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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:  

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικές 

προτεραιότητες κάθε Δήμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του ως δύναμη 

Πολιτικής Προστασίας.  

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κρίσεων και καταστροφών - είτε 

φυσικές είτε προκαλούμενες από τον άνθρωπο - σε επίπεδο Ο.Τ.Α. χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση, 

στελέχωση, υλικούς πόρους και άρτιο συντονισμό. 

Στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού της Πολιτείας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας και στο μέτρο των 

αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του προς τους πολίτες που ζουν στα όρια ευθύνης του, ο Δήμος Κεφαλλονιάς 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφές. 

Πρόκειται για μέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόμο 3013/02 (ΦΕΚ  102 Α’/1-5-02), περί 

«Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας» και αποβλέπουν: “Στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των 

πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη 

διάρκεια ειρηνικής περιόδου”.  

Τα μέτρα αυτά εξειδικεύονται από την αριθ. 1299/03 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης περί «Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

«Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β’/10-4-03) και επικαιροποιούνται διαρκώς με νομοθετικές διατάξεις και κυρίως με ειδικές 

– ονομαστικές εγκυκλίους για κάθε είδους κίνδυνο. 

Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014 που έπληξαν το νησί μας, 

με την εμπειρία που αποκομίστηκε από αυτούς, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου προχώρησε στην 

αναθεώρηση του Γενικού Σχεδίου Ενεργειών και συνέταξε την 2η έκδοσή του τον Νοέμβριο 2014.  

Στο Γενικό Σχέδιο Ενεργειών (Γ.Σ.Ε), περιγράφονται και προσδιορίζονται οι κύριες δράσεις του Δημάρχου των 

λοιπών Δημοτικών Αρχών και των Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

καταστροφών, τόσο στο στάδιο του Σχεδιασμού και της Πρόληψης, όσο και σε εκείνο της Αντιμετώπισης και της 

Αποκατάστασης. 

Τα μέτρα και οι ενέργειες γενικού χαρακτήρα, που έχουν καταγραφεί στο Γ.Σ.Ε, καλύπτουν και εφαρμόζονται σε 

όλες τις περιπτώσεις καταστροφών και συνιστούν ένα Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού.  

Για κάθε είδους καταστροφή τα μέτρα εξειδικεύονται, εμπλουτίζονται και συγκεκριμενοποιούνται, αποτελώντας 

ένα «Ειδικό Σχέδιο» που προστίθεται στο Γ.Σ.Ε. του Δήμου. Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα Ειδικά Σχέδια 

Ενεργειών που αφορούν: 

 Δασικές Πυρκαγιές 

 Πλημμύρες και  

 Σεισμούς 
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Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών 

Οι δασικές πυρκαγιές καταγράφονται ως το πρώτο σε συχνότητα και ένταση καταστρεπτικό γεγονός σε όλη την 

επικράτεια της χώρας.  

Το νησί της Κεφαλονιάς είναι το μεγαλύτερο από τα Επτάνησα, με συνολική έκταση 808km2 και με έντονο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο. 

Το ανάγλυφο της είναι έντονα επηρεασµένο από την τεκτονική δράση και διαµορφώνεται συνεχώς  από  τις  

διεργασίες  αποσάθρωσης  και διάβρωσης.  Το  νησί  διακρίνεται  για  το  εξαιρετικά  ορεινό  και  έντονα  

επικλινές έδαφός της.  

Χαρακτηρίζεται  από συνεχείς φυσικές  αντιθέσεις  µε  καταπράσινες  εύφορες  εκτάσεις, απόκρηµνες  πλαγιές με 

πλούσια φυτοκάληψη,  δαντελωτές ακρογιαλιές, αµµουδιές, κόλπους, λιµανάκια και γραφικά χωριά  που  της  

δημιουργούν  µια  µομαδική  και  έντονη  φυσιογνωμία. 

Τα υψόμετρα  των βουνών τη θεωρούνται πολύ μεγάλα για νησιά ανάλογης έκτασης. 

Οι κλίσεις εδάφους υπερβαίνουν το 30%, ενώ απαντώνται και κλίσεις άνω του 50%. Οι πεδινές εκτάσεις είναι ελάχισ

τες, µε κλίσεις µέχρι και 10%  Μεγάλο  µέρος  της  έκτασης  του  καταλαµβάνει  η  οροσειρά  Αίνος  - Αγίας 

Δυνατής , µε  σηµαντικότερες  κορυφές  τις  Μέγας  Σωρός (1.628µ.),  Αγία  ∆υνατή (1.131µ.), Ευµορφία (1.043µ.)  

και  Κόκκινη  Ράχη (1.078µ.)  Οι  σηµαντικότερες  πεδιάδες  είναι  αυτές  της  Κραναίας,  της  χερσονήσου  Παλικής,  

του  Αρακλείου  και  της Σάµης  

Το οδικό της δίκτυο είναι από τα μεγαλύτερα των νομών της Ελλάδας και το αγροτοκτηνοτροφικό της δίκτυο από 

τα πιο εκτεταμένα .                         

Επίσης στο νησί έχουν οριοθετηθεί δύο χερσαίες περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ,  που είναι:  

 GR 2220002  Εθνικός Δρυμός Αίνου  

 GR 2220001  Καλόν Όρος Κεφαλονιάς 

Τα ανωτέρω αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την αντιπυρική περίοδο, καθιστούν το 

νησί να είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Ελλάδας, αναφορικά με τις πυρκαγιές. 

Στα πλαίσια αυτά στόχος του Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και 

της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους. 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση, έχει συγκροτήσει και Ομάδα Πυροπροστασίας, 

η οποία  διαθέτει τον έξης μηχανικό εξοπλισμό:  

 Πυροσβεστικό Όχημα STEYR-ELVO, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5854 

 Πυροσβεστικό Όχημα MAZDA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8923 

 Πυροσβεστικό Όχημα MAZDA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8924 

 Πυροσβεστικό Όχημα ISUZU,  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8949 

 Πυροσβεστικό Όχημα ISUZU,  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110279 

 Φορτηγό VOLVO που φέρει βυτίο νερού, με αριθμό κυκλ. ΚΗΙ 4923 

 Ημιφορτηγό ΤΟΥΟΤΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5882 

 Εκσκαφέα JCB, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 4991 

Σκοπός της ομάδας είναι η συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τόσο στην πρόληψη (ειδικά κατά 

τις μέρες υψηλού κινδύνου), όσο και κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και η λήψη δράσεων πρόληψης, 

ετοιμότητας και αντιμετώπισης για κάθε είδους καταστροφή που προκαλεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και που 

δύναται η Ομάδα να βοηθήσει. 

Μέσα Δήμου Κεφαλλονιάς – Σκοπιμότητα Προμήθειας  

Τόσο τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα, αλλά και όσα άλλα διαθέτει ο Δήμος και που χρησιμοποιούνται για 

εργασίες πρόληψης ή και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, υπερβαίνουν τα 12 έτη κυκλοφορίας και σε 

ποσοστό περίπου 60% ξεπερνούν τα 15 έτη. 

Τα περισσότερα παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και χρήζουν συχνής συντήρησης και επισκευής. Ορισμένα 
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δε οχήματα (όπως τα φορτηγά & τα λεωφορεία) δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς κυκλοφορίας. 

Επίσης ο Δήμος έχει σημαντικές ελλείψεις σε μεγάλα και μικρά φορτηγά, εκσκαφείς και φορτωτές. Αυτά τα 

μηχανήματα και οχήματα χρησιμοποιούνται από τον Δήμο στις εργασίες καθαρισμού, στην απομάκρυνση των 

προϊόντων αποψίλωσης, καθώς και στην διαμόρφωση του καταστρώματος του αγροτοδασικού δικτύου για την 

προσπελασιμότητα των πυροσβεστικών οχημάτων. 

Ο Δήμος μας επίσης δεν διαθέτει και είδη οχημάτων που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών 

όπως βυτιοφόρο (για προμήθεια νερού στα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) και καλαθοφόρο όχημα για την 

κοπή κλαδιών και δέντρων ή οχήματα για την περιπολία στις δασικές περιοχές, των οποίων αναλαμβάνει την 

επιτήρηση μέσω του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)  και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των πολλών ελλείψεων ο Δήμος προβαίνει σε όλα τα τελευταία έτη σε δανεισμό 

μηχανημάτων και οχημάτων από την Περιφέρεια, κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης.   

Στα πλαίσια της δυνατότητας του Δήμου να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

καταστροφικών φαινομένων που πλήττουν το νησί υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια των εξής 

μηχανημάτων και οχημάτων: 

 

α/α Κωδικός CPV Περιγραφή Προμήθειας  
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 34133100-9 Βυτιοφόρο όχημα τεμ. 1 

2 34142100-5 Καλαθοφόρο όχημα  τεμ. 2 

3 34134200-7 Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 tn τεμ. 1 

4 34134200-7 Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn τεμ. 1 

5 34134200-7 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιμο) τεμ. 1 

6 34131000-4 Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 (Double Cab) τεμ. 2 

7 
34144710-8 
42415200-0 
43260000-3 

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP  τεμ. 1 

8 43262100-8 Περιστρεφόμενος ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 100HP  τεμ. 1 

9 34144710-8 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  τεμ. 1 

10 34113100-3 Όχημα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP τεμ. 3 

11 34144210-3 
Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με δεξαμενές νερού 5000 lt και 
αφρού 500 lt 

τεμ. 1 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

 

Ισχύουσα Νομοθεσία – Χρονοδιάγραμμα – Δαπάνη προμήθειας 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του 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,   

5. 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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6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του 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”, 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

11. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 

στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες” 

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

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

18. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, 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 διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα μελέτη (Κριτήρια Αξιολόγησης 

Προσφορών). 

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις 

προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεστεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα 

(βλέπε: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Τμήμα) 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια παραπάνω οχημάτων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.349.612,90 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (323.907,10 €) δηλαδή συνολικά 1.673.520,00 €. 
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Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΠΡΑΞΗ: «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης 

πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους». 

 
 

Αργοστόλι 19/04/2017  Αργοστόλι 19/04/2017    Αργοστόλι 19/04/2017   

Ο Συντάξας 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Ελβίρα Λορεντζάτου Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ    

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1
ο 

ΤΜΗΜΑ 34133100-9 Βυτιοφόρο όχημα τεμ. 1 120.000,00 120.000,00 

2
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34142100-5 Καλαθοφόρο όχημα  τεμ. 2 80.000,00 160.000,00 

3
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34134200-7 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό 
μικτού βάρους 19 tn 

τεμ. 1 115.000,00 115.000,00 

4
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34134200-7 
Ανατρεπόμενο φορτηγό 
(τετραξονικό) ωφέλιμου 
φορτίου ≥18 tn 

τεμ. 1 125.000,00 125.000,00 

5
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34134200-7 
Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 
tn (ωφέλιμο) 

τεμ. 1 60.000,00 60.000,00 

6
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34131000-4 
Μικρό ανοικτό φορτηγό 
τύπου pickup 4x4 (Double 
Cab) 

τεμ. 2 25.806,45 51.612,90 

7
 ο 

ΤΜΗΜΑ 
34144710-8 
42415200-0 
43260000-3 

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας 
φορτωτής 100 HP  

τεμ. 1 80.000,00 80.000,00 

8
 ο 

ΤΜΗΜΑ 43262100-8 
Περιστρεφόμενος 
ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 
100HP  

τεμ. 1 170.000,00 170.000,00 

9
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34144710-8 
Μικρός ελαστικοφόρος 
φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  

τεμ. 1 53.000,00 53.000,00 

10
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34113100-3 
Όχημα περιπολίας ειδικών 
συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP 

τεμ. 3 25.000,00 75.000,00 

11
 ο 

ΤΜΗΜΑ 34144210-3 

Πυροσβεστικό όχημα εκτός 
δρόμου 4x4 με δεξαμενές 
νερού 5000 lt και αφρού 500 
lt 

τεμ. 1 340.000,00 340.000,00 

Σύνολο: 1.349.612,90 

Φ.Π.Α. 24%: 323.907,10 

Γενικό Σύνολο: 1.673.520,00 
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2.1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Τμήμα: 

1
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Βυτιοφόρο όχημα τεμ. 1 120.000,00 120.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 28.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 148.800,00 

2
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Καλαθοφόρο όχημα  τεμ. 2 80.000,00 160.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 38.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 198.400,00 

3
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 
tn 

τεμ. 1 115.000,00 115.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 27.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 142.600,00 

4
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) 
ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn 

τεμ. 1 125.000,00 125.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 155.000,00 

5
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιμο) τεμ. 1 60.000,00 60.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 14.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 74.400,00 

6
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 
(Double Cab) 

τεμ. 2 25.806,45 51.612,90 

Φ.Π.Α. 24%: 12.387,10 

ΣΥΝΟΛΟ: 64.000,00 

7
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 
HP 

τεμ. 1 80.000,00 80.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 19.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 99.200,00 
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8
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Περιστρεφόμενος Ελαστικοφόρος 
Εκσκαφέας 100HP 

τεμ. 1 170.000,00 170.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 40.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 210.800,00 

9
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας 
ολίσθησης 

τεμ. 1 53.000,00 53.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 12.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 65.720,00 

10
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Όχημα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 
(S.U.V.) 170HP 

τεμ. 3 25.000,00 75.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 18.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 93.000,00 

11
ο
 ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με 
δεξαμενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt 

τεμ. 1 340.000,00 340.000,00 

Φ.Π.Α. 24%: 81.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 421.600,00 

 

 

Αργοστόλι 19/04/2017  Αργοστόλι 19/04/2017    Αργοστόλι 19/04/2017   

Ο Συντάξας 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Ελβίρα Λορεντζάτου Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 

3.1 1ο ΤΜΗΜΑ:  Βυτιοφόρο όχημα 

3.1.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.1.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου, βυτιοφόρου 

ύδατος (υδροφόρο όχημα) με υπερκατασκευή χωρητικότητας 10.000 lt καθαρού νερού. 

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα είναι ισχυρής 

κατασκευής. 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία 

για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του 

οχήματος καθώς και η ακτίνα στροφής. 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Το προς προμήθεια βυτιοφόρο θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο: 

 Τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή. 

 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. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων, που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο 



 

σελ. 16 
 

κατασκευής έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρα την τελευταία τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο θα 

μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με 

έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε καθαρό νερό θα είναι τουλάχιστον 10.000 lt και το συνολικό μικτό φορτίο 

τουλάχιστον 19 tn. 

 Το όχημα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή δεξαμενής νερού χωρητικότητας περίπου 

10.000 lt. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

 Υποχρεωτική η προσκόμιση έγκρισης τύπου του πλαισίου. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας. 

 Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από 

αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

 Πλαίσιο και υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα 

οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

απαιτήσεις α) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, β) ασφάλειας μηχανών – σήμανσης CE, γ) ως προς τη 

στάθμη θορύβου κλπ.  

 Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών. 

 Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κλπ. 

 Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

3.1.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.1.1.2.1 Οχήματος  

3.1.1.2.1.1 Πλαίσιο οχήματος  

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα 

τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού βάρους 

19.000 Kgr τουλάχιστον. 

Θα πρέπει να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που 

μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο (Perm.Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο 

οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόμων (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του 

καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης και όλη γενικά η υπερκατασκευή του οχήματος. 

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα 

ανάρτησης. 

Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το 
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δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος. 

Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλή ευελιξία του οχήματος. 

3.1.1.2.1.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος, από 

τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας. Θα είναι καταλλήλου ισχύος, 300 HP. 

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και 

εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 

Να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην προσφορά του προμηθευτή καθώς και να 

υποβληθούν καμπύλες ισχύος – ροπής συναρτήσει των στροφών του κινητήρα. 

Θα φέρει δεξαμενή πετρελαίου ικανής χωρητικότητας, δεξαμενή AdBlue, καθώς και φίλτρο και προφίλτρο 

πετρελαίου.  

Θα πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:  

Τύπος και κατασκευαστής, η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας, η μεγαλύτερη ροπή 

στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του, οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής 

στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών, ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος), ο αριθμός και η διάταξη των 

κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως, το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως, περιγραφή 

μηχανόφρενου (κλαπέτου), περιγραφή περιοριστή ταχύτητας.  

3.1.1.2.1.3 Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά   

Βαρέως τύπου, άκαμπτοι άξονες, με παραβολικά ελατήρια μπροστά και πίσω, με αντιστρεπτικές δοκούς και 

υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες, διπλής ενέργειας, και στους δύο άξονες. 

Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει μονά ελαστικά ενώ ο οπίσθιος, κινητήριος, άξονας θα φέρει διπλά ελαστικά. 

Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής και θα 

καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες. 

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 

92/62 EC). 

3.1.1.2.1.4 Σύστημα μετάδοσης  

Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, δώδεκα (12) ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και δύο (2) οπισθοπορείας.  

Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης και να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του κιβωτίου 

ταχυτήτων.  

Αναρριχητικότητα: τουλάχιστον 35%. 

Το όχημα θα είναι 4Χ2. 

3.1.1.2.1.5 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος 

και κατά κλίση. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η διάμετρος του κύκλου στροφής του οχήματος τόσο στα εξωτερικά ίχνη 

των τροχών όσον και μεταξύ τοίχων (στα πλέον εξέχοντα σημεία). Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι μικρότεροι δυνατοί 

κύκλοι στροφής. 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (σύστημα LDWS) 

σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. 

3.1.1.2.1.6 Σύστημα Πέδησης  

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια το όχημα θα φέρει: 

 Πλήρη αερόφρενα με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα.   

 Δισκόφρενα μπρός - πίσω 

 Βαλβίδα αυτορρύθμισης της πίεσης στον πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο. 

 Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς.  

 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS). 

 Μηχανόφρενο (κλαπέτο) εξελιγμένου τύπου.  

 Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) 
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 Σύστημα επιβράδυνσης (retarder) 

3.1.1.2.1.7 Θάλαμος Οδήγησης  

Θα είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος κατά 60° περίπου, με σύστημα αναρτήσεως για την απόσβεση των 

κραδασμών το οποίο θα φέρει ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ. 

