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H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 
βαρύνει τον κωδικό αριθμό 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 20

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 
των: 

 του ν. 4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία.»  

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρι
του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξε
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324

 

 

Θέμα:  Προμήθεια μηχανήματος
εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΔήμουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Προϋπολογισμός: 125.000,0
Χρήση: 2023 
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(120.000.00€) 
Αριθμός απόφασης ένταξης: 
ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα 
ό 64.7132.000 (120.000€) & 30.7131.008 (5.000,00

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2023. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324

:  Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
για τις ανάγκες του Δήμου 

00 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 50300/28-7-2022 

ελαστικοφόρου φορτωτή και 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα 
& 30.7131.008 (5.000,00€) του 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
κής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

ις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β́  185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο 
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ́ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β́ 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Ά 44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της 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», 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 





Σελίδα 3 από 17 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Την 19/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
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APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 
εξοπλισμού (βραχόσφυρα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση 
μεγαλύτερη ή μικρότερη του ±5

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 
ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
παρούσα συγγραφή. 

 

APΘPO 2ο Τεχνικές προδιαγραφές

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης,
θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο
και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου
υποστίριξη στη χώρα μας.  

 

1. Kινητήρας 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων
τεχνολογίας Euro Stage V σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύος
50kw υπερτροφοδοτούμενος με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού μεταφοράς.

 

 

Θέμα:  Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός: 125.000,0
Χρήση: 2023 
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(120.000.00€) 
Αριθμός απόφασης ένταξης: 
ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ. 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
υμία της υπηρεσίας. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση 
5%. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 
ζητούμενη τιμή. 

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 

Τεχνικές προδιαγραφές αρθρωτού φορτωτή. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο 
θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο
και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου το οποίο θα έχει επίσημη αντιπροσώπευση και τεχνική 

πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύος

υπερτροφοδοτούμενος με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού μεταφοράς.
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Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

00 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 50300/28-7-2022 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

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

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες 

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 

έτους κατασκευής το οποίο 
θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο γνωστού 

το οποίο θα έχει επίσημη αντιπροσώπευση και τεχνική 

πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, αντιρρυπαντικής 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύος όχι μικρότερης από 

υπερτροφοδοτούμενος με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού μεταφοράς. 
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Ο κυλινδρισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 2.500 κ.εκ.  

Η μέγιστη αποδιδόμενη ροπή στρέψης του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 290Nm σε 
λιγότερες από 1.500 σ.α.λ.  

Να δίνονται πλήρη στοιχεία του κινητήρα . 

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 75lt. 

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι διπλό με δείκτη συντήρησης, το σύστημα εισαγωγής θα 
περιλαμβάνει προφίλτρο. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και λειτουργίας 12v με 
εναλλακτήρα ελάχιστης τάσης 100Α καθώς και κεντρικό διακόπτη απομόνωσης του ηλεκτρικού 
συστήματος. 

Ο κινητήρας του μηχανήματος θα είναι υγρόψυκτος. 

 

2. πλαίσιο. 

Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι αρθρωτού τύπου με γωνία άρθρωσης τουλάχιστον 40 
μοίρες δεξιά και τουλάχιστον 40 μοίρες αριστερά, κατάλληλο για χωματουργικές εργασίες με 
εξάρτηση φόρτωσης εμπρός. 

Η ακτίνα στροφής με στάνταρ κάδι δεν θα υπερβαίνει στον κάδο τα 4450χιλ., η απόσταση από 
το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 450χιλ. ενώ οι συνολικές διαστάσεις δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές. 

Ολικό μήκος όχι μεγαλύτερο από 5500χιλ. 

Ολικό πλάτος στα ελαστικά όχι μεγαλύτερο από 1950 χιλ. 

Ολικό ύψος όχι μεγαλύτερο από 2700χιλ. 

 

3.Σύστημα μετάδοσης κίνησης. 

Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατικού τύπου τουλάχιστον με τρεις ταχύτητες κίνησης.  

Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 40 χλμ/ώρα.  

Να δοθούν οι ταχύτητες κίνησης σε χλμ/ώρα στις αντίστοιχες σχέσεις.  

Το μηχάνημα θα φέρει διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης και στους δύο άξονες.  

Οι άξονες θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, με σταθερό τον εμπρόσθιο άξονα και 
ταλαντούμενο τον οπίσθιο. Η ταλάντωση του οπίσθιου άξονα θα είναι ±10°.  

