και η έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την 
σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται στα άρθρα 206, 207 και 208 του Ν. 
4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 



παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών αυτού.  
 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Σκύδρας μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κείμενων 
διατάξεων, η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.  
 
 
Άρθρο  6ο  Ευθύνη του αναδόχου κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης 
 
 Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων 
των  παραδιδόμενων μηχανημάτων και κάθε άλλου υλικού ή παρελκόμενου που θα 
παραδώσει σε εκτέλεση της σύμβασης και εγγυάται ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου 
ελαττώματος, τουλάχιστον για όλο το διάστημα της εγγυημένης καλής λειτουργίας.  
 Για το ανωτέρω διάστημα  ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη  και να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα 
υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, με δική του φροντίδα και δαπάνη για όλο το χρονικό 
διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας, και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από το Δήμο).  Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής  δύναται να εισηγηθεί στο Δημ. Συμβούλιο Την 
έκπτωση του αναδόχου (άρθρο 215 Ν. 4412/2016). 
 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την 
επιθεώρηση και συντήρηση του μηχανήματος στην πρώτη προγραμματισμένη πλήρη 
συντήρηση (service), η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και 
ανταλλακτικών /αναλωσίμων (φίλτρων, λιπαντικών κλπ).  

  
 
Άρθρο  7ο (Εγγυητικές συμμετοχής – Καλής εκτέλεσης – Καλής λειτουργίας) 
 
α)  Η εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε  2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 2.900,00 Ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 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. 

Β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισμού της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της 
προμήθειας από το Δήμο Σκύδρας. 

γ)  Η εγγύηση καλής λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και 

επιστρέφεται στον ανάδοχο προμηθευτή μετά το πέρας της διάρκειας της εγγυημένης καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων (σύμφωνα με την προσφορά του) και εφόσον έχουν τηρηθεί 

όλοι οι όροι της εγγύησης. 
 

 



Άρθρο 8ο  (Τρόπος πληρωμής) 
 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και τη 

σχετική σύμβαση, μετά από την παράδοση του κάθε μηχανήματος ή του συνόλου της 
προμήθειας και τη σύνταξη του  αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής  της Επιτροπής 
Παραλαβής της προμήθειας. 
 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, 
το οποίο θα συνοδεύεται από το Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της 
προμήθειας και  όλα τα νόμιμα παραστατικά του αναδόχου. 
 
 
Άρθρο  9ο  (Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών) 
 
 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
της προμήθειας ή εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 203 & 215 του Ν. 4412/2016. 
 Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των κυρώσεων που του επιβάλλονται από 
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 10ο :    Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς - Υποστήριξη - Εγγυήσεις 

 

Σε κάθε τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  τα κάτωθι :  
 
α. Τεχνική έκθεση στην οποία ο κάθε συμμετέχων θα περιγράφει με σαφήνεια όλα τα 
εξαρτήματα και παρελκόμενα όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
του τμήματος (1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας μελέτης καθώς και, τυχόν, 
επιπρόσθετος εξοπλισμός που δεν αναφέρεται ανωτέρω αλλά περιλαμβάνεται στην  
προσφορά του.  (STANDARD). Τα τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
έκθεση αυτή θα πρέπει, υποχρεωτικά, να συμφωνούν με τα στοιχεία που θα αναγράφονται 
στα prospectus του κατασκευαστή και στην έγκριση τύπου του μηχανήματος. 
 Προαιρετικά, και σε συμπληρωματική τεχνική έκθεση  δύναται να περιγραφεί ο τυχόν 
επιπρόσθετος εξοπλισμός, παρελκόμενα και  εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στην 
προσφορά αλλά που είναι διαθέσιμα  για μελλοντική αγορά από  τον Δήμο (OPTIONAL). 

β. Εικονογραφημένα φυλλάδια του μηχανήματος από τον κατασκευαστικό οίκο 
(PROSPECTUS). Τα φυλλάδια αυτά θα είναι υποχρεωτικά, στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα.  
γ. Αντίγραφο της έγκρισης τύπου των προσφερόμενων μηχανημάτων και ότι άλλο 
πιστοποιητικό τα συνοδεύει για την νόμιμη κυκλοφορία τους στην Ελλάδα, ώστε ο Δήμος 
Σκυδρας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 
δ. Κατάλογος των εξουσιοδοτημένων συνεργείων που μπορούν να αναλάβουν  τη 
συντήρηση – επιδιόρθωση των μηχανημάτων, μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, αρχίζοντας από το πιο κοντινό στην πόλη της Σκύδρας. 
ε.. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο  κρίνουν ότι μπορεί να περιληφθεί στην προσφορά  για 
να βοηθήσει στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

 Επιθυμητό, τέλος, είναι να κατατεθεί και κατάλογος με τις πωλήσεις παρόμοιων 
μηχανημάτων (εκσκαφής-φόρτωσης) που έχει πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας, 
τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. O κατάλογος θα συνοδεύεται από τα ονόματα των 
πελατών και τα στοιχεία των μηχανημάτων. 
 