Θα φέρει  αεροκάθισμα οδηγού και δύο θέσεις επιβατών.  Θα είναι πλήρης με κρύσταλλα ασφαλείας, ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, υαλοκαθαριστήρες 2 ταχυτήτων, ψηφιακό ραδιο cd με κεραία και 

ηχεία, προεγκατάσταση για CB, αλεξήλια, ρευματοδότη για μπαλαντέζα, ζώνες ασφαλείας. 

Θα φέρει σύστημα θερμάνσεως, αερισμού και αποπαχνίσεως του εμπρόσθιου υαλοπίνακα μεγάλης αποδόσεως καθώς 

επίσης και σύστημα κλιματισμού (A/C) κατάλληλης ισχύος. 

Στο δάπεδο θα φέρει προσθαφαιρούμενα πλενόμενα ταπέτα. 

Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

 Στροφόμετρο. 

 Ηλεκτρονικό ταχογράφο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την Ε.Ε. 

 Όργανο στάθμης καυσίμου και ενδεικτική λυχνία. 

 Μετρητή θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

 Μετρητή πιέσεως λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα και ενδεικτική λυχνία. 

 Ενδειξη πίεσης αέρα κυκλώματος φρένων. 

 Ένδειξη βλάβης του συστήματος ABS. 

 Ένδειξη για την αλλαγή φίλτρου αέρα. 

 Ενδείξεις λειτουργίας χειρόφρενου, βλάβης στο κύκλωμα φρένων, βλάβης του υδραυλικού τιμονιού, ενδεικτική 

λυχνία για την ασφάλιση του θαλάμου οδήγησης στη θέση πορείας κλπ. 

 Ταχύμετρο. 

 Χιλιομετρητή. 

3.1.1.2.1.8 Παρελκόμενα  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων  

 πλήρης εφεδρικός τροχός με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση 

 σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). Με την προσφορά 

να δοθεί αναλυτική κατάσταση των προσφερομένων εργαλείων. 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και εικονογραφημένος κατάλογος 

ανταλλακτικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD) 

 ράδιο-CD player 

 το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με προεγκατάσταση για CB 

 στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο για ασφαλή σήμανση του οχήματος 

3.1.1.2.2 Υπερκατασκευής βυτιοφόρου – καταβρεχτικού – πλυστικού – πυροσβεστικού οχήματος  

3.1.1.2.2.1 Γενικά 

Θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστη τοποθετημένη επί οχήματος 4x2 και θα έχει τις εξής δυνατότητες : 

 Μεταφορά και διανομή νερού, τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων. 

 Πυρόσβεση μέσω κανονιού οροφής, μάνικας σε εκτυλίκτρια καθώς και πυροσβεστικών σωλήνων με μήκος 

βολής άνω των 30μέτρων. 

 Κατάβρεξη και πλύση δρόμων. 

 Πότισμα δέντρων. 

 Άντληση – αναρρόφηση υδάτων από βάθος μέχρι 6 μέτρα και πλήρωση της δεξαμενής ή απευθείας εκτόξευση. 

 Πλύση με πιστόλι υψηλής πίεσης 
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3.1.1.2.2.2 Δεξαμενή νερού  

Διατομή δεξαμενής: Ελλειπτική ή ορθογωνική πεπλατυσμένη, χωρητικότητας 10.000 λίτρων περίπου. 

Υλικό περιβλήματος και διαφραγμάτων: Λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, πάχους 4 mm.  Εσωτερικά της 

δεξαμενής τα σημεία συγκόλλησης θα επικαλυφθούν με τη μέθοδο του ψυχρού γαλβανίσματος για καλύτερη 

προστασία έναντι της διάβρωσης.  Για την ασφαλή πλήρωση και εκκένωση της δεξαμενής, θα υπάρχει μόνιμος 

εξαερισμός, διαμέτρου DN50 (2’’), στο πάνω μέρος της και περίπου στο μέσο της, που θα καταλήγει χαμηλά κάτω 

από το σασί του οχήματος, ώστε να πληρούται ή να εκκενώνεται άμεσα από αέρα κατά το άδειασμά της ή την 

πλήρωσή της, αντίστοιχα, με νερό βεβιασμένης κυκλοφορίας (μέσω αντλίας ή κρουνού).   

Αριθμός εσωτερικών διαφραγμάτων: Δύο (2) τεμάχια, συγκολλημένα στην παράπλευρη επιφάνεια για ενίσχυση και 

περιορισμό της παλινδρόμησης του νερού κατά την κίνηση του οχήματος.  Θα φέρουν ανθρωποθυρίδες διαμέτρου 

Φ450 για να υπάρχει πρόσβαση για το προσωπικό συντήρησης, οι οποίες θα είναι αντιδιαμετρικά, για τον, κατά το 

δυνατόν, καλύτερο περιορισμό της παλινδρόμησης του νερού.  Όλα τα διαφράγματα θα φέρουν οπές στο κάτω και 

άνω μέρος τους για τη δίοδο νερού και αέρα, αντίστοιχα. 

Στήριξη της δεξαμενής: Η όλη υπερκατασκευή θα εδράζεται σε ψευτο-πλαίσιο κατασκευασμένο από μορφοδοκό 

ύψους 140mm, τουλάχιστον, ενώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της όλης υπερκατασκευής για την αποφυγή 

στρεβλώσεων και ρωγμών έχοντας υπόψη ότι το όχημα θα μπορεί να κινηθεί και σε δύσβατες περιοχές και εκτός 

οδικού δικτύου.  Η στήριξη της δεξαμενής επί του ψευτο-πλαισίου θα γίνει με ισχυρά στηρίγματα από εγκάρσιους 

δοκούς ανά διάφραγμα (4 τεμ.), όμοιας καμπυλότητας με αυτή του περιβλήματος, και με την παρεμβολή σκληρού 

ελαστικού υλικού πάχους 20mm στα σημεία επαφής, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση της. 

Ανθρωποθυρίδες: Δύο (2) τεμάχια διαμέτρου Φ400 mm από ανοξείδωτο υλικό με ταχυαπασφαλιζόμενο στεγανό 

κάλυμμα. 

Αντιολισθητικός διάδρομος: Επί της οροφής της δεξαμενής να κατασκευαστεί ένας διάδρομος από αντιολισθητικό 

υλικό, υψηλής πρόσφυσης και αντοχής.  Το πλάτος του διαδρόμου θα είναι 800 mm περίπου, και καθ’ όλο το μήκος 

της δεξαμενής θα οριοθετείται περιμετρικά με προστατευτικά χείλη για τους εργαζόμενους. 

Σκάλα ανόδου: Στο εμπρόσθιο δεξί μέρος της υπερκατασκευής ή στο οπίσθιο να τοποθετηθεί σκάλα με 

αντιολισθητικά σκαλοπάτια, για την επίσκεψη στο άνω μέρος της δεξαμενής. 

Εξώστες: Δεξιά και αριστερά της δεξαμενής θα τοποθετηθούν υποδοχές για την τοποθέτηση όλων των ελαστικών 

σωλήνων, από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2 mm. 

Δείκτης στάθμης: Σε κατάλληλη θέση στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος της δεξαμενής να τοποθετηθεί δείκτης στάθμης 

από ειδικό διαφανές υλικό και πλωτήρα εμφανούς χρώματος για την καλύτερη σήμανση της στάθμης του νερού. 

Πλήρωση της δεξαμενής: Η δεξαμενή θα δύναται να πληρούται με α) φυσική ροή, β) από πυροσβεστικό κρουνό, γ) 

από το δίκτυο ύδρευσης, δ) από άλλο υδροφόρο και ε) μέσω άντλησης-αναρρόφησης από βάθος έως 6m.  Για την 

τροφοδοσία της δεξαμενής από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα καταλήγει σε 

ταχυσύνδεσμο αλουμινίου τύπου STORZ διαστάσεων DN65 (2 ½’’), ώστε να είναι συμβατό με τα οχήματα της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας και τους κρουνούς υδροληψίας. 

Στόμια εκκένωσης: Η πλήρη εκκένωση της δεξαμενής και των σωληνώσεων θα δύναται να γίνει με φυσική ροή μέσω 

βάνας διαμέτρου DN65 (2 ½’’) τοποθετημένη κατάλληλα.  Επιπλέον η πυροσβεστική αντλία θα φέρει διάταξη για την 

πλήρη αποστράγγισή της (βαθμίδες, κέλυφος, πτερωτές) σε περίπτωση παγετού.  Στη δε γραμμή της κατάθλιψης θα 

φέρει έναν πυροσβεστικού τύπου κρουνό με ταχυσύνδεσμο αλουμινίου τύπου STORZ DN65 (2 ½’’) και άλλον ένα 

πυροσβεστικού τύπου κρουνό με ταχυσύνδεσμο αλουμινίου τύπου STORZ DN45 (1 ¾‘’) στο άκρο, για την 

προσαρμογή των πυροσβεστικών μανικών. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι αντοχής τουλάχιστον 16bar. 

Φίλτρο νερού: Στην αναρρόφηση των αντλιών θα τοποθετηθεί φίλτρο για την προστασία τους από ξένα σωματίδια 

(π.χ. πέτρες, κλπ.), σε κατάλληλα σημεία ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση για τον συχνό καθαρισμό τους. 

3.1.1.2.2.3 Αντλίες  

Αντλία νερού πυροσβεστικού: Η αντλία νερού θα είναι φυγοκεντρική, πυροσβεστικού τύπου, μέγιστης πίεσης ~13bar, 

μέγιστης παροχής ~1500lt/min, και θα καλύπτει τις εξής δυνατότητες συνδυασμένης πίεσης και παροχής στις 

2900RPM: 

 

Παροχή (lt/min)  Πίεση (bar) 

750 ~12,3 
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1000 ~12,0 

1250 ~11,0 

1500 ~10,0 

 

Η κίνηση της πυροσβεστικής αντλίας θα επιτυγχάνεται μέσω ισχυρών μηχανικών ληπτών από ατράκτους με 

συνδέσμους Cardan που θα ενεργοποιούνται από το δυναμολήπτη (P.T.O.) του αυτοκινήτου και όχι υδραυλικών ώστε 

να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειωμένη συντήρηση και καλύτερη απόδοση. Η αντλία θα φέρει 

αυτοματοποιημένη διάταξη για την ανακούφιση της υπερπίεσης σε περιπτώσεις αιφνίδιων υδραυλικών πληγμάτων 

(π.χ. απότομη διακοπή της παροχής ενός αυλού εκτόξευσης).  Επιπλέον θα φέρει διάταξη προπλήρωσης της αντλίας 

με νερό ή άλλη ισοδύναμη για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα σε περιπτώσεις άντλησης χωρίς νερό στο 

βυτίο ή αρχικής λειτουργίας της. 

Μπάρα κατάβρεξης & πλύσης δρόμων: Στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη βάση μία 

μπάρα κατάβρεξης εφοδιασμένη με καταβρεχτικά μπεκ για πλύσιμο και κατάβρεξη, η οποία θα τροφοδοτείται από 

την πυροσβεστική αντλία. Η δε κλίση της ως προς το οριζόντιο επίπεδο θα μπορεί να ρυθμιστεί σχετικά εύκολα. Η 

ενεργοποίησή της θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού και το όχημα θα μπορεί να κινείται με μικρή ταχύτητα, ενώ 

το πλάτος καταβρέγματος θα είναι μεγαλύτερο των 2,4 μέτρων.  

Αντλία υψηλής πίεσης: Επιπλέον της πυροσβεστικής αντλίας θα τοποθετηθεί και μία αντλία υψηλής πίεσης και 

χαμηλής κατανάλωσης, για απαιτητικά πλυσίματα όπως καθαρισμός κολώνων από αφίσες, καθαρισμός μνημείων-

δημόσιων χώρων, πλυσίματα άλλων οχημάτων της υπηρεσίας, κ.α.  Οι δύο αντλίες θα δύναται να κινούνται εναλλάξ 

και η επιλογή τους θα γίνεται από την καμπίνα οδήγησης.  Η αντλία αυτή θα καταλήγει σε μία εκτυλίκτρια αυτόματου 

τυλίγματος με καστάνια απεμπλοκής, με περιελιγμένο σωλήνα διαμέτρου 3/8’’ και μήκους 20m, μέσω αυτόματης 

βαλβίδας ανακύκλωσης (by-pass), όπου στα άκρα του θα έχει ένα πιστόλι πλυστικό με περιστρεφόμενο ρακόρ και 

κάνη μήκους τουλάχιστον 80cm.  Η δε μέγιστη πίεση της αντλίας θα είναι τουλάχιστον 190bar και η μέγιστη παροχή 

της τουλάχιστον 25lt/min. 

Εκτοξευτήρας πυρόσβεσης: Επί κατάλληλης εξέδρας μεταξύ καμπίνας και βυτίου, με προστατευτικά κιγκλιδώματα 

για τον χειριστή, θα τοποθετηθεί χειροκίνητος εκτοξευτήρας πυρόσβεσης αρίστης ποιότητας από υλικά ανθεκτικά στη 

διάβρωση, με κατάλληλο αυλό Ευρωπαϊκής προέλευσης, ρυθμιζόμενης δέσμης, για πυρόσβεση τύπου ομπρέλας ή 

μεγάλου μήκους βολής. Ο εκτοξευτήρας θα δύναται να περιστραφεί απρόσκοπτα και με ευκολία σε πίεση έως και 

16bar και παροχή έως 2000lt/min , κατά 360ο στο οριζόντιο επίπεδο και -25ο/+90ο στο κατακόρυφο επίπεδο. Η μεν 

αρχική διάμετρος του εκτοξευτήρα θα είναι DN65 (2 ½‘’), το δε μήκος βολής θα ξεπερνάει τα 45m. Δίπλα στον 

εκτοξευτήρα θα υπάρχει και πίνακας χειρισμού με όλες τις λειτουργίες, για την εύκολη χρήση του πυροσβεστικού 

ακόμα και από ένα άτομο. 

Εκτυλίκτρια – ανέμη: Σε κατάλληλη θέση θα τοποθετηθεί ηλεκτροκίνητη εκτυλίκτρια (ανέμη) για την περιέλιξη του 

σωλήνα νερού η οποία και θα τροφοδοτείται από την πυροσβεστική αντλία. Η ανέμη θα φέρει ελαστικό σωλήνα 

διαμέτρου DN33 (1¼’’) μήκους 30 μέτρων και αντοχής λειτουργίας τουλάχιστον 25bar, που στο άκρο του θα φέρει 

ταχυσύνδεσμο αλουμινίου τύπου STORZ DN45 για την ζεύξη του με οποιοδήποτε αυλό πυρόσβεσης ή και την 

απευθείας μετάγγιση ύδατος σε πυροσβεστικό όχημα. Το τύλιγμα του σωλήνα θα γίνεται ηλεκτροκίνητα, ενώ το 

ξετύλιγμα του σωλήνα από την εκτυλίκτρια θα γίνεται χειροκίνητα. Επιπλέον θα φέρει και ειδική διάταξη για την 

χειροκίνητη περιέλιξη της σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού, ο οποίος και θα φέρει 

προστατευτικό κάλυμμα. 

3.1.1.2.2.4 Χειρισμός υπερκατασκευής  

Ο χειρισμός της υπερκατασκευής θα δύναται να γίνει εξ’ ολοκλήρου από τις επί μέρους θέσεις χειρισμού, ώστε να 

είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της υπερκατασκευής από ένα και μόνο χειριστή. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η εμπλοκή του PTO θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού όπου και θα υπάρχει ειδική σήμανση κατά τη 

λειτουργία του. Από τη καμπίνα του οδηγού θα επιτυγχάνεται επίσης η επιλογή της αντλίας καθώς και η 

λειτουργία της μπάρας κατάβρεξης κατά την πορεία του οχήματος. 

 Η πυρόσβεση, κατάβρεξη, μετάγγιση, αναρρόφηση, τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων κλπ. θα δύναται να 

γίνει από τον ίδιο το χειριστή-οδηγό από τη θέση που βρίσκεται, δηλαδή στη θέση της ανέμης ή των άλλων 

καταβρεκτικών συσκευών. 

 Για τον πλήρη έλεγχο και χειρισμό της υπερκατασκευής θα υπάρχουν δύο πίνακες ελέγχου με διακόπτες, 
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κομβία και ενδεικτικές λυχνίες για τον εξωτερικό χειρισμό της υπερκατασκευής (ένας στην εξέδρα και ένας 

κοντά στην εκτυλίκτρια και τους κρουνούς). Επιπλέον θα υπάρχει και ένας δεύτερος πίνακας ελέγχου 

εσωτερικά της καμπίνας. Από τους πίνακες αυτούς θα δύναται ο χειριστής να πραγματοποιεί τις εξής 

λειτουργίες: 

 Ρύθμιση στροφών κινητήρα 

 Ρύθμιση πίεσης νερού και παρακολούθησή της μέσω ενδεικτικού μανομέτρου 

 Αυτόματο τύλιγμα σωλήνα ανέμης μέσω στεγανού κομβίου 

 Άμεση διακοπή λειτουργίας του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (μέσω διακόπτη 

EMERGENCY STOP) 

3.1.1.2.2.5 Παρελκόμενα – εξοπλισμός  

Σωλήνας αναρρόφησης τύπου spiral διαμέτρου DN65 (2 ½‘’) συνολικού μήκους 4 μέτρων με κατάλληλους για 

αναρρόφηση ταχυσυνδέσμους αλουμινίου τύπου STORZ DN65 στα άκρα, δύο (2) τεμάχια. 

 Ποτήρι πυθμένα με ταχυσύνδεμο αλουμινίου τύπου STORZ DN65 για την προσαρμογή του με τους σωλήνες 

αναρρόφησης, ένα (1) τεμάχιο. 

 Σωλήνας πάνινος πυροσβεστικού τύπου trevira διαμέτρου DN65 (2 ½‘’) και μήκους 25 μέτρων, με 

κατάλληλους ταχυσυνδέσμους αλουμινίου τύπου STORZ DN65 στα άκρα, πιστοποιημένης αντοχής ≥14bar, 

ένα (1) τεμάχιo. 