Η αλλαγή κατεύθυνσης του φορτωτή εμπρός-πίσω θα γίνεται από κατάλληλο διακόπτη στο 
χειριστήριο (joystick) του φορτωτή. 
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4.Σύστημα διεύθυνσης 

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, οι αλλαγές κατεύθυνσης θα γίνονται μέσω της 
άρθρωσης του πλαισίου. 

Η γωνία άρθρωσης θα είναι τουλάχιστον 40 μοίρες δεξιά και επίσης 40 μοίρες αριστερά από 
τη θέση ευθείας. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει και σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ακόμη και σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του κινητήρα ή της 
υδραυλικής αντλίας θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος της διεύθυνσης του μηχανήματος. 

 

5.Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης του μηχανήματος θα είναι υδραυλικό κλειστού τύπου, διπλού κυκλώματος, 
θα επενεργούν σε όλους τους τροχούς μέσω δίσκων εμβαπτισμένων σε λιπαντικό. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να μπορεί να φρενάρει σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του 
κινητήρα ή σε περίπτωση βλάβης της αντλίας λαδιού ενώ το φρένο στάθμευσης θα είναι 
μηχανικού τύπου. 

 

6.Τροχοί – ελαστικά. 

Τα ελαστικά θα είναι υψηλής αντοχής, χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), Radial, κατάλληλα για 
χωματουργικές εργασίες. 

 

7.Σύστημα φόρτωσης. 

Οι βραχίονες του φορτωτή θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής.  

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 
υδραυλικούς κυλίνδρους, ένας (1) για την ανατροπή του κάδου, και δυο (2) για την ανύψωσή 
του, επί ποινής αποκλεισμού.  

Ο στάνταρ κάδος φόρτωσης θα είναι γενικής χρήσης, με ελάχιστο πλάτος 1900mm και 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1,0m³. 

Το ύψος κάδου μετρούμενο από τον πείρο της άρθρωσης του κάδου θα είναι τουλάχιστον 
3300mm.  

Το ελάχιστο φορτίο ανατροπής του μηχανήματος σε ευθεία γραμμή (tipping load straight) θα 
είναι περίπου 4500 kg, το φορτίο ανατροπής του μηχανήματος σε πλήρη στροφή (tipping load 
full turn) θα είναι περίπου 3500kg και η δύναμη αποκόλλησης του κάδου θα είναι 
τουλάχιστον 40 kN.  

Το ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης θα είναι τουλάχιστον 1750kg.  

To μέγιστο ύψος εκφόρτωσης στο άκρο του κάδου, με τον κάδο σε γωνία 45°, θα πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστο 2500 mm. 
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Το μηχάνημα θα διαθέτει ταχυσύνδεσμο για τη γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων καθώς και 
δεύτερο κάδο – αρπάγη με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 2000 mm βάρους περίπου 500 κιλών, το 
δευτερεύον σύστημα αρμάγης θα ελέγχεται από δύο υδραυλικούς κύλινδρους. 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι περίπου 6000 κιλά. 

 

8.Θάλαμος χειρισμού. 

Ο θάλαμος χειρισμού θα είναι μεταλλικός, κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, με 
πανοραμική ορατότητα, άριστη εργονομία, ασφαλείας ROPS και FOPS ηχομονωμένος, 
θερμαινόμενος και θα στηρίζεται επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών βάσεων.  

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας και αντιθαμβωτικοί (tinted glass).  

Η καμπίνα θα είναι εξοπλισμένη με air conition.  

Να φέρει κατ’ ελάχιστο τον εξής εξοπλισμό :  

Πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την 
σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστή, με αντικραδασμική ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας.  

Θυρίδα εισόδου με κλείθρα ασφαλείας, αλεξήλιο, εμπρόσθιους και οπίσθιους υαλοκαθαριστήρες 
με αντίστοιχες ηλεκτραντλίες εκτοξεύσεως ύδατος καθαρισμού και καθρέπτες. 

Ηχητική σήμανση κινδύνου (κόρνα). 

Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα όπισθεν πορείας, αυτομάτως ενεργοποιούμενο και 
περιστρεφόμενο φανό κίτρινου χρώματος στην οροφή του θαλάμου.  

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρες σύστημα φωτισμού εμπρός, πίσω (φώτα εργασίας εμπρός και πίσω 
με φώτα στάθμευσης και φώτα διεύθυνσης, φανό οροφής, όπως επίσης όλους τους απαραίτητους 
καθρέφτες οπισθοπορείας (αριστερά, δεξιά).  Όργανα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα, 
θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού, θερμοκρασίας λαδιού μετάδοσης κίνησης, δείκτης στάθμης 
καυσίμου, ωρόμετρο, στροφόμετρο.  