 
 



Εκτός των ανωτέρω οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν με την τεχνική 
προσφορά τους και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους,  τις κάτωθι  Υ.Δ.: 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μηχανήματα: α) είναι καινούρια, αμεταχείριστα, 
κατασκευασμένα το 2017ή 2018, β) είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001: 2008 ή νεώτερο, από αναγνωρισμένο φορέα, για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή,  γ) ότι τα μηχανήματα διαθέτουν πιστοποιητικό CE από αναγνωρισμένο 
ινστιτούτο και δ) ότι ο κινητήρας των μηχανημάτων πληροί το πρότυπο Stage IV ή 
νεώτερο. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι τα μηχανήματα θα παραδοθούν στο 
Δήμο Σκύδρας  ελεύθερα από κάθε οικονομική επιβάρυνση (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά εκτελωνισμού, μεταφοράς κλπ.) πέραν αυτής που θα αναφέρει στην 
οικονομική προσφορά του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα μηχανήματα θα παραδοθούν με τα εγχειρίδια χειρισμών, 
επισκευών  και συντήρησης (OPERATION - SERVICE MANUALS), και  με τα  
κατασκευαστικά σχέδια (μηχανολογικά-ηλεκτρολογικά-ηλεκτρονικά). στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των μηχανημάτων. Ο χρόνος αυτό δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) ημέρες. 

 Υπεύθυνη Δήλωση  ότι ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των 
μηχανημάτων για δύο ( 2 ) τουλάχιστον χρόνια και ότι στο ανωτέρω διάστημα θα 
εκτελέσει δωρεάν το  πρώτο service των μηχανημάτων (με τις εργασίες, τα 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα που περιλαμβάνονται στο  service αυτό). 

 Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, με μια περιγραφή των 
όρων αυτής της εγγύησης, όπως : 

 α) Εάν περιλαμβάνεται κάποιο επιπλέον service  (εκτός του πρώτου). 

 β) Εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην εγγύηση. 

 γ) Το κόστος μεταφοράς του μηχανήματος στο συνεργείο του προμηθευτή (εφόσον 
απαιτείται από το μέγεθος της βλάβης και δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση). 

 δ) Ο χρόνος ανταπόκρισης του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης και ο μέγιστος 
χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι  o οικονομικός φορέας αναλαμβάνει  την πλήρη τεχνική 
κάλυψη των μηχανημάτων  (κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης) σε οργανωμένο 
συνεργείο SERVICE,. Θα δηλώνει επίσης  ότι το ανωτέρω συνεργείο διαθέτει την 
απαιτούμενη  άδεια λειτουργίας και την πιστοποίησή του, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001:2008 και  ISO 14001:2004   ή νεώτερα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, 
ώστε για τα επόμενα δέκα (10), τουλάχιστον, χρόνια να προμηθεύει το  Δήμο 
Σκύδρας με κάθε ανταλλακτικό που θα χρειαστεί για τα, υπό προμήθεια μηχανήματα, 
και ανεξάρτητα με το φορέα συντήρησης των μηχανημάτων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Τίτλος μελέτης:  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Προμήθεια μηχανημάτων 
 έργου Δήμου Σκύδρας 

 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

α/α Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστή

ς (%) 
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Επίδοση συστήματος 
εκσκαφής 

Εξετάζονται οι επιδόσεις και η συμμόρφωση του 
συστήματος εκσκαφής με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας 

12 

2. Επίδοση συστήματος 
φόρτωσης 

Εξετάζονται οι επιδόσεις και η συμμόρφωση του 
συστήματος φόρτωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας 

12 

2. Πλαίσιο  Εξετάζεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η συμμόρφωση 
του πλαισίου με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας 

9 

4. Καμπίνα Εξετάζεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η συμμόρφωση 
της καμπίνας με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας 

8 

5. Κινητήρας Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του 
κινητήρα και η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 

10 

6. Σύστημα πέδησης Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του 
συστήματος πέδησης σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας 

6 

7. Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης 

Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του 
συστήματος  μετάδοση κίνηση  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας 

6 

8. Σύστημα διεύθυνσης Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του 
συστήματος  διεύθυνσης  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας 

6 

9. Ηλεκτρικά όργανα - 
Φωτισμός 

Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις των 
ηλεκτρικών οργάνων - φωτισμού σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας 

6 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

10 Εγγύηση– Υποστήριξη 
–Υποδομή Προμηθευτή 

Διάρκεια και όροι της εγγύησης – χρόνοι ανταπόκρισης και 
αποκατάστασης βλαβών, επάρκεια ανταλλακτικών.  Επίσης θα 

ληφθούν υπόψη  και οι τυχόν πωλήσεις παρόμοιων 
μηχανημάτων 

20 

11 Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σύμφωνα με την 
προσφορά του προμηθευτή 

5 

                                                                                                      
Σημείωση : Στα κριτήρια 1 έως 9 αξιολογείται και ο, τυχόν, επιπρόσθετος  εξοπλισμός που 
περιλαμβάνεται στην τεχνική  και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
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