 Σωλήνας πάνινος πυροσβεστικού τύπου trevira διαμέτρου DN45  (1 ¾‘’) και μήκους 25 μέτρων, με 

κατάλληλους ταχυσυνδέσμους αλουμινίου τύπου STORZ DN45 στα άκρα, πιστοποιημένης αντοχής ≥14bar, 

δύο (2) τεμάχια. 

 Σωλήνας πάνινος πυροσβεστικού τύπου trevira διαμέτρου DN25  (1‘’) και μήκους 25 μέτρων, με κατάλληλους 

ταχυσυνδέσμους αλουμινίου τύπου STORZ DN25 στα άκρα, πιστοποιημένης αντοχής ≥14bar, δύο (2) τεμάχια. 

 Αυλοί πυρόσβεσης με κατάλληλο ταχυσύνδεμο αλουμινίου τύπου STORZ για την προσαρμογή στην ανέμη και 

στους πάνινους πυροσβεστικούς σωλήνες ως εξής:  Δύο (2) αυλοί ρυθμιζόμενης δέσμης ένας DN45 και ένας 

DN25 με δυνατότητα διακοπής της ροής (shut off valve), και ένας αυλός σταθερής δέσμης DN45 για μεγάλου 

μήκους βολές, άνω των 30 μέτρων, και πλυσίματα. 

 Συστολή ταχυσυνδέσμων αλουμινίου (adaptor) τύπου STORZ DN65-DN45, και DN45-DN25 ένα (1) και ένα 

(1) τεμάχιο έκαστος. 

 Πιστόλι πλύσης με υψηλή πίεση για δύσκολες εφαρμογές (όπως πλύσιμο κολώνας από αφίσες, πλύσιμο άλλων 

οχημάτων, κ.α.) 

3.1.1.3 Χρωματισμός  

Ο χρωματισμός του οχήματος θα ορισθεί από την υπηρεσία  και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία στην προμηθεύτρια εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

3.1.1.4 Αξιοπιστία προμηθευτή  

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί η διαγωγή του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, καθώς 

και η χρονική παρουσία της εταιρίας στην Ελληνική αγορά. Για το λόγο αυτό ο κάθε διαγωνιζόμενος, μαζί με την 

προσφορά του, πρέπει να καταθέσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, το κύρος 

και την οικονομική επιφάνεια της εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση παράδοσης ομοίων οχημάτων 

σε διάφορους φορείς. 

3.1.1.5 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 
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ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Η έκπτωση που θα τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.  

5. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

6. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να 

αξιολογηθούν. 

7. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

8. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια.  

9. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν 

λόγω οχήματος 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.   

10. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια 

είδους. 

11. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και 

service με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

12. Εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον (θα αφορά τα 

μηχανικά μέρη και του πλαισίου, κινητήρα και της υπερκατασκευής) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

13. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 

ημερολογιακές ημέρες. 

14. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του οχήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα 

το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

15. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.1.1.6 Έλεγχοι παραλαβής  

Μακροσκοπικός Έλεγχος: Το όχημα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 

παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

Λειτουργικός Έλεγχος: Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος, σε απόσταση και συνθήκες 

δρόμου που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας 

του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος των θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και 

γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος.  Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα 

για διαπίστωση τυχόν διαρροών.  

3.1.1.7 Βιβλιογραφία  

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης λειτουργίας, 

χειρισμού στην Ελληνική και ανταλλακτικών (εικονογραφημένος κατάλογος ή CD), στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. Αναλυτικά έχουμε: 

1. Βιβλίο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (Workshop Manual) σε ψηφιακή μορφή. 

3. Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλο ισοδύναμο 

τρόπο πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

3.1.1.8 Παρατηρήσεις 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, και 

την ισχύουσα νομοθεσία στην κατηγορία αυτή των φορτηγών. 
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3.1.1.9 Ερωτηματολόγιο  

Α1. Οχήματος  

 

 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο 

 Ωφέλιμο φορτίο  

 Κατανομή ολικού μικτού φορτίου κατά άξονα. 

 Διαστάσεις οχήματος  

 Μεταξόνιο 

 Μεταχρόνιο 

 Μέγιστο πλάτος  

 Μέγιστο μήκος 

 Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο 

 Ελάχιστο ύψος 

 Ύψος δαπέδου καμπίνας από το ελεύθερο έδαφος  

 Ακτίνες στροφής οχήματος (σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα φαίνεται το πλήρες 

όχημα – πλαίσιο και υπερκατασκευή, στη στενότερη δυνατή καμπύλη) 

 Κατανομή βαρών του οχήματος  

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Διαφορικό, τύπος σχέση μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς  

 Ικανότητα ανάβασης υπό μεγίστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με 

τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής. 

 Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος 

 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος 

 Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων 

 Σχέσεις μετάδοσης 

 Τύπος και κατασκευαστής συστήματος ανάρτησης  

 Ικανότητα αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Διπλοί πίσω τροχοί  

 Τύπος, διαστάσεις και έτος κατασκευής ελαστικών  

 Ύπαρξη συστήματος ACR στον κινητήριο άξονα  

 Βοηθητικό φρένο 

 Χειρόφρενο 

 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας 

(τετράχρονος) 

 Μέγιστη ισχύς σε HP και αντίστοιχος αριθμός στροφών 

 Καμπύλες ισχύος σε σχέση με τις στροφές  

 Μέγιστη ροπή στρέψης και αντίστοιχος αριθμός στροφών  

 Καμπύλες ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση με τις στροφές  

 Σύστημα ψύξης  

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ροπή 

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ  

 Περιγραφή του περιοριστή ταχύτητας 

 Επίπεδο θορύβου κατά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Κατανάλωση του κινητήρα 

 Στοιχεία συσσωρευτή 

Α2. Υπερκατασκευής 

 

Πλήρης περιγραφή:  

 Χωρητικότητα δεξαμενής, κατασκευή, περιγραφή  

 Διατομή δεξαμενής 

 Υλικό περιβλήματος και διαφραγμάτων  
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 Αριθμός εσωτερικών διαφραγμάτων  

 Στήριξη της δεξαμενής 

 Ανθρωποθυρίδες  

 Αντιολισθητικός διάδρομος  

 Σκάλα ανόδου 

 Εξώστες  

 Δείκτης στάθμης  

 Πλήρωση της δεξαμενής  

 Στόμια εκκένωσης  

 Φίλτρο νερού  

 Αντλία νερού πυροσβεστικού τύπου 

 Μπάρα κατάβρεξης & πλύσης δρόμων 

 Αντλία υψηλής πίεσης  

 Εκτοξευτήρας πυρόσβεσης 

 Εκτυλίκτρια – ανέμη  

 Χειρισμός υπερκατασκευής 

 Παρελκόμενα εξοπλισμός (σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές) 

 Χρωματισμός  

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.1.1.10 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 12 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 10 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 10 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 42 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κ5 Δεξαμενή νερού 12 

Κ6 Αντλίες – συστήματα καταβρεχτικού – πλυστικού – πυροσβεστικού οχήματος   12 

Κ7 Όργανα χειριστήρια  10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 34 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ8 Χρόνος παράδοσης 5 

Κ9 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ10 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 6 

Κ11 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 4 
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(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

Κ12 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 24 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.2 2
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Καλαθοφόρο όχημα 

3.2.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.2.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούργιων καλαθοφόρων οχημάτων 

(μηχανημάτων έργου ΜΕ), τα οποία αποτελούνται από φορτηγό όχημα, τουλάχιστον 4,5 tn (μικτού φορτίου) με 

καινούργια και αμεταχείριστη υπερκατασκευή.  

Τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών όπως: 

 του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού: αλλαγή λαμπτήρων) και 

 του τμήματος πρασίνου (κλάδεμα, κοπή δέντρων κλπ.)  

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό 

και θα είναι ισχυρής κατασκευής. 

Το ύψος εργασίας καθορίζεται τουλάχιστον στα 16,0 m και 6 ,0 m οριζόντιας εργασίας. 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήματος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο νομοθετήματα, τα οποία 

καλύπτουν: 

 Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήμανσή τους με τη σήμανση CE, σύμφωνα με την 

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (ΠΔ 57/2010,  ΦΕΚ 

97/Α’/25-06-2010).  

 Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως  ορίζεται  στον «Κανονισμό Ελέγχων 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003). 

Όλα τα επιμέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας. 

Στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ζητούνται στα 

αντίστοιχα ερωτηματολόγια για κάθε ενδιαφερόμενο προς προμήθεια όχημα και να προσκομίζονται επιπλέον, το 

σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων (τεχνικών χαρακτηριστικών, πιστοποιητικών, εγγυήσεων κλπ.) των τεχνικών 

προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με αυτές.  

Τα προς προμήθεια καλαθοφόρα θα είναι καινούργια: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πληρούν το σύνολο των κείμενων διατάξεων περί 

καλαθοφόρων ώστε να κυκλοφορούν νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 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. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 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. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

 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. 
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 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων, που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο 

κατασκευής έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά τουλάχιστον τέσσερα (4) καλαθοφόρα την τελευταία 

τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές 

καυσαερίων, ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήματα. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο 

θα μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο για 

ηλ/κες εργασίες στο δίκτυο φωτισμού και λοιπές εργασίες, είτε με έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της 

επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί καλαθοφόρο όμοιας υπερκατασκευής. 

Το 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: 

1. Εξέτασης τύπου από πιστοποιημένο φορέα 

Αφορά τον τύπο του παραγόμενου μηχ/τος παράρτημα 4 οδηγία 2006/42/ΕΕ 

2. Κατάθεση ISO 9001, 14001, 1801  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: 

1. Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητος τύπου ΑΑ από πιστοποιημένο φορέα ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ 

( ΦΕΚ 1186/2003) 

2. Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή CE 

3. Βιβλίο συντήρησης και οδηγιών χρήσης 

4. Έγκριση τύπου  

3.2.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.2.1.2.1 Οχήματος  

3.2.1.2.1.1 Πλαίσιο Οχήματος  

Το πλαίσιο του οχήματος (μηχάνημα έργου ΜΕ – ανυψωτικό καλαθοφόρο) θα είναι απολύτως καινούργιο, 

πετρελαιοκίνητο, κατασκευής τυποποιημένης, φορτηγού τύπου, κατάλληλο για τη μεταφορά φορτίου και κατασκευής 

γνωστών εργοστασίων το οποίο να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μια 

αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

Το μεταλλικό πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι απόλυτα προωθημένης οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από 

τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα, μεγάλης αξιοπιστίας και με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό.    

Οι πλευρικές μπάρες προστασίας πρέπει να είναι αποσπώμενες για την εύκολη συντήρηση του οχήματος. 

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, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, διαφορετικά ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το πλαίσιο.  

Το πλαίσιο θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. 

Το όχημα θα είναι χαρακτηρισμένο ως μηχάνημα έργου (ΜΕ) – καλαθοφόρο, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του 

Υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα έχει μεικτό βάρος τέτοιο ώστε να υπερκαλύπτει τα αθροίσματα των βαρών του πλαισίου, 

δηλαδή πλήρες υγρών, καυσίμου, οδηγού και πληρώματος, της υπερκατασκευής με πλήρη εξοπλισμό καθώς και 

όποιο άλλο φέρων φορτίο προβλέπεται να υπάρχει στο όχημα κατά τη λειτουργία του. Ακόμη, η κατανομή των βαρών 

ανά άξονα δεν θα υπερβαίνει τις προδιαγραφές αντοχής του κάθε άξονα του πλαισίου. 

Οι διαστάσεις του πλαισίου, του συνολικό μήκους και ύψους του πλήρους καλαθοφόρου οχήματος (μηχανήματος 

έργου ΜΕ) σε διάταξη πορείας, καθώς και της ακτίνας στροφής του, θα είναι οι μικρότερες δυνατές, ώστε να είναι 
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όσο το δυνατόν περισσότερο ευέλικτο σε διαδρομές στενών δρόμων του Δήμου, όπως επίσης και να σταθμεύει άνετα 

σε λωρίδες κυκλοφορίας με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση.         

3.2.1.2.1.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για χρήση του οχήματος μέσα σε πόλη (με κυκλοφοριακό φόρτο). 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), υδρόψυκτος, τετράχρονος, τουλάχιστον 130 HP, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που να υπερπληρεί τις τελευταίες απαιτήσεις της Ε.Ε. (EURO 6) πιστοποιημένος στις 

προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles) για τις εκπομπές καυσαερίων και της ισχύουσας 

Ελληνικής Νομοθεσίας κατά την παράδοση. 

Ο κινητήρας πρέπει να αποδίδει τις υψηλότερες ιπποδυνάμεις στο χαμηλότερο όριο στροφών. 

Να είναι σύγχρονης κυκλοφορίας και να φέρει εξελιγμένα συστήματα τροφοδοσίας όπως αντλία πολύ υψηλής 

πιέσεως, τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας, τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κλπ. 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 70 lt. 

3.2.1.2.1.3 Άξονες – Αναρτήσεις  

3.2.1.2.1.3.1 Άξονες:  

Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία, δηλαδή να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 

φόρτισης του οχήματος για όλες τις συνθήκες κίνησής του.  

3.2.1.2.1.3.2 Αναρτήσεις 

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. 

3.2.1.2.1.3.3 Τροχοί 

Το όχημα θα φέρει δύο μονούς τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και δύο δίδυμους στον πίσω. Επίσης με το όχημα θα 

παραδοθεί και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα). Οι ζάντες θα είναι κατάλληλες της χρήση του οχήματος, 

κατασκευασμένες από χάλυβα μεγάλης αντοχής ή κράμα μετάλλων.  

3.2.1.2.1.3.4 Ελαστικά 

Τα λάστιχα των τροχών θα είναι καινούργια ανάλογα του μέγιστου φορτίου, της μέγιστης ταχύτητας και των 

διαστάσεων του οχήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης 

κατασκευής (λιγότερο του ενός έτους).  

3.2.1.2.1.4 Σύστημα Μετάδοσης  

3.2.1.2.1.4.1 Συμπλέκτης 

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηράς σύμπλεξης. Η κατασκευή του θα είναι ισχυρή και θα είναι δοκιμασμένος και ικανός να 

ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος 

3.2.1.2.1.4.2 Κιβώτιο Ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον 6 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%. 

3.2.1.2.1.4.3 Δυναμολήπτης 

Για την κίνηση των μηχανικών μερών της υπερκατασκευής θα φέρει δυναμολήπτη (PTO) με πλήρη χειριστήρια. 

3.2.1.2.1.5 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό, προωθημένης οδήγησης, με υδραυλική υποβοήθηση, αριστερής 

διάταξης, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και μήκος. 
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3.2.1.2.1.6 Σύστημα Πέδησης  

Θα διαθέτει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και 

τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS. Επιθυμητή είναι 

η ύπαρξη συστήματος αντιολίσθησης ACR ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος.  

Θα διαθέτει βοηθητική πέδηση με επιβραδυντή καυσαερίων - Μηχανόφρενο (κλαπέτο), με βαλβίδα αποσυμπίεσης. 

Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Το χειρόφρενο (με υποβοήθηση αέρα) πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα πρέπει να ακινητοποιείται το όχημα αυτομάτως όπως και το χειρόφρενο.  

3.2.1.2.1.7 Θάλαμος Οδήγησης  

Ο θάλαμος οδήγησης πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, με καμπίνα 2 θυρών με τρείς εμπρόσθιες 

θέσεις επιβαινόντων και σύμφωνα με το πρότυπο ECE. 

Η καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών βάσεων. 

Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένος και θα φέρει κατ’ ελάχιστο: 

 Πόρτες για εύκολη πρόσβαση 

 Ανεμοθώρακα από υαλοπίνακα ασφαλείας  

 Σκιάδια ανεμοθώρακα 

 Σύστημα υαλοκαθαριστήρων 

 Σύστημα πλύσεων ανεμοθώρακα 

 Πλήρη ηχητική και θερμική εσωτερική μόνωση 

 Καθρέπτες δεξιά – αριστερά  

 Καθρέπτης πεζοδρομίου δεξιά  

 Καθρέπτη εσωτερικό  

 Ανατομικό κάθισμα οδηγού 

 Δύο καθίσματα συνοδηγών  

 Ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα 

 Επένδυση δαπέδου 

 Λαβές συγκράτησης, θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες 

 Θέρμανση  

 Air – condition  

 Πλήρη εγκατάσταση ραδιο – CD ή mp3 player  

 Κατάλληλο εξαερισμό  

 Επενδεδυμένο εργονομικό πίνακα οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου που κρίνονται απαραίτητα για 

την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. 

 Ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε. 

 Στροφόμετρο 

 Ταχύμετρο 

 Χιλιομετρητή 

 Ένδειξη ποσότητας καυσίμου 

 Ένδειξη πιέσεως ελαίου κινητήρα 

 Ένδειξη θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα 

 Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή 

 Προβλεπόμενες προειδοποιητικές λυχνίες ολων των συστημάτων του οχήματος 

 Ωρόμετρο  

3.2.1.2.1.8 Ηλεκτρικό Σύστημα  

Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και διάγνωσης βλαβών και θα είναι 

κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 

Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 

 Τάση συστήματος 24V 
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 Συσσωρευτή των 12V ή 24V σύμφωνοι με τα διεθνοί πρότυπα (ΕΛΟΤ 451-1, 451-2 ή αντίστοιχα DIN) 

 Εκκινητής 5K 

 Γεννήτρια 28V 

 Γενικό διακόπτη συσσωρευτών 

 Ηχητική σήμανση πόλης 

 Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα 

 Δύο φώτα ομίχλης πίσω 

 Δύο φώτα οπισθοπορείας 

 Φώτα θέσεων, όγκων 

 Φώτα Κ.Ο.Κ. 

 Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο 

 Κατάλληλο φωτισμό καμπίνας 

 Κατάλληλο φωτισμό πίνακα οργάνων 

3.2.1.2.1.9 Συντήρηση  

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. 