Η λειτουργία του συστήματος φόρτωσης θα γίνεται από ένα λεβιέ χειρισμού τύπου joystick με 
κατάλληλο διακόπτη για την εναλλαγή της κατεύθυνσης εμπρός-πίσω.  

Ο θάλαμος θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ορατότητα και άνεση εργασίας στον 
χειριστή. 

 

9.Παρελκόμενα. 

Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:  

α) Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται σε κατάσταση.  

β) Πυροσβεστήρα.  

γ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.  

δ) Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
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10.Έντυπα – εκπαίδευση προσωπικού. 

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.  

Πιστοποιητικό CE 

Η έγκριση τύπου του μηχανήματος θα παραδοθεί μαζί με το μηχάνημα, για το λόγο αυτό της 
προσφοράς θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή με την 
οποία θα αναλλαμβάνει την σχετική υποχρέωση. 

 

11.Συντήρηση του μηχανήματος. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς 
και των τυχόν εμπλεκόμενων (κατασκευαστής η επίσημος εκπροσώπος ή αντιπροσώπος του στη 
χώρα ή επίσημος διανομέας ή επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής) στις οποίες θα 
αναφέρεται ότι αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, καθώς και 
πώλησης ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον χρόνια για το προσφερόμενο μηχάνημα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία των ΟΤΑ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
πρόγραμμα τακτικής συντήρησης λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών λειτουργίας του. 

 

12.Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Στην τεχνική προσφορά θα δίδεται η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του 
μηχανήματος, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες. 

Η αποκατάσταση των ζημιών στην περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας για βλάβες 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χειριστή 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. 

 

13.Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης 
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14.Συστήματα ασφαλείας – εναρμόνιση με προδιαγραφές ευρωπαϊκής ένωσης. 

Το μηχάνημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 
απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει 
την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους. 

 

15.Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται σκαριφήματα από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι 
συνολικές και επιμέρους διαστάσεις, τα βάρη καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο βοηθά στην 
αξιολόγηση του προσφερόμενου μηχανήματος τα οποία θα προέρχονται από τον κατασκευαστή 
του. 

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα – 
διανομέα στη χώρα, το συμμετέχοντα και το δίκτυο υποστίριξης του μηχανήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Τεχνικές προδιαγραφές βραχόσφυρας. 

 

1.προδιαγραφές βραχόσφυρας 

Η υπό προμήθεια βραχόσφυρα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε μηχάνημα JCB μοντέλο 

3CXPLUS/2022 (εργοστασιακός τύπος 3CX14H5NM, αυτό θα επιβεβαιώνεται από βεβαίωση του 

εργοστασίου κατασκευής του φορτωτή ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα μας. 

Η θέση άρμωσης της βραχόσφυρας στη μπούμα του μηχανήματος θα είναι στο πάνω μέρος της και 

όχι στο πλάι. 

Μέγεθος πείρου: 45 χιλιοστά. 

Βάρος λειτουργίας έως 420 κιλά. 

Αριθμος χτυπημάτων ανά λεπτό: 380-850 τουλάχιστον. 

Διάμετρος εργαλείου 75 χιλιοστά.  

Ροή υδραυλικού λαδιού: 34-76 λίτρα το λεπτό, πίεση λειτουργίας 120-165 bar. 

 

2.έντυπα – εκπαίδευση προσωπικού 

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.  
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Τα έντυπα που θα συνοδεύουν τη βραχόσφυρα είναι:  

Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.  

Πιστοποιητικό CE 

 

3.Συντήρηση του μηχανήματος. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς 

και των τυχόν εμπλεκόμενων (κατασκευαστής η επίσημος εκπροσώπος ή αντιπροσώπος του στη 

χώρα ή επίσημος διανομέας ή επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής) στις οποίες θα 

αναφέρεται ότι αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, καθώς και 

πώλησης ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον χρόνια για το προσφερόμενο μηχάνημα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία των ΟΤΑ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 

πρόγραμμα τακτικής συντήρησης λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών λειτουργίας του. 

 

4.Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Στην τεχνική προσφορά θα δίδεται η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος, 

που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες. 

Η αποκατάσταση των ζημιών στην περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας για βλάβες 

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χειριστή 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. 

 

5.Χρόνος παράδοσης 

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

μεγαλύτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης 
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6.Συστήματα ασφαλείας – εναρμόνιση με προδιαγραφές ευρωπαϊκής ένωσης. 

Το μηχάνημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 

πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 

απρόοπτη βλάβη. 