3.2.1.2.1.10 Βαφή  

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 (duco) με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που αφορούν την 

κίνηση του καλαθιού. 

Το χρώμα του πλαισίου, της υπερκατασκευής και οι επιγραφές που φέρει το όχημα, θα καθοριστούν από την 

Υπηρεσία.  

3.2.1.2.1.11 Παρελκόμενα - Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ)   

 Λασπωτήρες εμπρός 

 Πλαστικά φτερά στους πίσω τροχούς 

 Σετ απαραίτητων κλειδιών 

 Σετ απαιτούμενων κατσαβιδιών 

 Πένσα  

 Εργαλειοθήκη  

 Λιπαντήρα 

 Υδραυλικό ανυψωτήρα  

 Πυροσβεστήρες 6 κιλών κόνεως  

 Τρίγωνο στάθμευσης 

 Φαρμακείο  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076/Β/99) Υπ. Απόφασης, για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας για την κυκλοφορία ΜΕ: «όλα τα ΜΕ ανεξαρτήτως διαστάσεων πορείας, βαρών και συστήματος πορείας 

(τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, κυλινδροφόρα), πρέπει να φέρουν για λόγους ασφάλειας»: 

1. Τουλάχιστο στέγαστρο προστασίας του χειριστή. 

2. Φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως. 

3. Φαρμακείο. 

4. Πυροσβεστήρα. 

5. Αναγκαία φώτα. 

6. Αναγκαίους καθρέπτες. 

7. Πινακίδα επισήμανσης ακινητοποιημένου οχήματος επί οδοστρώματος (τρίγωνο ακινητοποιήσης). 

8. Πινακίδα αναγνώρισης βραδυκίνητου οχήματος (τρίγωνο βραδυπορείας) και κατά περίπτωση: 

8.1. Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) 

μέτρα. 
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8.2. Πινακίδες αναγνώρισης βαρέος οχήματος, όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι 

(7,5) τόννους. 

Επομένως, το καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με την παραπάνω Υπ. Απόφαση και να 

παραδοθεί με τα ανωτέρω παρελκόμενα.  

Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα 

απαιτούσες ο Κ.Ο.Κ., ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να είναι έτοιμο 

να λειτουργήσει με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.2.1.2.2 Υπερκατασκευής – Καλαθιού   

3.2.1.2.2.1 Γενικά  

Η υπερκατασκευή θα είναι αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής, θα φέρει σήμανση CE, θα είναι σύμφωνη με τις 

οδηγίες της Ε.Ε. και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, τουλάχιστον ως ακολούθως: 

 Περί μηχανών:  

 1998/37/ΕΚ: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 

προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές 

 Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α`/15.9.1993) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 

89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές  

 Περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας:  

 1989/336/ΕΟΚ: του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

 91/263/ΕΟΚ: τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

 92/31/ΕΟΚ: του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για 

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

 1993/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ 

(απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των 

δομικών κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (μηχανές), 

89/686/ΕΟΚ (μέσα ατομικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας), 

90/385/ΕΟΚ (ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα), 90/396/ΕΟΚ (συσκευές αερίου), 91/263/ΕΟΚ 

(τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται 

με υγρά ή αέρια καύσιμα) και 73/23/ΕΟΚ (ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός 

ορισμένων ορίων τάσεως) 

 Ως προς τη στάθμη θορύβου:  

 Υ.Α. 37393/2028/2003 - Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους  

 Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 

37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005» 

Κατά τα λοιπά, βλέπε & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Εθνική Νομοθεσία – Μηχανήματα Έργων) της παρούσας μελέτης. 

Η υπερκατασκευή να είναι τελείως καινούργια εξ’ ολοκλήρου μεταλλική και σχεδιασμένη για την ανύψωση ειδικού 

καλαθιού με ασφάλεια, για δυο (2) άτομα με τα εργαλεία τους. 

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. 

Το ανυψωτικό και η υπερκατασκευή αφού απολιπανθεί κατάλληλα, θα βαφεί με δύο στρώσεις αστάρι και δύο 

στρώσεις χρώματος (duco) με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που αφορούν την κίνηση 

του καλαθιού. 

3.2.1.2.2.2 Ανυψωτικός Μηχανισμός  

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 δυο τουλάχιστον τηλεσκοπικούς δοκούς. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3425
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6996&cat_id=814
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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. 

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: 

 Κεντρικό χειριστήριο εδάφους:  

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, αν το 

σύστημα του ανυψωτικού μηχανισμού είναι μέσα στα όρια λειτουργίας κτλ.).  

Θα υπάρχουν αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να πραγματοποιούνται οι 

κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογικοί ταχύτητα ελεγχόμενοι από το ηλεκτρονικό σύστημα. 

Επίσης θα υπάρχει:  

1. κεντρικός γενικός διακόπτης 

2. κλείδωμα χειριστηρίου πελμάτων με κλειδί 

3. κλείδωμα όλων των λειτουργιών που μπορεί να γίνουν από το έδαφος με κλειδί και εφόσον γυρίσουμε τις 

εντολές στο καλάθι με κλειδί ούτος ώστε όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το 

αντίστοιχο του εδάφους να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας 

4. κεντρικό (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 

5. σύστημα PLC για  

 έλεγχο κινήσεων 

 έλεγχο σταθεροποίησης μηχανής 

 μέτρηση ωρών εργασίας μηχανής 

 ένδειξη βλαβών 

 έλεγχος μηχανής για ασφαλή πορεία 

Όλο το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγχετε και θα οδηγείτε από μονάδα plc αναγνωρισμένου κατασκευαστή  

 Χειριστήριο καλαθιού:  

Στο χειριστήριο στου καλαθιού να περιλαμβάνονται: 

1. Αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να πραγματοποιούνται οι 

κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα ελεγχόμενοι από το ηλεκτρονικό σύστημα. 

2. Κεντρικό (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 

3. 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):  

Να περιλαμβάνονται:  

1. Ασφαλιστική βαλβίδα 

2. Ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για κάθε κίνηση πέλματος   

3. Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής 

Οι βραχίονες στήριξης θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα προς το έδαφος ώστε να μην δημιουργούνται φθορές στο 

οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του μηχανισμού. 

3.2.1.2.2.3 Καλάθι Εργασίας  

Το καλάθι εργασίας θα πρέπει: 

 Να είναι αρίστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και ποιότητας, ανάλογων διαστάσεων (ενδεικτικά 1,4 x 0,6 x 

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. 
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 Να είναι χωρητικότητας δύο ατόμων με τα εργαλεία τους, στιβαρής κατασκευής, ικανότητας τουλάχιστον 220 

kg. 

 Να φέρει παροχή ρευματολήπτη 12 ή 24 volt. 

 Στη θέση ηρεμίας του μηχανισμού, το καλάθι να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του οχήματος ώστε να 

ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβλημα από το δάπεδο της πλατφόρμας. 

 Να έχει θύρα ασφαλείας.  

 Να έχει προσαρμογή καλαθιού στον πυθμένα και σύστημα οριζοντίωσης του καλαθιού σε όλες τις θέσεις 

εργασίας. 

3.2.1.2.2.4 Υδραυλικό Σύστημα  

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. 

3.2.1.2.2.5 Πέλματα Έδρασης  

Θα περιλαμβάνονται και θα συμμορφώνονται ως ακολούθως: 

 4 σταθεροποιητές – πέλματα στη βάση του ανυψωτικού, 2 εμπρόσθια και 2 οπίσθια με ανεξάρτητη στήριξη. 

 ασφαλιστική βαλβίδα.   

 ισχυρή κατασκευής και ανεξάρτητου χειρισμού για ανωμαλίες εδάφους.  

 οριζοντίωση πλατφόρμας.  

 αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής. 

 οι βραχίονες στήριξης, στους οποίους προσαρμόζονται τα πέλματα έδρασης, θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα  

προς το έδαφος και εντός του περιγράμματος του αυτοκινήτου  ώστε να μην δημιουργούνται φθορές στο 

οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του μηχανισμού (διαγώνια επέκταση πελμάτων 

απορρίπτεται).  

3.2.1.2.2.6 Συστήματα Ασφαλείας – Ασφαλιστικές Διατάξεις   

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. 
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3.2.1.3 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

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. O 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 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον (θα αφορά τα 

μηχανικά μέρη και του πλαισίου, κινητήρα και της υπερκατασκευής) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

12. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από  365 

ημερολογιακές ημέρες. 

13. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που 

θα το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

14. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.2.1.4 Ερωτηματολόγιο  

Ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, από τους διαγωνιζόμενους:  

Α1. Οχήματος  

1 Πλαίσιο Οχήματος  

 

 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο 

 Ωφέλιμο φορτίο  

 Κατανομή ολικού μικτού φορτίου κατά άξονα. 

 Διαστάσεις οχήματος  

 Μεταξόνιο 

 Μεταχρόνιο 

 Μέγιστο πλάτος  

 Μέγιστο μήκος 
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 Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο 

 Ελάχιστο ύψος 

 Ύψος δαπέδου καμπίνας από το ελεύθερο έδαφος  

 Ακτίνες στροφής οχήματος (σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα φαίνεται το πλήρες 

όχημα – πλαίσιο και υπερκατασκευή, στη στενότερη δυνατή καμπύλη) 

 Μέγιστο άνοιγμα “ποδαρικών” για την ασφαλή λειτουργία και στήριξη του οχήματος (σε πλήρη 

λειτουργία) 

 Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου στήριξης του οχήματος, διαγραμματική απεικόνιση 

κατανομής βαρών του οχήματος σε κάθε φάση λειτουργίας 

2 Κινητήρας  

 

 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας 

(τετράχρονος) 

 Μέγιστη ισχύς σε HP και αντίστοιχος αριθμός στροφών 

 Καμπύλες ισχύος σε σχέση με τις στροφές  

 Μέγιστη ροπή στρέψης και αντίστοιχος αριθμός στροφών  

 Καμπύλες ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση με τις στροφές  

 Σύστημα ψύξης  

 Σύστημα υπερπλήρωσης/υπερτροφοδοσίας   

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ροπή 

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ  

 Περιγραφή του περιοριστή ταχύτητας 

 Επίπεδο θορύβου κατά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

3 Άξονες – Αναρτήσεις  

 

 Τύπος και κατασκευαστής συστήματος ανάρτησης  

 Ικανότητα αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Διπλοί πίσω τροχοί  

 Τύπος, διαστάσεις και έτος κατασκευής ελαστικών  

 Ύπαρξη συστήματος ACR στον κινητήριο άξονα  

4 Σύστημα Μετάδοσης  

 

 Τύπος κιβωτίου 

 Αριθμός ταχυτήτων εμπρόσθιας κίνησης και οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τόσο στο κιβώτιο 

όσο και στο διαφορικό  

 Τύπος συμπλέκτη, διάμετρος κλπ.  

 Άλλα συστήματα (δυναμολήπτης PTO κλπ.) 

5 Σύστημα Διεύθυνσης 

 

 Τύπος τιμονιού  

 Άξονας τιμονιού  

 Ρυθμίσεις τιμονιού  

 Ηλεκτρονικός δείκτης στάθμης υγρών  

6 Σύστημα Πέδησης 

 

 Τύπος, επιφάνεια πέδησης  

 Ύπαρξη διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος 

 Ύπαρξη μηχανόφρενου (κλαπέτου) 

 Τύπος χειρόφρενου 

 Διάταξη ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη λειτουργίας των 

φρένων 

 Σύστημα ABS  

 Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (ESP-Electronics Stability System) 

 Άλλα συστήματα  

7 Θάλαμος Οδήγησης 
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 Τύπος ταχογράφου  

 Τύπος κλιματιστικού  

 Τύπος εξωτερικών καθρεπτών 

 Τύπος καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού  

 Σύστημα επικοινωνίας VHF 

8 Ηλεκτρικό Σύστημα  

 

 Περιγραφή ηλεκτρικής εγκατάστασης  

 Immobilizer  

 Μπαταρία (Ah, Volt) 

 Γενικός διακόπτης για την μπαταρία  

9 Συντήρηση  

 
 Περιγραφή της συντήρησης του οχήματος (π.χ. αλλαγή φίλτρου λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, 

λαδιών κλπ) και να δηλωθούν οι χρονικές περίοδοι στις οποίες απαιτείται να γίνεται σέρβις. 

10 Βαφή  

 
 Περιγραφή της διαδικασίας βαφής του οχήματος (αντισκωριακή – αντιδιαβρωτική προστασία, 

κλπ). 

11 Παρελκόμενα - Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ)   

 
 Περιγραφή των παρελκόμενων και του εξοπλισμού του οχήματος σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Α2. Υπερκατασκευής – Καλαθιού   

1 Γενικά 

  Γενική Περιγραφή Υπερκατασκευής – Καλαθιού 

2 Ανυψωτικός Μηχανισμός  

 
 Περιγραφή κατασκευής, λειτουργίας, χειρισμού, ανυψωτικής ικανότητας κλπ. σύμφωνα και με 

τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.  

 Καλάθι Εργασίας  

 
 Περιγραφή κατασκευής, λειτουργίας, χειρισμού, χωρητικότητας – ικανότητας κλπ. σύμφωνα και 

με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Υδραυλικό Σύστημα 

 
 Περιγραφή κατασκευής, λειτουργίας, χειρισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 Πέλματα Έδρασης  

 
 Περιγραφή κατασκευής, λειτουργίας, χειρισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 Συστήματα Ασφαλείας – Ασφαλιστικές Διατάξεις 

 
 Περιγραφή συστημάτων ασφαλείας και ασφαλιστικών διατάξεων σύμφωνα και με τα οριζόμενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  
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3.2.1.5 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 10 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 10 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 10 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 8 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 38 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κ5 Ανυψωτικός μηχανισμός 15 

Κ6 Καλάθι εργασίας 8 

Κ7 Ποδαρικά σταθεροποίησης 5 

Κ8 Χειριστήρια 7 

Κ9 Υδραυλικό σύστημα 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 40 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ10 Χρόνος παράδοσης 4 

Κ11 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ12 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 5 

Κ13 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

4 

Κ14 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 22 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.3 3
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 tn 

3.3.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.3.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου, φορτηγού 

οχήματος, τετραξονικού, με ανατρεπόμενη καρότσα, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 8 tn, πετρελαιοκίνητου 

(DIESEL), εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό 8tnm περίπου και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας.  

Θα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά ανδρανών υλικών και για άλλες μεταφορές εντός και εκτός πόλεως.  

Θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας. 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία 

για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του 

οχήματος καθώς και η ακτίνα στροφής. 

Τόσο το πλαίσιο, όσο και η κιβωτάμαξα με το μηχανισμό ανατροπής και τον υδραυλικό γερανό πρέπει να είναι 

απολύτως καινούργια. 

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα είναι ισχυρής 

κατασκευής. 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή. 

 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. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων, που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο 

κατασκευής έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά την τελευταία τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο θα 

μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με 

έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 8 tn, με ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο τουλάχιστον 

19 tn. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 
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προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

 Υποχρεωτική η προσκόμιση έγκρισης τύπου του πλαισίου. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας. 

 Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από 

αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

 Πλαίσιο και υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα 

οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

απαιτήσεις α) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, β) ασφάλειας μηχανών – σήμανσης CE, γ) ως προς τη 

στάθμη θορύβου κλπ.  

 Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών. 

 Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κλπ. 

 Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

3.3.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.3.1.2.1 Οχήματος  

3.3.1.2.1.1 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι 4χρονος Diesel, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυβισμού 6000cc, καταλλήλου ισχύος, 300 HP και 

ανάλογης ροπής. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καυσαέρια  (Euro VI)  και 

το θόρυβο. 

Να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην προσφορά του προμηθευτή καθώς και να 

υποβληθούν καμπύλες ισχύος – ροπής συναρτήσει των στροφών του κινητήρα. 

Θα φέρει δεξαμενή πετρελαίου ικανής χωρητικότητας,  καθώς και φίλτρο και προφίλτρο πετρελαίου.  

3.3.1.2.1.2 Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά  

Να είναι βαρέως τύπου, άκαμπτοι άξονες, με παραβολικά ελατήρια μπροστά και πίσω, με αντιστρεπτικές δοκούς και 

υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες, διπλής ενέργειας και στους δύο άξονες.  

Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει μονά ελαστικά ενώ ο οπίσθιος, κινητήριος, άξονας θα φέρει διπλά ελαστικά. 

Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής (λιγότερο του 

ενός έτους) και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες. 

3.3.1.2.1.3 Σύστημα μετάδοσης  

Ο συμπλέκτης να είναι μεγάλης διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος. 

Το κιβώτιο μηχανικό, με υποβοήθηση αέρα, με τουλάχιστον 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, 

και 2 οπισθοπορείας. 

Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης και να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του κιβωτίου 

ταχυτήτων.  

Αναρριχητικότητα: τουλάχιστον 35%. 

3.3.1.2.1.4 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος 

και κατά κλίση. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η διάμετρος του κύκλου στροφής του οχήματος τόσο στα εξωτερικά ίχνη 

των τροχών όσον και μεταξύ τοίχων (στα πλέον εξέχοντα σημεία). Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι μικρότεροι δυνατοί 



 

σελ. 40 
 

κύκλοι στροφής. 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (σύστημα LDWS) 

σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. 

3.3.1.2.1.5 Σύστημα Πέδησης  

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια το όχημα θα φέρει: 

 Πλήρη αερόφρενα με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα.   

 Δισκόφρενα μπρός - πίσω 

 Βαλβίδα αυτορρύθμισης της πίεσης στον πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο. 

 Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς.  

 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS). 

 Μηχανόφρενο (κλαπέτο) εξελιγμένου τύπου.  

 Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) 

 Σύστημα επιβράδυνσης (retarder) 

Το φρένο στάθμευσης θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς. Θα ενεργοποιείται μηχανικά με ελατήριο και θα 

απελευθερώνεται με αέρα. 

3.3.1.2.1.6 Θάλαμος Οδήγησης  

Να είναι προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενος κατά 60° περίπου, με σύστημα αναρτήσεως για την απόσβεση των 

κραδασμών το οποίο θα φέρει ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ. 

Θα φέρει αεροκάθισμα οδηγού πλήρως ρυθμιζόμενο και δύο θέσεις επιβατών. Θα περιλαμβάνει εννιαίο ανεμοθώρακα 

από πολύφυλλα κρύσταλλο ασφαλείας τύπου triplex, πλευρικά παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας ελαφρώς φυμέ 

ηλεκτρικά ανοιγόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, υαλοκαθαριστήρες 2 τουλάχιστον 

ταχυτήτων, ψηφιακό ραδιο cd με κεραία και ηχεία, προεγκατάσταση για CB, αλεξήλια, ρευματοδότη για μπαλαντέζα, 

ζώνες ασφαλείας. Οι δυο πόρτες θα είναι ασφαλιζόμενες με κλειδιά ασφαλείας. 

Θα φέρει σύστημα θερμάνσεως, αερισμού και αποπαχνίσεως του εμπρόσθιου υαλοπίνακα μεγάλης αποδόσεως. 

Επιπλέον θα φέρει σύστημα κλιματισμού (A/C) για το θάλαμο οδήγησης. 

Στο δάπεδο θα φέρει προσθαφαιρούμενα πλενόμενα ταπέτα. 

Πίνακας οργάνων: 

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Στροφόμετρο. 

 Ηλεκτρονικό ταχογράφο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την Ε.Ε. 

 Όργανο στάθμης καυσίμου και ενδεικτική λυχνία. 

 Μετρητή θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

 Μετρητή πιέσεως λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα και ενδεικτική λυχνία. 

 Ένδειξη πίεσης αέρα κυκλώματος φρένων. 

 Ένδειξη βλάβης του συστήματος ABS. 

 Ένδειξη για την αλλαγή φίλτρου αέρα. 

 Ενδείξεις λειτουργίας χειρόφρενου, βλάβης στο κύκλωμα φρένων, βλάβης του υδραυλικού τιμονιού, ενδεικτική 

λυχνία για την ασφάλιση του θαλάμου οδήγησης στη θέση πορείας κλπ. 

 Χιλιομετρητή. 

3.3.1.2.1.7 Παρελκόμενα  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων  

 πλήρης εφεδρικός τροχός με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση 

 σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). Με την προσφορά 

να δοθεί αναλυτική κατάσταση των προσφερομένων εργαλείων. 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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 σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και εικονογραφημένος κατάλογος 

ανταλλακτικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD) 

 ράδιο-CD player 

 το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με προεγκατάσταση για CB 

 στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο για ασφαλή σήμανση του οχήματος 

3.3.1.2.2 Υπερκατασκευής  

3.3.1.2.2.1 Ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα  

Η κιβωτάμαξα να είναι ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου >8000 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, 

μπαζών, απορριμμάτων, κλπ. εντός και εκτός πόλεως.  To εσωτερικό μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι ≥4400 mm ενώ 

η χωρητικότητά της ≥10,0 m3. 

Θα είναι πολύ ισχυρής κατασκευής μιας και θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά αδρανών υλικών και μπαζών.  

Το πλαίσιο του οχήματος θα ενισχυθεί με δοκό μορφής «πι» ύψους τουλάχιστον 140mm και η καρότσα θα φέρει 

διαδοκίδες από δοκό ύψους τουλάχιστον 100mm ανά ~350mm.  Το δάπεδό της θα είναι καλυμμένο από λαμαρίνα 

ποιότητας St37.2 πάχους >5mm.  Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους 4mm 

και θα φέρουν ενισχύσεις ανά ~550mm.  Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα 

μορφής «πι» πάχους 3mm. Ο καθρέπτης θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 4mm και θα φέρει 

κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις.  Το δε ύψος του θα είναι κατάλληλο ώστε να μην εμποδίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία του γερανού.  Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από λαμαρίνα πάχους 4mm και θα φέρει 

πλαίσιο και ενισχύσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 3mm.  Θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω 

μέσω πνευματικού διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού.  Επιπλέον θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας για την 

ασφάλιση της πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος.  Η πόρτα επιπλέον θα δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει 

και στο πλάι για την εύκολη απόρριψη των ογκωδών αντικειμένων και των κλαδιών.  Το σύστημα ανατροπής θα 

αποτελείται από δύο υδραυλικά έμβολα και σύστημα «ψαλιδιού», ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >8000kg + 

30% επιπλέον, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο.  

Επιπλέον θα φέρει τερματική βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης ~45ο, αλλά και βαλβίδα θραύσης για την 

ασφαλή κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα.  Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από 

την καμπίνα του οδηγού.  Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με 

υλικά αρίστης ποιότητας, ενώ οι ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαινά της κιβωτάμαξας θα 

σφραγιστούν με αρμόκολλα όπου απαιτείται για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης.  Το όχημα θα φέρει 

φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς, κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας καθώς και σκαλοπάτια ανόδου 

στη δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. 

3.3.1.2.2.2 Υδραυλικός γερανός με αρπάγη  

Ο υδραυλικός γερανός, να είναι πτυσσόμενος, ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 8tm, τοποθετημένος 

μεταξύ του κουβουκλίου και της κιβωτάμαξας. Θα αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο τμήμα (κολώνα) και δύο (2) 

αρθρωτά τμήματα (παπαγάλος), το δεύτερο εκ των οποίων θα εκτείνεται υδραυλικά με τρεις (3) επεκτάσεις ώστε το 

μέγιστο ύψος έκτασης να είναι τουλάχιστον 12m. 

Όλες οι κινήσεις του γερανού θα εκτελούνται με προοδευτικά μεταβαλλόμενες ταχύτητες, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα λεπτών χειρισμών. Επιπλέον θα διαθέτει δύο (2) υδραυλικά πέλματα για την σταθερή στήριξη του 

οχήματος όταν χρησιμοποιείται ο γερανός που θα επεκτείνονται χειροκίνητα σε άνοιγμα >4300 mm.  Η κάθοδος των 

ποδαρικών θα γίνεται υδραυλικά από το χειριστήριο του γερανού. Ο γερανός θα είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα 

όργανα ασφαλείας και κινδύνου έναντι υπερφόρτωσης, απώλειας πίεσης, ή οιασδήποτε άλλης ανωμαλίας όπως αυτά 

καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει και σήμανση CE. 

Ο υδραυλικός γερανός, χωρίς τα πρόσθετα εξαρτήματα, θα καλύπτει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες ανύψωσης: 

 

2,00m  3500kg 

3,00m  2000kg 

9,00m  700kg 

 

ενώ θα έχει μέγιστη οριζόντια έκταση, από το κέντρο περιστροφής του, τουλάχιστον 9,0m. 
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Ο γερανός θα φέρει υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας με πέντε (5) δόντια, χωρητικότητας τουλάχιστον 100lt, και 

μέγιστο άνοιγμα δοντιών τουλάχιστον 1100mm, η οποία θα εδράζεται σε υδραυλικό ρότορα περιστροφής. 

Τέλος θα φέρει τηλεχειριστήριο (remote control) για όλες τις κινήσεις του γερανού και των παρελκόμενων του. 

3.3.1.3 Χρωματισμός  

Ο χρωματισμός του οχήματος θα υποδειχθεί από την υπηρεσία  και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία στην προμηθεύτρια εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

3.3.1.4 Αξιοπιστία προμηθευτή  

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί η διαγωγή του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, καθώς 

και η χρονική παρουσία της εταιρίας στην Ελληνική αγορά. Για το λόγο αυτό ο κάθε διαγωνιζόμενος, μαζί με την 

προσφορά του, πρέπει να καταθέσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, το κύρος 

και την οικονομική επιφάνεια της εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση παράδοσης ομοίων οχημάτων 

σε διάφορους φορείς. 

3.3.1.5 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την συνέχιση 

του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 

4. Η έκπτωση που θα τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.  

5. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

6. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να 

αξιολογηθούν. 

7. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

8. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια.  

9. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν λόγω 

οχήματος 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.   

10. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια 

είδους. 

11. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service 

με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

12. Εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον (θα αφορά τα 

μηχανικά μέρη και του πλαισίου, κινητήρα και της υπερκατασκευής) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

13. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 ημερολογιακές 

ημέρες. 

14. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του οχήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το 

χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

15. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  
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3.3.1.6 Έλεγχοι παραλαβής  

Μακροσκοπικός Έλεγχος: Το όχημα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 

παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

Λειτουργικός Έλεγχος: Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος, σε απόσταση και συνθήκες 

δρόμου που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας 

του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος των θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και 

γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος.  Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα 

για διαπίστωση τυχόν διαρροών.  

3.3.1.7 Βιβλιογραφία  

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης λειτουργίας, 

χειρισμού στην Ελληνική και ανταλλακτικών (εικονογραφημένος κατάλογος ή CD), στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. Αναλυτικά έχουμε: 

1. Βιβλίο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (Workshop Manual) σε ψηφιακή μορφή. 

3. Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλο ισοδύναμο 

τρόπο πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

3.3.1.8 Παρατηρήσεις 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, και 

την ισχύουσα νομοθεσία στην κατηγορία αυτή των φορτηγών. 

3.3.1.9 Ερωτηματολόγιο  

Α1. Οχήματος  

 

 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο 

 Ωφέλιμο φορτίο  

 Κατανομή ολικού μικτού φορτίου κατά άξονα. 

 Διαστάσεις οχήματος  

 Μεταξόνιο 

 Μεταχρόνιο 

 Μέγιστο πλάτος  

 Μέγιστο μήκος 

 Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο 

 Ελάχιστο ύψος 

 Ύψος δαπέδου καμπίνας από το ελεύθερο έδαφος  

 Ακτίνες στροφής οχήματος (σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα φαίνεται το πλήρες 

όχημα – πλαίσιο και υπερκατασκευή, στη στενότερη δυνατή καμπύλη) 

 Κατανομή βαρών του οχήματος  

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Διαφορικό, τύπος σχέση μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς  

 Ικανότητα ανάβασης υπό μεγίστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με 

τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής. 

 Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος 

 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος 

 Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων 

 Σχέσεις μετάδοσης 

 Τύπος και κατασκευαστής συστήματος ανάρτησης  

 Ικανότητα αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Διπλοί πίσω τροχοί  

 Τύπος, διαστάσεις και έτος κατασκευής ελαστικών  
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 Ύπαρξη συστήματος ACR στον κινητήριο άξονα  

 Πλήρης περιγραφή συστήματος πέδησης 

 Βοηθητικό φρένο 

 Χειρόφρενο 

 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας 

(τετράχρονος) 

 Μέγιστη ισχύς σε HP και αντίστοιχος αριθμός στροφών 

 Καμπύλες ισχύος σε σχέση με τις στροφές  

 Μέγιστη ροπή στρέψης και αντίστοιχος αριθμός στροφών  

 Καμπύλες ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση με τις στροφές  

 Σύστημα ψύξης  

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ροπή 

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ  

 Περιγραφή του περιοριστή ταχύτητας 

 Επίπεδο θορύβου κατά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Κατανάλωση του κινητήρα 

 Στοιχεία συσσωρευτή 

Α2. Υπερκατασκευής 

 

 Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάμαξας 

 Σχέδια κατασκευής και πάχη των ελασμάτων της κιβωτάμαξας  

 Γωνία ανατροπής κιβωτάμαξας 

 Ύψος φορτώσεως: ύψος από οριζόντιο έδαφος α) του επάνω χείλους των παραπέτων όταν το 

όχημα είναι κενό και β) του πατώματος της κιβωτάμαξας 

 Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και  διαστάσεις αυτής 

 Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανατροπής 

 Σύστημα ανατροπής της κιβωτάμαξας  

 Λήψη κινήσεως  

 Θέση μοχλού χειρισμού  

 Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας 

 Αριθμός και διάμετρος βάκτρου κυλίνδρων ανυψώσεως, (μπουκάλες) και τύπος αυτών (απλές ή 

τηλεσκοπικές) 

 Θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως 

 Τρόπος ανοίγματος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωμα. 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ). 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης 

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  
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3.3.1.10 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 12 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 12 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 12 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 46 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κ5 Κιβωτάμαξα  14 

Κ6 Σύστημα υδραυλικής ανατροπής 10 

Κ7 Υδραυλικός γερανός με αρπάγη   8 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 32 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ8 Χρόνος παράδοσης 4 

Κ9 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ10 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 5 

Κ11 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

4 

Κ12 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 22 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.4 4
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn 

3.4.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.4.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου, 

ανατρεπόμενου, φορτηγού οχήματος (τετραξονικού), ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον ≥18 tn, πετρελαιοκίνητου 

(DIESEL). Θα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά ανδρανών υλικών και για άλλες μεταφορές εντός και εκτός πόλεως.  

Θα πρέπει να είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή και μεταγενέστερου,  

ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας. Το όχημα θα είναι καινούργιο, τελευταίο μοντέλο έτους 2017 ή και 

μεταγενέστερου της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.   

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 

ευελιξία για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη, όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλες οι διαστάσεις 

του οχήματος, καθώς και η ακτίνα στροφής.  

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα είναι ισχυρής 

κατασκευής. 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή. 

 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. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων, που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο 

κατασκευής έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά την τελευταία τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο θα 

μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με 

έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 18 tn. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
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 Υποχρεωτική η προσκόμιση έγκρισης τύπου του πλαισίου. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας. 

 Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από 

αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

 Πλαίσιο και υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα 

οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

απαιτήσεις α) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, β) ασφάλειας μηχανών – σήμανσης CE, γ) ως προς τη 

στάθμη θορύβου κλπ.  

 Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών. 

 Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κλπ. 

 Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

3.4.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.4.1.2.1 Οχήματος  

3.4.1.2.1.1 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι 4χρονος Diesel, εξακύλινδρος, κυλινδρισμού 13 lt περίπου, ισχύος 450 HP, σύγχρονης 

τεχνολογίας και ανάλογης ροπής. 

Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro  6 ή ανώτερη), καθώς 

και τις αντίστοιχες για το θόρυβο.  

Να δηλώνεται το σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην προσφορά του προμηθευτή καθώς και να υποβληθούν 

καμπύλες ισχύος – ροπής συναρτήσει των στροφών του κινητήρα. 

3.4.1.2.1.2 Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά  

Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές ή προτεινόμενες 

καλύτερες του προσφέροντα.   

Εμπρόσθιοι άξονες: 

Άκαμπτοι, διπλού "Ι", διευθυντήριοι. 

Οπίσθιοι άξονες: 

Κινητήριοι (8x4), σε ζεύγος (tandem), διπλού υποβιβασμού με σύστημα εμπλοκής του διαφορικού (αναστολής 

διαφορισμού - differential lock).   

1ος κινητήριος άξονας του ζεύγους: 

Ο πρώτος κινητήριος άξονας διαθέτει μειωτήρες για την μετάδοση της κίνησης από το διαφορικό στις πλήμνες των 

τροχών (hub reduction). 

2ος κινητήριος άξονας του ζεύγους: 

Κινητήριος, με μειωτήρες στις πλήμνες των τροχών (hub reduction), με πνευματικά ελεγχόμενο αναστολέα 

διαφορισμού (differential lock).   

Η προσφερόμενη ανάρτηση θα πρέπει να είναι η καταλληλότερη για την κίνηση του οχήματος, τόσο εντός, όσο και 

εκτός δρόμου προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στον οδηγό. 

Εμπρός :  Παραβολικά ελάσματα απλής κάμψης  

Πίσω : Παραβολικά ελάσματα προοδευτικής δράσης διπλής ενέργειας 

Ζάντες :  Χαλύβδινοι πρεσσαριστοί δίσκοι. 

Ελαστικά :  Πρόσφατης κατασκευής, μονά στους εμπρόσθιους τροχούς και διπλά στους οπίσθιους. 
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Τα ελαστικά θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), ακτινωτού τύπου (radial), πρόσφατης κατασκευής και θα 

καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες. 

3.4.1.2.1.3 Σύστημα μετάδοσης  

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό με υποβοήθηση αέρα, με τουλάχιστον 12 ταχύτητες μπροστά,  και 2 πίσω.  

Να δηλώνονται οι σχέσεις μετάδοσης καθώς και τα τεχνικά στοιχεία του κιβωτίου ταχυτήτων 

Αναρριχητικότητα: τουλάχιστον 50% με πλήρες φορτίο. 

3.4.1.2.1.4 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με σπαστή κολώνα μεγάλης διαμέτρου, ρυθμιζόμενη κατά κλίση 

και καθ΄ύψος. 

Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. 

Να δηλώνεται η διάμετρος κύκλου στροφής από τοίχο σε τοίχο (wall to wall).  

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (σύστημα LDWS) 

σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες 

3.4.1.2.1.5 Σύστημα Πέδησης  

Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές ή προτεινόμενες 

καλύτερες του προσφέροντα.   

Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα καλύπτει τον ισχύοντα ελληνικό 

ΚΟΚ. 

Πλήρη αερόφρενα (100%) με δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω, πνευματικής λειτουργίας, διπλού ανεξάρτητου 

κυκλώματος, με βαλβίδα πίεσης αναλόγως φορτίου στον εμπρόσθιο άξονα και αυτόματο κατανεμητή πίεσης 

αναλόγως φορτίου στο τάντεμ, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS+ΕΒL).  

Επιπλέον, θα φέρει υδραυλικό σύστημα επιβράδυνσης (retarder), ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων, κατάλληλης 

ισχύος. Η ισχύς πέδησης θα ρυθμίζεται από ξεχωριστό χειριστήριο στο τιμόνι ή το ταμπλό οδήγησης. 

Το όχημα θα φέρει μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο κατάλληλης ισχύος ως πρόσθετο βοηθητικό σύστημα πέδησης.  