 

7.Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται σκαριφήματα από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι 

συνολικές και επιμέρους διαστάσεις, τα βάρη καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο βοηθά στην 

αξιολόγηση του προσφερόμενου μηχανήματος τα οποία θα προέρχονται από τον κατασκευαστή του. 

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001 για τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα – 

διανομέα στη χώρα, το συμμετέχοντα και το δίκτυο υποστίριξης του μηχανήματος. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2023   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α/α  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

  





 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 03/2023 
 
 
 
 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1 
Ελαστικοφόρος φορτωτής &
έξτρα κάδο με αρπάγη 

2 Βραχόσφυρα 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2023 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

  

 

 

Θέμα:  Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Προϋπολογισμός: 125.000,00
Χρήση: 2023 
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(120.000.00€) 
Αριθμός απόφασης ένταξης: 
ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

Ελαστικοφόρος φορτωτής & 
1 ΤΕΜ. 93.500,00 22.440,00

1 ΤΕΜ. 7.306,45 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

0 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 50300/28-7-2022 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

22.440,00 115.940,00 

1.753,55 9.060,00 

  125.000,00 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 03/2023 

 
 
 
 

 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 
εξοπλισμού (βραχόσφυρα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 
των: 

 του ν. 4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία.»  

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της
άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

 

 

Θέμα:  Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Προϋπολογισμός: 125.000,00 
Χρήση: 2023 
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(120.000.00€) 
Αριθμός απόφασης ένταξης: 50
ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ. 

 

 

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 
εξοπλισμού (βραχόσφυρα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Σελίδα 13 από 17 

Προμήθεια μηχανήματος έργου και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

0300/28-7-2022 

H συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή και 
εξοπλισμού (βραχόσφυρα) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
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Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β́  185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα 
: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ άριθμ. 64233/08.06.2021 (Β́ 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της 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», 
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 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις», 

 Την 19/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα 
βαρύνει τον κωδικό αριθμό 64.7132.000 (120.000€) & 30.7131.008 (5.000,00€) του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2023. 

 

Άρθρο 4ο  Τόπος εκτέλεσης  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 
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Άρθρο 5ο  Συμβατικά Στοιχεία Τευχών 

Ως συμβατικά στοιχεία - τεύχη, μαζί με όλα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συμπληρώνουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τυχόν σύμβασης που θα 
καταρτιστεί με τη σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής: 

1. η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

2. η  Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.  

3. η διακήρυξη δημοπρασίας 

4. η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 

Άρθρο 6ο  ανακήρυξη αναδόχου. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος ανά υπό προμήθεια είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη 
δημοπρασίας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Παραλαβή. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 
221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 του άρθρου 
22 του Ν. 4441/16. 

 

Άρθρο 10ο  CPV 

34144710-8  τροχοφόροι φορτωτές 

43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 
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Άρθρο 11ο  Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων προσφοράς. 

 

1.Για τον τροχοφόρο φορτωτή. 

α/α κριτήριο  
τιμή βασικού 
κριτήριου 

μέγιστη 
τιμή 

βαθμολογία 
στάνταρ 
κριτηρίου 

βαθμολογία 
μέγιστης 
τιμής 

1 
Ροπή στρέψης κινητήρα Nm (SAE J1995 
μικτή) 290 348 15 18 

2 ιπποδύναμη κινητήρα (kw) 50 60 10 12 

3 ανυψωτική ικανότητα του εμπρόσθιου 
κάδου στο μέγιστο ύψος (kg) 

1750 2100 15 18 

4 μέγιστο ύψος εκφόρτωσης στο άκρο του 
κάδου, γωνία κάδου 45°, mm. 

2500 3000 15 18 

5 
ύψος φόρτωσης εμπρόσθιου κάδου στον 
πείρο (mm) 3300 3960 15 18 

6 χωρητικότητα στάνταρ κάδου (SAE m3) 1 1,2 10 12 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (μήνες) 12 14,4 10 12 

8 Χρόνος παράδοσης (ημέρες) 180 150 10 12 

        100 120 

 

2. για τη βραχόσφυρα 

α/α κριτήριο  
τιμή βασικού 
κριτήριου 

μέγιστη 
τιμή 

βαθμολογία 
στάνταρ 
κριτηρίου 

βαθμολογία 
μέγιστης 
τιμής 

1 μέγιστος αριθμός κτυπημάτων 850 1020 25 30 

2 βάρος λειτουργίας έως 420 350 25 30 

3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (μήνες) 12 14,4 25 30 

4 Χρόνος παράδοσης (ημέρες) 180 150 25 30 

        100 120 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2023   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α/α  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 