Επίσης θα φέρει βοηθητικό σύστημα κινδύνου, το οποίο δε θα επιτρέπει τη μετακίνηση, εάν δεν υπάρχει στο σύστημα 

πέδησης η απαιτούμενη πίεση αέρα για την τροχοπέδηση του αυτοκινήτου μέσω ελατηριωτών κυλίνδρων (οι οποίοι 

θα είναι εξοπλισμένοι και με διάταξη απελευθέρωσης για περίπτωση ρυμούλκησης του οχήματος). 

Χειρόφρενο με πνευματική μετάδοση, με επενέργεια στο ζεύγος των οπίσθιων αξόνων και με σύστημα ασφάλισης 

των τροχών, με βαλβίδα αντεπιστροφής που θα επενεργεί μέσω ελατηριωτών κυλίνδρων και με διάταξη 

απελευθέρωσης των τροχών για ηθελημένη μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση βλάβης. 

Το χειρόφρενο θα επαρκεί για τη συγκράτηση του οχήματος σε κλίση που υπερβαίνει το 20%. 

3.4.1.2.1.6 Θάλαμος Οδήγησης  

Προωθημένης κατηγορίας οδήγησης, εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, εξαιρουμένων φτερών, πλαϊνών οροφής 

και καπώ, που μπορεί να είναι από συνθετικό υλικό για μείωση του απόβαρου, υδραυλικά ανακλινόμενος, ώστε να 

επιτρέπει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στον κινητήρα.  

Η καμπίνα οδήγησης θα διαθέτει άριστη ηχητική και θερμική μόνωση και θα φέρει απαραιτήτως σύστημα 

κλιματισμού A/C με οικολογικό ψυκτικό υγρό R134a. 

Ο θάλαμος οδήγησης θα εδράζεται, μέσω αντιδονητικού συστήματος (σιλενμπλόκ), επί του πλαισίου. Θα διαθέτει 

ελικοειδή ελατήρια και αντιστρεπτικές μπάρες μπροστά και αντικραδασμική διάταξη τύπου Mc Pherson πίσω.   

Ανεμοθώρακας πανοραμικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας τύπου TRIPLEX σύμφωνα με τις 

σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που θα προσφέρουν άριστη 

ορατότητα. 

Τα παράθυρα θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. 

Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης με κατάλληλο σύστημα αεραγωγών για ομοιόμορφη κατανομή 

θερμότητας, καθώς και για την αποθάμβωση του ανεμοθώρακα και των πλευρικών παραθύρων με ρυθμιζόμενες 

παροχές. 

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει αερόσουστα και δυνατότητα ρύθμισης κατά μήκος και καθ' ύψος, ρυθμιζόμενη 

πλάτη, υποστήριγμα κεφαλής, ζώνες ασφαλείας και επένδυση από συνθετικό ύφασμα πλενόμενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στο χρόνο.  Επίσης στον θάλαμο θα υπάρχει κάθισμα συνοδηγού με προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας. 

Στο δάπεδο θα υπάρχει πλαστικός πλενόμενος τάπητας, ενώ στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται επίσης: 
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 Θήκες για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. 

 Πλαφονιέρα και δύο (2) φώτα ανάγνωσης (σποτάκια), δύο (2) αλεξήλια, υποδοχές για εγκατάσταση 

ραδιοφώνου, CB και ηχείων, αναπτήρας, σταχτοδοχείο, ρευματοδότης για τοποθέτηση μπαλαντέζας κλπ. 

 Ψηφιακό ράδιο-cd με κεραία και ηχεία 

 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα 

Εξωτερικά θα υπάρχουν: 

 Καθρέπτες εξωτερικοί κατά EEC και ΚΟΚ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθώς και οριζόντιο 

για πλευρικό έλεγχο από την πλευρά του συνοδηγού. 

 Λασπωτήρες στους μπροστινούς τροχούς. 

 Πείρος ρυμούλκησης εμπρός 

 Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο 

Πίνακας οργάνων ελέγχου: 

Ο πίνακας οργάνων ελέγχου θα είναι σύγχρονος, εργονομικά σχεδιασμένος και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

ενδείξεις και όργανα ελέγχου για την άνετη και άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας του αυτοκινήτου. 

Ειδικότερα θα διαθέτει: 

 Ηλεκτρονικό ταχογράφο (km/h) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Στροφόμετρο. 

 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας υγρού ψύξης με προειδοποιητική λυχνία. 

 Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμων και προειδοποιητική λυχνία. 

 Όργανο ένδειξης πίεσης πεπιεσμένου αέρα (εμπρόσθιου-οπίσθιου άξονα). 

 Όργανο μέτρησης πίεσης λαδιού μηχανής. 

Επιπλέον, ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου για εντοπισμού βλαβών, με ενδεικτικές λυχνίες (αναφέρονται ενδεικτικά): 

 Λειτουργίας προβολέων, φώτων πορείας, φλας κλπ. 

 Αλλαγής φίλτρου αέρα 

 Χαμηλής φόρτισης συσσωρευτών 

 Εμπλοκής χειρόφρενου 

 Ένδειξης φθοράς υλικού τριβής εμπρόσθιου και οπίσθιων αξόνων 

 Χαμηλής πίεσης κυκλώματος φρένων 

 Εμπλοκής διαφορικών 

 Χαμηλής στάθμης υγρού υδραυλικού τιμονιού 

 Ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου 

 Ασφάλισης καμπίνας σε θέση πορείας  

 Ύπαρξης νερού στο προφίλτρο καυσίμου 

 Φθοράς υλικού τριβής φρένων 

 Βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης 

 Βλάβης συστημάτων EDC και ABS 

3.4.1.2.1.7 Παρελκόμενα  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων  

 πλήρης εφεδρικός τροχός με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση 

 σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). Με την προσφορά 

να δοθεί αναλυτική κατάσταση των προσφερομένων εργαλείων. 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και εικονογραφημένος κατάλογος 

ανταλλακτικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD) 

 ράδιο-CD player 

 το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με προεγκατάσταση για CB 

 στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο για ασφαλή σήμανση του οχήματος 
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3.4.1.2.2 Υπερκατασκευής  

3.4.1.2.2.1 Ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα   

Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου ≥18000 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, 

προϊόντων εκσκαφής, κλπ. εντός και εκτός πόλεως. To εσωτερικό μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι >5900 mm, και η 

χωρητικότητά της θα είναι >16m3. Η δε προκύπτουσα μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αδρανών υλικών και 

προϊόντων εκσκαφής θα σηματοδοτείται εσωτερικά της κιβωτάμαξας σύμφωνα με την ΥΑ 38492/2784/07-2008. 

Θα είναι πολύ ισχυρής κατασκευής μιας και θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά αδρανών υλικών και μπαζών.  

Το πλαίσιο του οχήματος θα ενισχυθεί με δοκό μορφής «πι» ύψους τουλάχιστον 180mm και η καρότσα θα φέρει 

διαδοκίδες από δοκό ύψους τουλάχιστον 100mm ανά ~350mm. Το δάπεδό της θα είναι καλυμμένο από λαμαρίνα 

ποιότητας St37.2 πάχους ≥6mm.  Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους 4mm 

και θα φέρουν ενισχύσεις ανά ~550mm. Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα 

μορφής «πι» πάχους 4mm. Ο καθρέπτης θα είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 4mm και θα φέρει 

κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις. Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από λαμαρίνα πάχους 

4mm και θα φέρει πλαίσιο και ενισχύσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 4mm. Θα είναι κρεμαστού τύπου 

και θα δύναται να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω μέσω πνευματικού διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού ενώ 

θα φέρει και κλείστρα ασφαλείας για την ασφάλιση της πόρτας κατά την μετακίνηση του οχήματος. Η πόρτα 

επιπλέον θα δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει και στο πλάι για την εύκολη απόρριψη των ογκωδών αντικειμένων 

και των κλαδιών. 

Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από δύο υδραυλικά τηλεσκοπικά έμβολα και σύστημα «ψαλιδιού», ικανό να 

ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >18000kg και 30% επιπλέον, καθώς θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης ρυθμισμένη και 

ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο. Επιπλέον θα φέρει τερματική βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης 

~45ο καθώς και μηχανική διάταξη αποτροπής υπερ-ανατροπής, αλλά και βαλβίδα θραύσης για την ασφάλιση-

ελεγχόμενη κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα. Όλος ο χειρισμός θα γίνεται 

από την καμπίνα του οδηγού. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με υλικά αρίστης ποιότητας, 

ενώ στις ενώσεις των επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαινά της κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν με 

αρμόκολλα για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. Το όχημα θα φέρει φτερά στους πίσω τροχούς, κιβώτιο 

εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας, περιμετρικό φωτισμό όγκου, καθώς και σκαλοπάτια ανόδου στη δεξιά πλευρά της 

κιβωτάμαξας. 

3.4.1.3 Χρωματισμός  

Ο χρωματισμός του οχήματος θα υποδειχθεί από την υπηρεσία  και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία στην προμηθεύτρια εταιρεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

3.4.1.4 Αξιοπιστία προμηθευτή  

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί η διαγωγή του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, καθώς 

και η χρονική παρουσία της εταιρίας στην Ελληνική αγορά. Για το λόγο αυτό ο κάθε διαγωνιζόμενος, μαζί με την 

προσφορά του, πρέπει να καταθέσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, το κύρος 

και την οικονομική επιφάνεια της εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση παράδοσης ομοίων οχημάτων 

σε διάφορους φορείς. 

3.4.1.5 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την συνέχιση 

του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 
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4. Η έκπτωση που θα τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.  

5. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

6. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να 

αξιολογηθούν. 

7. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

8. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια.  

9. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν λόγω 

οχήματος 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.   

10. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια 

είδους. 

11. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service 

με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

12. Εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον (θα αφορά τα 

μηχανικά μέρη και του πλαισίου, κινητήρα και της υπερκατασκευής) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

13. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 ημερολογιακές 

ημέρες. 

14. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του οχήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το 

χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

15. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.4.1.6 Έλεγχοι παραλαβής  

Μακροσκοπικός Έλεγχος: Το όχημα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 

παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

Λειτουργικός Έλεγχος: Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος, σε απόσταση και συνθήκες 

δρόμου που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας 

του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος των θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και 

γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος.  Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα 

για διαπίστωση τυχόν διαρροών.  

3.4.1.7 Βιβλιογραφία  

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης λειτουργίας, 

χειρισμού στην Ελληνική και ανταλλακτικών (εικονογραφημένος κατάλογος ή CD), στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. Αναλυτικά έχουμε: 

1. Βιβλίο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (Workshop Manual) σε ψηφιακή μορφή. 

3. Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλο ισοδύναμο 

τρόπο πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

3.4.1.8 Παρατηρήσεις 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, και 

την ισχύουσα νομοθεσία στην κατηγορία αυτή των φορτηγών. 

3.4.1.9 Ερωτηματολόγιο  

Α1. Οχήματος  

 
 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο 
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 Ωφέλιμο φορτίο  

 Κατανομή ολικού μικτού φορτίου κατά άξονα. 

 Διαστάσεις οχήματος  

 Μεταξόνιο 

 Μεταχρόνιο 

 Μέγιστο πλάτος  

 Μέγιστο μήκος 

 Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο 

 Ελάχιστο ύψος 

 Ύψος δαπέδου καμπίνας από το ελεύθερο έδαφος  

 Ακτίνες στροφής οχήματος (σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα φαίνεται το πλήρες 

όχημα – πλαίσιο και υπερκατασκευή, στη στενότερη δυνατή καμπύλη) 

 Κατανομή βαρών του οχήματος  

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Διαφορικό, τύπος σχέση μετάδοσης, μειωτήρες στους τροχούς  

 Ικανότητα ανάβασης υπό μεγίστη ροπή στρέψης για μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, σε σχέση με 

τον προσφερόμενο τύπο υπερκατασκευής. 

 Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος 

 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος 

 Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων 

 Σχέσεις μετάδοσης 

 Τύπος και κατασκευαστής συστήματος ανάρτησης  

 Ικανότητα αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Διπλοί πίσω τροχοί  

 Τύπος, διαστάσεις και έτος κατασκευής ελαστικών  

 Ύπαρξη συστήματος ACR στον κινητήριο άξονα  

 Πλήρης περιγραφή συστήματος πέδησης (συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS+EBL, 

κλπ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) 

 Βοηθητικό φρένο 

 Χειρόφρενο 

 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας 

(τετράχρονος) 

 Μέγιστη ισχύς σε HP και αντίστοιχος αριθμός στροφών 

 Καμπύλες ισχύος σε σχέση με τις στροφές  

 Μέγιστη ροπή στρέψης και αντίστοιχος αριθμός στροφών  

 Καμπύλες ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση με τις στροφές  

 Σύστημα ψύξης  

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ροπή 

 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ  

 Περιγραφή του περιοριστή ταχύτητας 

 Επίπεδο θορύβου κατά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 Κατανάλωση του κινητήρα 

 Στοιχεία συσσωρευτή 

Α2. Υπερκατασκευής 

 

 Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάμαξας 

 Σχέδια κατασκευής και πάχη των ελασμάτων της κιβωτάμαξας  

 Γωνία ανατροπής κιβωτάμαξας 

 Ύψος φορτώσεως: ύψος από οριζόντιο έδαφος α) του επάνω χείλους των παραπέτων όταν το 

όχημα είναι κενό και β) του πατώματος της κιβωτάμαξας 

 Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και  διαστάσεις αυτής 
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 Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανατροπής 

 Σύστημα ανατροπής της κιβωτάμαξας  

 Λήψη κινήσεως  

 Θέση μοχλού χειρισμού  

 Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας 

 Αριθμός και διάμετρος βάκτρου κυλίνδρων ανυψώσεως, (μπουκάλες) και τύπος αυτών (απλές ή 

τηλεσκοπικές) 

 Θέσεις των κυλίνδρων ανυψώσεως 

 Τρόπος ανοίγματος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωμα. 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ). 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης 

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.4.1.10 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 14 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 12 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 12 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 12 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 50 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κ5 Κιβωτάμαξα  14 

Κ6 Σύστημα υδραυλικής ανατροπής 12 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 26 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ7 Χρόνος παράδοσης 5 

Κ8 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ9 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 6 

Κ10 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

4 

Κ11 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

4 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 24 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.5 5
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Ανατρεπόμενο Φορτηγό 3,5 tn 

3.5.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.5.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου, φορτηγού 

οχήματος, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 3,5 tn, πετρελαιοκίνητου (DIESEL) με ανατροπή μεικτού βάρους 

τουλάχιστον 6 tn. Θα είναι κατάλληλο για μεταφορές αδρανών και άλλων υλικών εντός και εκτός πόλεως. Η 

κιβωτάμαξα πρέπει να είναι μεταλλική από χάλυβα σκληρότητας τουλάχιστον st 37.2. Θα έχει ανατροπή τριών (3) 

θέσεων και τα παραπέτα θα είναι ανοιγόμενα και από τις τρεις μεριές. Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη και 

κατάλληλη για τη μεταφορά μπαζών. Στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει πόρτα που θα μπορεί να ανοίγει 

προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει σε κάθε θέση ανάκλησης. 

Τόσο το πλαίσιο, όσο και η κιβωτάμαξα με το μηχανισμό ανατροπής πρέπει να είναι απολύτως καινούργια. 

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα αποτελούνται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα είναι ισχυρής 

κατασκευής. 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή. 

 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. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων, που θα αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο 

κατασκευής έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά την τελευταία τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο θα 

μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με 

έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 3,5 tn, με ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

τουλάχιστον 6 tn. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
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 Υποχρεωτική η προσκόμιση έγκρισης τύπου του πλαισίου. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας. 

 Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από 

αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

 Πλαίσιο και υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα 

οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

απαιτήσεις α) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, β) ασφάλειας μηχανών – σήμανσης CE, γ) ως προς τη 

στάθμη θορύβου κλπ.  

 Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών. 

 Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κλπ. 

 Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

3.5.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.5.1.2.1 Οχήματος  

3.5.1.2.1.1 Πλαίσιο οχήματος  

Το πλαίσιο των αυτοκινήτων πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και από τα περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα. 

Πρέπει να έχει ικανότητα ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 3,5 tn αλλά με ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

τουλάχιστον 6 tn. 

Σαν ωφέλιμο φορτίο θεωρείται η διαφορά του ιδίου νεκρού βάρους - στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, 

το προσωπικό τριών ατόμων (οδηγός και δύο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία 

συντήρησης, η κιβωτάμαξα με τον μηχανισμό ανατροπής και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος (χωρίς τις 

αλυσίδες) - από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο (Gross Weight). 

Το ανωτέρω ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των 

κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 

οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάμαξας με το μηχανισμό ανατροπής από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του 

κατασκευαστή της. 

Οι διαστάσεις γενικά των οχημάτων, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών θα 

πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτών, βάσει νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά. 

3.5.1.2.1.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι 4χρονος Diesel, ισχύος τουλάχιστον 160 PS και καταλλήλου ροπής στο πεδίο στροφών κατά 

ΕΕC και θα είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε (για τις εκπομπές καυσαερίων ρύπων και σωματιδίων), EURO 6. 

Το δε επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με τις σχετικές οδηγίες της  Ε.Ε. (1999/101/ΕΕ). 

3.5.1.2.1.3 Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά  

Περιλαμβάνονται, κλείδωμα διαφορικού με περιορισμένη ολίσθηση, σταθεροποιητής πίσω άξονα. Θα πρέπει να δοθεί 

ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και των αναρτήσεων. Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι 

ακτινωτού τύπου (RADIAL), χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Οι τροχοί πίσω θα είναι διπλοί. Να κατατεθεί ο 

τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (λιγότερο του ενός 

έτους) και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 
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3.5.1.2.1.4 Σύστημα μετάδοσης  

Ο συμπλέκτης θα είναι τύπου ξηρού δίσκου με υδραυλική υποβοήθηση. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό  

πέντε τουλάχιστον σχέσεων και μίας οπισθοπορείας (με βομβητή οπισθοπορείας). Το βήμα του διαφορικού να είναι 

κατάλληλο και αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 

και να επιτυγχάνει τις επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. 

Ο δυναμολήπτης κιβωτίου ταχυτήτων να είναι 200 Nm κατάλληλος για υδραυλική αντλία.  

Το όχημα θα είναι 4Χ2 

3.5.1.2.1.5 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι με  υδραυλική υποβοήθηση και σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κατά γωνία κλίσης. 

3.5.1.2.1.6 Σύστημα Πέδησης  

Το σύστημα πέδησης να είναι, με δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, με σύστημα ABS σε 

συνδυασμό με ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης πέδησης (ενδεικτικά EBD, ΕΒL). Το χειρόφρενο να είναι ικανό να 

ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο.  

3.5.1.2.1.7 Θάλαμος Οδήγησης  

Να είναι προωθημένης κατηγορίας οδήγησης, βραχέως τύπου (day cab), εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής. Ο 

ανεμοθώρακας (παρμπριζ) να είναι ασφαλείας τύπου triplex. Να φέρει αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως, 

υαλοκαθαριστήρες και εκτοξευτές νερού για τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα. 

Να φέρει αερόσακους οδηγού και συνοδηγού.  

Το κάθισμα του οδηγού να  είναι αεροκάθισμα, ανατομικό και ρυθμιζόμενο.  

Να  υπάρχει άνετη θέση για δύο συνοδηγούς. Η καμπίνα να  έχει θερμική μόνωση για μεσογειακό κλίμα και να 

διαθέτει σύστημα κλιματισμού. Να  φέρει διπλούς ηλεκτρικούς εργονομικούς, θερμαινόμενους καθρέφτες. Το ταμπλό 

του αυτοκινήτου να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την κίνησή του αλλά και για την λειτουργία 

της υπερκατασκευής, ακόμη δε radio cd , ταχογράφο ΕΕ, ωρομετρητή λειτουργίας, κατάλληλη κόρνα για κίνηση 

εντός και εκτός πόλεως κλπ., όπως επίσης και εξωτερικό περιστρεφόμενο φάρο οροφής πορτοκαλί χρώματος. 

Να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, κίνησης και ενδείξεων. 

Στον πίνακα οργάνων να φέρει τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και 

βλαβών. Επίσης να είναι εφοδιασμένος με φωτισμό σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (φώτα, προβολείς, 

δείκτες πορείας, ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π).  

Επιπλέον περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Κεντρικό κλείδωμα με δύο (2) τηλεχειριστήρια και σύστημα ακινητοποίησης με πομποδέκτη (immobiliser). 

Στήριγμα βραχίονα στο κάθισμα του οδηγού. 

Κάλυμμα δαπέδου. 

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού. 

Ταχογράφο με ψηφιακή τεχνολογία και εγχειρίδιο στα ελληνικά.  

Βομβητή όπισθεν. 

Ντουλαπάκια απλά και ασφαλιζόμενα, θήκες και στοιχείο συγκράτησης ποτηριού. 

Μπαταρίες 2x12V/100Ah, χωρίς συντήρηση.  

Αυτόματο φως οδήγησης, προβολείς ομίχλης. 

Περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) 90 km/h, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας. 

3.5.1.2.1.8 Παρελκόμενα  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 αντιολισθητικές αλυσίδες, έξη (6) τεμαχίων, για την ασφαλή κίνηση του οχήματος σε χιονισμένους δρόμους  

 πλήρη εφεδρικό τροχό, γρύλο ικανό να ανυψώσει το φορτηγό με πλήρες φορτίο και τάκους αναστολής κίνησης 

 σειρά συνήθων εργαλείων και κλειδιών  

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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 τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας του οχήματος σε σειρές στα Ελληνικά και 

τα Αγγλικά και τα βιβλία ανταλλακτικών 

 ράδιο-CD player ή mp3 player  

 το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με προεγκατάσταση για CB 

 Στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο για ασφαλή σήμανση του οχήματος 

3.5.1.2.2 Υπερκατασκευής  

3.5.1.2.2.1 Κιβωτάμαξα – Σύστημα ανατροπής  

Η κιβωτάμαξα να είναι ολόκληρη μεταλλική (τουλάχιστον st 37), θα είναι ανοικτού τύπου κα ανατρεπόμενη προς τα 

πίσω. Το δάπεδο θα είναι αντιολισθητικό. Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνες με τα επιτρεπόμενα από 

τη νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου, (ενδεικτικά: 3500mm x 2000mm). 

Το πάχος ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δε θα είναι μικρότερο των 4 mm. Στο πάνω μέρος της 

κιβωτάμαξας θα υπάρχει διάταξη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 

τουλάχιστον 2,5 mm και ύψος 400 mm. Στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει πόρτα που θα μπορεί να ανοίγει 

προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει σε κάθε θέση ανάκλησης. Στην προσφορά να δοθούν τα υλικά 

κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας. Η 

κιβωτάμαξα θα μπορεί να ανυψωθεί και να ανατραπεί με υδραυλικό σύστημα (τηλεσκοπικό έμβολο) που θα φέρει το 

όχημα. Το υδραυλικό σύστημα, όπου χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος και απόλυτα 

στεγανό. Θα λαμβάνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του αυτοκινήτου μέσω κατάλληλου εξοπλισμού. Η λειτουργία 

του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται από την καμπίνα και θα πληροί όλους τους όρους ασφαλείας. Η 

γωνία ανατροπής να είναι τουλάχιστον 45° και επιθυμητό είναι να γίνεται προς τις εξής κατευθύνσεις: πίσω, δεξιά, 

αριστερά. Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των συνδεόμενων 

επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί 

με ηλώσεις ή κοχλίες με περικόχλια και γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας και οι πινακίδες 

κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε 

πορεία προς τα όπισθεν. Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να 

μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών 

στην κιβωτάμαξα. Στην προσφορά να δοθούν οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας 

του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής. Ο προμηθευτής θα προσφέρει και αδιάβροχο κάλυμμα ώστε να 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το επιβάλλει ο Κ.Ο. Κ. 

3.5.1.3 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

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. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια.  

8. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν 

λόγω οχήματος 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 
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συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα μεταφρασμένο και θεωρημένο από 

επίσημη αρχή.   

9. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον (θα αφορά τα 

μηχανικά μέρη και του πλαισίου, κινητήρα και της υπερκατασκευής) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

12. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 

ημερολογιακές ημέρες. 

13. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του οχήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα 

το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

14. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.5.1.4 Ερωτηματολόγιο  

Α1. Οχήματος  

 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, τύπος και έτος κατασκευής αυτού 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 

 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

 Υλικά κατασκευής σκελετού 

 Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις και να 

εμφανίζεται το όχημα στην τροχιά της στροφής χωρίς την κιβωτάμαξα 

 Κατανομή των βαρών του μπροστινού και των πίσω αξόνων ( με και χωρίς την κιβωτάμαξα) 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Ο τύπος κινητήρα και ο κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς κατά 99/99 EE, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας 

 Η μέγιστη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του κινητήρα 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό 

των στροφών. 

 Για  τον κύκλο λειτουργίας (4-χρόνος) να διευκρινισθεί αν χρησιμοποιείται φυσική εισπνοή ή 

υπερπλήρωση και intercooler ή aftercooler. 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός (κυβικά) και η σχέση συμπιέσεως 

 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως του κινητήρα  

 Η ειδική κατανάλωση καυσίμου  

 Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) 

 Ο περιοριστής ταχύτητας 

 Το επίπεδο θορύβου σύμφωνα  με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 

 Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του 

συμπλέκτη, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης  κιβωτίου, PTO και διαφορικού). Το 

διαφορικό θα περιλαμβάνει και διάταξη κλειδώματος 

 Να δοθούν διαγράμματα ταχύτητας - ικανότητας αναρρίχησης με συντελεστή τριβής 0,6   

 Να αναφερθούν και να περιγραφούν ο συμπλέκτης (τύπος και τρόπος λειτουργίας), ο αριθμός 

ταχυτήτων και ο τύπος διαφορικών 

 Να περιγραφή το σύστημα πέδησης και να αναφερθεί η μέγιστη κλίση που επιτυγχάνεται  

 Επίσης να  αναφερθεί αν υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος 
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(εκτός από το χειρόφρενο) σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων καθώς και βοηθητική πέδη 

(κλαπέτο) 

 Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του οχήματος 

 Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και των αναρτήσεων, 

απαραίτητη είναι η μείωση (υποβιβασμός) στις πλήμνες των τροχών 

 Να κατατεθεί ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών 

 Να αναφερθεί το σύστημα έδρασης της καμπίνας επί του πλαισίου το οποίο να είναι τεσσάρων 

σημείων. Η ανάκλιση της καμπίνας να γίνεται υδραυλικά . Η καμπίνα θα έχει δοκιμαστεί σε 

crash test. Να προσκομισθούν τα συγκεκριμένα test αντοχής με τα οποία δοκιμάζονται  οι 

ικανότητες της καμπίνας 

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ). 

Α2. Υπερκατασκευής 

 

 Εργοστάσιο κατασκευής της κιβωτάμαξας 

 Σχέδια κατασκευής και πάχη των ελασμάτων της κιβωτάμαξας  

 Γωνία ανατροπής κιβωτάμαξας 

 Ύψος φορτώσεως: ύψος από οριζόντιο έδαφος α) του επάνω χείλους των παραπέτων όταν το 

όχημα είναι κενό και β) του πατώματος της κιβωτάμαξας 

 Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και  διαστάσεις αυτής 

 Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανατροπής 

 Σύστημα ανατροπής της κιβωτάμαξας  

 Λήψη κινήσεως  

 Θέση μοχλού χειρισμού  

 Τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας 

 Τρόπος ανοίγματος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωμα. 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ). 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.5.1.5 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 12 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 12 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 12 
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Κ4 Θάλαμος οδήγησης 10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 46 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κ5 Κιβωτάμαξα  15 

Κ6 Σύστημα υδραυλικής ανατροπής 10 

Κ7 Αδιάβροχο κάλυμμα  5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 30 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ8 Χρόνος παράδοσης 4 

Κ9 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ10 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 5 

Κ11 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

5 

Κ12 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 24 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.6 6
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 (Double Cab) 

3.6.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.6.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούργιων και αμεταχείριστων, μικρών 

φορτηγών οχημάτων, ωφέλιμου φορτίου περίπου 1 tn, πετρελαιοκίνητων (DIESEL), τύπου pickup 4x4 

διπλοκάμπινων (Double Cab).  

Τα οχήματα θα συμφωνούν απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια από τον 

κατασκευαστή. 

 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. 

 Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, παρόμοιο όχημα το οποίο θα μπορεί να 

παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με έξοδα του 

να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

 Θα παρέχεται αντισκωρική προστασία.  

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας, 

σύμφωνα με υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 

εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 
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3.6.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.6.1.2.1 Οχήματος  

3.6.1.2.1.1 Πλαίσιο οχήματος  

Το πλαίσιο των αυτοκινήτων πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και από τα περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα. 

Πρέπει να έχει ικανότητα ωφελίμου φορτίου μεγαλύτερου των 900 kg.  

Οι διαστάσεις γενικά των οχημάτων, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών θα 

πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτών, βάσει νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά. 

Θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις με ικανοποιητικό περιθώριο 

ασφάλειας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για 

την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται. Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, και θα διαθέτει καλή 

μόνωση έναντι του θορύβου και της θερμότητας και πλήρη στεγανότητα. Θα έχει τοποθετημένο κάλυμμα καρότσας 

για προστασία και αδιαβροχοποίηση του χώρου φόρτωσης και τοποθετημένους λασπωτήρες εμπρός και πίσω. 

3.6.1.2.1.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι 4χρονος Diesel, turbo με intercooler και common rail με άμεσο ψεκασμό, μέγιστης ισχύος 

μεγαλύτερης των 150 HP και μέγιστης ροπής μεγαλύτερης των 350Nm. Θα είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε 

(για τις εκπομπές καυσαερίων ρύπων και σωματιδίων), οδηγία 2005/55/ΕΚ, EURO 6. Το δε επίπεδο θορύβου θα είναι 

σύμφωνο με τις σχετικές οδηγίες της  Ε.Ε. (1999/101/ΕΕ). Ο κυβισμός θα είναι μεγαλύτερος των 2.400 cc και θα 

πρέπει να φέρει καταλυτικό μετατροπέα και φίλτρο σωματιδίων DPF. Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου να 

είναι μεγαλύτερη των 70lt, η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο να είναι μικρότερη από 7,5 lt/100km και οι 

εκπομπές καυσαερίων λιγότερες από 180 gr/km 

3.6.1.2.1.3 Άξονες – Αναρτήσεις – Ελαστικά  

Θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και των αναρτήσεων, ώστε το 

αυτοκίνητο να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στην οδήγηση και άνεση στους επιβάτες. Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι 

ακτινωτού τύπου (RADIAL), χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Οι τροχοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή 

αλουμίνιο (επιθυμητό) ισχυρής κατασκευής. Να κατατεθεί ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. Τα ελαστικά θα 

πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (λιγότερο του ενός έτους) και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

3.6.1.2.1.4 Σύστημα μετάδοσης  

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία οχήματος και θα παρέχει τη δυνατότητα 

μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος. Το κιβώτιο 

ταχυτήτων, θα είναι χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα συγχρονισμού με τουλάχιστον πέντε (5) 

ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας οπισθοπορείας. 

3.6.1.2.1.5 Σύστημα Διεύθυνσης   

Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο και ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κατά 

μήκος.  

Η ακτίνα στροφής θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 6 m. 

3.6.1.2.1.6 Σύστημα Πέδησης  

Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω επιθυμητό είναι να γίνεται με κανονικούς δίσκους. 

Επιπλέον να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, που εφαρμόζει στους πίσω τροχούς καθώς και σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS & σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης EBD. 

3.6.1.2.1.7 Διαστάσεις και βάρη  

Το ολικό μήκος του οχήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5000 mm και μικρότερο από 5300 mm. 

Το ολικό πλάτος του οχήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1750 mm και μικρότερο από 1850 mm. 

Το ολικό ύψος του οχήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1750 mm και μικρότερο από 1800 mm. 

Το μεταξόνιο να είναι περίπου 3000 mm. 

Το μήκος του χώρου φόρτωσης να είναι μεγαλύτερο από 1,50 m και το πλάτος μεγαλύτερο από 1,45 m 

Η απόσταση από το έδαφος να είναι μεγαλύτερη από 190 mm 
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Το ωφέλιμο φορτίο να είναι μεγαλύτερο των 900 kg. 

3.6.1.2.1.8 Θάλαμος Οδήγησης – Αμάξωμα   

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προδιαγραφών ασφαλείας έναντι 

συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ με αερόσακους οδηγού, συνοδηγού και πλευρικούς τουλάχιστον, 

και με δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού. 

Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου. 

Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές της καμπίνας με τα ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα που θα 

εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα και κεντρικό κλείδωμα. 

Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα. 

Όλα τα καθίσματα θα είναι ανατομικού σχεδιασμού. Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός 

– πίσω, ανάκληση πλάτης, επιθυμητό καθ‘ ύψος) ώστε να εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση. Η επικάλυψη των 

καθισμάτων να γίνει με ταπετσαρία επιλογής από την τεχνική υπηρεσία σε ύφασμα, δέρμα ή απομίμηση δέρματος 

(συνθετικού) ή πλαστικού τύπου. Όλα τα καθίσματα θα έχουν ζώνες ασφαλείας επιθυμητά τριών σημείων. 

Ο ελεύθερος χώρος και η διάταξη των καθισμάτων θα είναι τέτοια ώστε να παρέχεται άνεση και ευχέρεια κατά την 

κίνηση του οχήματος στον οδηγό και τους συνεπιβάτες. 

Θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση. 

Το αλεξήνεμο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας (triplex).  

Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα διαθέτει σύστημα παροχής νερού, με ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και τους 

αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες. 

Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά εμπρός και πίσω. 

Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με: 

 Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, δεξιά και αριστερά της καμπίνας, αναδιπλούμενους. Οι 

εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται ηλεκτρικά και θα έχουν σύστημα αποθάμβωσης (θερμαινόμενοι). 

 Σκιάδια ανεμοθώρακα 

 Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο-CD/MP3», ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής 

ικανότητας. 

Επίσης θα διαθέτει:   

 Σύστημα θέρμανσης. 

 Σύστημα αερισμού, 3 ταχυτήτων και άνω, μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό. 

 Θα υπάρχει σύστημα aircondition ή κλιματισμού στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. τοποθετημένο και 

πιστοποιημένο-εγκεκριμένο ως εξοπλισμός του οχήματος από τον κατασκευαστή του οχήματος. Σε περίπτωση 

που γίνει τοποθέτηση από τον προμηθευτή άλλου συστήματος (διαφορετικού του πιστοποιημένου από τον 

κατασκευαστή του οχήματος), θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας για όλα τα μέρη 

που το αποτελούν από τον οίκο κατασκευής του, καθώς και πιστοποιητικό απόδοσης, ώστε να πιστοποιούνται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις. Το ψυκτικό υγρό θα είναι οικολογικού τύπου. 

 Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου. 

Να είναι εφοδιασμένο με φάρο.  

Το ταμπλό του αυτοκινήτου να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την κίνησή του.  

Να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, κίνησης και ενδείξεων. Στον πίνακα οργάνων να φέρει τα 

απαιτούμενα όργανα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. Επίσης να είναι 

εφοδιασμένος με φωτισμό σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (φώτα, προβολείς, δείκτες πορείας, 

ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π).  

3.6.1.2.1.9 Παρελκόμενα – εξοπλισμός  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα – εξοπλισμό: 

 σετ από αντιολισθητικές αλυσίδες, για την ασφαλή κίνηση του οχήματος σε χιονισμένους δρόμους  

 πλήρη εφεδρικό τροχό, γρύλο ικανό να ανυψώσει το φορτηγό με πλήρες φορτίο και τάκους αναστολής κίνησης 

 σειρά συνήθων εργαλείων και κλειδιών  

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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 τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας του οχήματος σε σειρές στα Ελληνικά και 

τα Αγγλικά και τα βιβλία ανταλλακτικών 

 ράδιο-CD player 

 το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πομποδέκτη CB που θα επικοινωνεί με το υπάρχον κέντρο του Δήμου 

 Στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο για ασφαλή σήμανση του οχήματος 

 Το αυτοκίνητο θα πρέπει να φέρει σύστημα: Active Stability & Traction Control (ASTC), Hill Start Assist 

(HSA) και Trailer Stability Assist (TSA) 

 Να έχει πλευρικές μπάρες ασφαλείας  

3.6.1.3 Ερωτηματολόγιο  

Α. Οχήματος  

 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, τύπος και έτος κατασκευής αυτού 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 

 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

 Υλικά κατασκευής σκελετού 

 Ελάχιστη ακτίνα στροφής 

 Κατανομή των βαρών του μπροστινού και των πίσω αξόνων  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Ο τύπος κινητήρα και ο κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς κατά 99/99 EE, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας 

 Η μέγιστη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του κινητήρα 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό 

των στροφών. 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός (κυβικά) και η σχέση συμπιέσεως 

 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως του κινητήρα  

 Η ειδική κατανάλωση καυσίμου  

 Το επίπεδο θορύβου σύμφωνα  με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 

 Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του 

συμπλέκτη, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης  κιβωτίου και διαφορικού).  

 Να αναφερθούν και να περιγραφούν ο συμπλέκτης (τύπος και τρόπος λειτουργίας), ο αριθμός 

ταχυτήτων και ο τύπος διαφορικού 

 Να περιγραφή το σύστημα πέδησης  

 Επίσης να  αναφερθεί αν υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος 

(εκτός από το χειρόφρενο) σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων καθώς και βοηθητική πέδη  

 Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του οχήματος 

 Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και των αναρτήσεων 

 Να κατατεθεί ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών 

 Να περιγραφεί το αμάξωμα του οχήματος (πλήρη περιγραφή καμπίνας κλπ.). Η καμπίνα θα έχει 

δοκιμαστεί σε crash test.  

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ). 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 
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ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης 

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.6.1.4 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 20 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 18 

Κ3 Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή φορτίων ανά άξονα 18 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 71 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ5 Χρόνος παράδοσης 5 

Κ6 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 6 

Κ7 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 6 

Κ8 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

6 

Κ9 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

6 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 29 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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 ΤΜΗΜΑ:  Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP   

3.7.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.7.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά μηχανήματος 

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, ισχύος 

τουλάχιστον 100 HP, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για ανάγκες πυροπροστασίας, κατασκευές, 

εκσκαφές, φορτώσεις και συντηρήσεις έργων. Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 

έτους κατασκευής ίσου με του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των 

πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.  

Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι εργοστασιακά και σειράς παραγωγής, όχι κατασκευασμένα ειδικά για τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Τα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να προκύπτουν από 

επίσημα φυλλάδια (prospect) του κατασκευαστικού οίκου. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής 

ισχύος-πίεσης, θα είναι η πλέον ισχυρή. 

Το πλαίσιο τους θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 

τοποθετημένο μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος. Θα φέρει 

επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας κάθετης πορείας, για να επιχειρεί εργασίες σε στενούς δρόμους 

και άλλα δύσβατα σημεία. 

3.7.1.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστεί, πετρελαιοκίνητος, τεσσάρων κυλίνδρων, υδρόψυκτος, 

σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, κατηγορίας STAGE 4 / TIER 4f ή μεταγενέστερος (εφόσον υπάρχει 

σχετική απαίτηση της νομοθεσίας). 

Θα είναι υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού 

αυλού (common rail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 100HP. 

Η μέγιστη ροπή του κινητήρα θα πρέπει απαραίτητα να είναι τουλάχιστον 400Nm έτσι ώστε ο κινητήρας να έχει 

μεγάλα αποθέματα δύναμης σε χαμηλές στροφές λειτουργίας. 

3.7.1.3 Υδραυλικό σύστημα  

Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί, μέσω κατάλληλης αντλίας μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση 

καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική αυτή πίεση ορίζεται να είναι τουλάχιστον 200 BAR. 

Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 lt/min. 

3.7.1.4 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα  

3.7.1.4.1 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση  

Η μετάδοση κίνησης να γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) με αυτόματο κιβώτιο 

ταχυτήτων. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων να εξασφαλίζει την αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία. Θα 

υπάρχει διπλό διαφορικό (εμπρός - πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και στους τέσσερις 

τροχούς ή ανάλογου συστήματος. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον τέσσερις 

(4) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τέσσερις (4) οπισθοπορείας. Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας να είναι 

τουλάχιστον 35 χλμ/ώρα. 

3.7.1.4.2 Σύστημα κύλισης 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 8000 κιλά. Να αναφερθούν: 

 Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 

 Διαφορικά με αναλογική κατανομή ροπής ή μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα. 

3.7.1.4.3 Ελαστικά  

Στο μηχάνημα θα υπάρχουν με τα τέσσερα (4) όμοια  ελαστικά και όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν 

ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου (industrial type).  

3.7.1.4.4  Σύστημα διεύθυνσης   

Να γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, να είναι υδραυλικής επενέργειας και να επενεργεί στους τέσσερις τροχούς 

(τετραδιεύθυνση) και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής, διεύθυνσης στους 2 εμπρόσθιους τροχούς, διεύθυνση στους 4 
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τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων. 

3.7.1.4.5 Σύστημα πέδησης  

Τα φρένα να είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και να υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη 

ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 

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

μηχανημάτων σε κάθε περίπτωση. Να αναφερθεί η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή στους δύο 

άξονες καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης πέδησης και στο μπροστινό διαφορικό. Επιπλέον να υπάρχει 

απαραίτητα υδραυλικό φρένο στάθμευσης.  

3.7.1.4.6 Σύστημα φόρτωσης –φορτωτή    

Στο μπροστινό μέρος απαιτείται εξάρτηση φορτωτή (κάδος) υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων που να 

αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. Επίσης να φέρει 

σύστημα ομαλής πορείας, για διασφάλιση κάθε επί μέρους συστήματος. 

Οι βραχίονες των φορτωτών να είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και να λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, 

απαραίτητα 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 να είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.0 m³. 

Να δοθούν οι δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος. 

Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον. 

Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου να είναι τουλάχιστον 55 kN ενώ η ανυψωτική ικανότητα στο 

μέγιστο ύψος να είναι τουλάχιστον 30 kN. 

Ο χειρισμός να γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις. 

Nα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου 

πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ. 

3.7.1.4.7 Σύστημα εκσκαφής – τσάπα     

Στο πίσω μέρος των μηχανημάτων να είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Να είναι προσαρμοσμένη επί 

ειδικής βάσης που θα επιτρέπει (επιθυμητό) την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0μ. 

Ο βραχίονας της τσάπας να 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 

και απαραίτητα όχι λιγότερο από 180ο.  

Επίσης να συνοδεύεται από εφεδρικό κάδο εκσκαφής πλάτους 30εκ. Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι 

κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 

Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Το βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, να είναι μεγαλύτερο από 5,50 μέτρα. 

 Το μέγιστο ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 4,2 μέτρα 

 Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 50 kN. 

 Ανυψωτική ικανότητα (μπούμα και βραχίονας απλωμένα στο έδαφος) τουλάχιστον 45 kN. 

Θα φέρουν απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και 

λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων και θα συνοδεύεται με μια 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, κλπ. 

3.7.1.5 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 και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο με 

σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή 



 

σελ. 69 
 

λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  

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. 

Επίσης θα υπάρχει περιστρεφόμενος φάρος στο επάνω μέρος, εξωτερικά της καμπίνας και ανακλαστικό τρίγωνο στο 

πίσω μέρος. 

Εξωτερικά αριστερά και δεξιά επί των πλευρών της καμπίνας θα αναγράφονται τα στοιχεία που θα δοθούν από το 

Δήμο. 

Επίσης θα συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως. Να δοθεί σχετική κατάσταση. 

Απαραίτητο είναι όπως τα μηχανήματα να είναι εξοπλισμένα με μεταλλικό κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά, το οποίο 

θα είναι μόνιμα τοποθετημένο σε ευπρόσιτη θέση. 

3.7.1.6 Παρελκόμενα - Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ)   

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί 

και θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076/Β/99) Υπ. Απόφασης, για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας για την κυκλοφορία ΜΕ: «όλα τα ΜΕ ανεξαρτήτως διαστάσεων πορείας, βαρών και συστήματος πορείας 

(τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, κυλινδροφόρα), πρέπει να φέρουν για λόγους ασφάλειας»: 

1. Τουλάχιστο στέγαστρο προστασίας του χειριστή. 

2. Φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως. 

3. Φαρμακείο. 

4. Πυροσβεστήρα. 

5. Αναγκαία φώτα. 

6. Αναγκαίους καθρέπτες. 

7. Πινακίδα επισήμανσης ακινητοποιημένου οχήματος επί οδοστρώματος (τρίγωνο ακινητοποιήσης). 

8. Πινακίδα αναγνώρισης βραδυκίνητου οχήματος (τρίγωνο βραδυπορείας) και κατά περίπτωση: 

8.3. Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) 

μέτρα. 

8.4. Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος, όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι 

(7,5) τόνους. 

Επομένως, το μηχάνημα (εκσκαφέας – φορτωτής) θα πρέπει να συμμορφώνεται με την παραπάνω Υπ. Απόφαση 

και να παραδοθεί με τα ανωτέρω παρελκόμενα, όπως και με εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία.  

Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα 

απαιτούσες ο Κ.Ο.Κ., ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να είναι έτοιμο 

να λειτουργήσει με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.7.1.7 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

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. 
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7. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια. 

8. Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν 

λόγω οχήματος 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 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον και περιγραφή 

της οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί 

επιπλέον.  

12. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 

ημερολογιακές ημέρες. 

13. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που 

θα το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

14. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.7.1.8 Ερωτηματολόγιο  

Α  Μηχανήματος  

 

 Τύπος μηχανήματος (χρήση, μοντέλο, εργοστάσιο κατασκευής)  

 Έτος κατασκευής 

 Πλαίσιο  

 Ελαστικά (τύπος, διαστάσεις)  

 Βάρος  

 Διαστάσεις μηχανήματος (μήκος, ύψος, πλάτος) 

 Κινητήρας (πλήρης περιγραφή, εργοστάσιο κατασκευής, ισχύς σε HP κλπ.) 

 Αντλία υδραυλικού συστήματος (πίεση σε BAR, παροχή lt/min)  

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης  

 Σύστημα διεύθυνσης 

 Σύστημα πέδησης 

 Σύστημα φόρτωσης – φορτωτή 

 Σύστημα εκσκαφής – τσάπα   

 Καμπίνα (χαρακτηριστικά, στάθμη θορύβου) 

 Όργανα ελέγχου (περιγραφή) 

 Σύστημα φωτισμού 

 Συντήρηση – επισκευή  

 Έντυπα (περιγραφή) 

 Παρελκόμενα  

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 
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περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.7.1.9 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 14 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 12 

Κ3 Διαστάσεις-Βάρος-Κατασκευή πλαισίου-Κατανομή φορτίων-Υδραυλικό σύστημα 12 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 12 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 50 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Κ5 Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή  12 

Κ6 Σύστημα εκσκαφής - τσάπα  12 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 24 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ7 Χρόνος παράδοσης 5 

Κ8 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ9 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 6 

Κ10 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

5 

Κ11 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 26 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.8 8
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Περιστρεφόμενος ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 100HP  

3.8.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.8.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά μηχανήματος 

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια περιστρεφόμενου ελαστικοφόρου εκσκαφέα, για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για ανάγκες πυροπροστασίας, κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και 

συντηρήσεις έργων. Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, έτους κατασκευής ίσου με του 

χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά 

τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.  

Ο ελαστικοφόρος εκσκαφέας (τροχοφόρος), θα αποτελείται από το κυρίως μηχάνημα με μονοκόμματη μπούμα και 

κατάλληλο βέλος (δοράτιο), ώστε να επιτυγχάνει τα βάθη εκσκαφής και τα ύψη φόρτωσης που αναφέρονται πιο 

κάτω. 

Η στήριξη του μηχανήματος κατά την εργασία του, θα επιτυγχάνεται με λεπίδα γαιοπροώθησης, εγκατεστημένη προς 

την πλευρά του σταθερού άξονος και δύο υδραυλικά υποστηρίγματα προς την πλευρά του διευθυντηρίου άξονος. 

Το βάρος του μηχανήματος με τον πιο πάνω κυρίως εξοπλισμό, θα κυμαίνεται μεταξύ 14 – 15 τόνων, ώστε να 

μεταφέρεται εύκολα, με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει ο Δήμος. 

3.8.1.2 Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του ελαστικοφόρου εκσκαφέα θα φέρεται πάνω σε 2 άξονες με διαφορικά μεγάλης αντοχής και 

ικανότητας φόρτωσης τουλάχιστον 25 τόνων, που στα άκρα τους θα έχουν διπλά ελαστικά, διαστάσεων 10.00 – 20. 

Ο διευθυντήριος άξονας του πλαισίου θα είναι ταλαντούμενος και θα φέρει επίσης υδραυλική στήριξη αυτόματου 

μπλοκαρίσματος. 

3.8.1.3 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστεί, πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, σύγχρονος, κατηγορίας 

STAGE 4 / TIER 4f, τετρακύλινδρος, με ισχύ μεγαλύτερη των 100 HP. 

Θα φέρει υπερπληρωτή και ο κυβισμός του θα είναι μεγαλύτερος από 4000 κυβικά εκατοστά. 

Στην προσφορά να αναφέρεται η ισχύς της γεννήτριας και του εκκινητή. 

Η δεξαμενή καυσίμου θα επαρκεί για τουλάχιστον 8ωρη λειτουργία του μηχανήματος και για το λόγο αυτό θα είναι 

χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, η δε δεξαμενή ADBLUE, τουλάχιστον 20 λίτρων. 

Θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων (Stage IIIb/Tier 4i) και 

το θόρυβο.  

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής  

3.8.1.4 Υδραυλικό σύστημα  

Το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος, θα περιλαμβάνει υδραυλική αντλία υψηλής απόδοσης ευφήμως γνωστού 

κατασκευαστεί και θα παρέχει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 350 Bar, με μέγιστη παροχή υδραυλικού ελαίου 

τουλάχιστον 170 lt / min. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις και συστήματα για την άρτια λειτουργία του 

μηχανήματος και θα ενσωματώνει ειδικό σύστημα αίσθησης του φορτίου (αντίσταση εργασίας), και ανάλογη 

τροφοδοσία της ανάγκης αυτής, όπως επίσης και σύστημα περιορισμού και ελέγχου του αποδιδόμενου έργου. 

Ακόμα, θα περιλαμβάνεται ειδική διάταξη περιορισμού της κατανάλωσης του καυσίμου με τον έλεγχο της ισχύος 

κυκλοφορίας του υδραυλικού ελαίου. 

Κάθε ξεχωριστή λειτουργία του εκσκαφέα θα ρυθμίζεται και θα χειρίζεται από ειδική ξεχωριστή βαλβίδα. 

Το σύστημα ακόμα περιλαμβάνει βαλβίδες προστασίας θραύσης των υδραυλικών σωλήνων κατά την ανύψωση όπως 

και αντίστοιχο σύστημα λεπτομερούς ελέγχου και συγκράτησης του ιδίου κυκλώματος κατά την ίδια εργασία. 

Επειδή το μηχάνημα μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί και με αρπάγη, θα είναι εξοπλισμένο με αντίστοιχα 

χειριστήρια / βαλβίδες λειτουργίας αρπάγης και της περιστροφής της. 

Υποχρεωτικά το υδραυλικό κύκλωμα θα μπορεί να προγραμματιστεί, για να εργάζεται αντίστοιχα με τις τρεις βασικές 

απαιτήσεις εργασιών δηλαδή, για εργασίες που απαιτούν την απόδοση μεγάλης ισχύος, για εργασίες μικρής 

κατανάλωσης καυσίμου φιλικής προς το περιβάλλον, και για εργασίες ασφαλούς εργασίας μικροχειρισμών. 
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3.8.1.5 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα  

3.8.1.5.1 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση  

Το σύστημα της μετάδοσης κίνησης στους άξονες, θα γίνεται μέσω υδραυλικού κινητήρα, μεταβλητού κυβισμού και 

αυτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων, στο οποίο θα εμπλέκονται οι δύο άξονες της μεταφοράς της κίνησης στα διαφορικά 

των αξόνων του μηχανήματος. 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται αυτόματη μετάδοση κίνησης και έλεγχος της πορείας.  

Η μέγιστη ταχύτητα για πορεία σε δρόμο, δεν θα είναι μικρότερη από 35 km / h, η δε ταχύτητα εργασίας θα μπορεί να 

κυμαίνεται από το 1 km / h (ταχύτητα ερπυσμού), μέχρι και 5 km / h για κίνηση σε ανώμαλα εδάφη. 

Η αναρριχητική ικανότητα θα είναι τουλάχιστον 60 % και η ελκτική του δύναμη μεγαλύτερη από 80ΚΝ, ώστε να 

ανταποκρίνεται σε ικανότητες έλξης, εάν χρειαστεί, άλλων αυτοκινούμενων φορέων, σε περίπτωση βλάβης τους. 

3.8.1.5.2  Σύστημα διεύθυνσης   

Το τιμόνι διεύθυνσης θα είναι ρυθμιζόμενο κατ’ ύψος και στην κλίση του. 

3.8.1.5.3 Σύστημα πέδησης  

Το μηχάνημα θα φέρει διπλό κύκλωμα πέδησης, με βαλβίδα διπλής ενέργειας και θα επενεργεί σε σύστημα 

πολυδίσκων στα άκρα των αξόνων κίνησης. 

Το σύστημα πέδησης στάθμευσης επίσης επενεργεί επάνω σε σύστημα πολυδίσκων. 

3.8.1.5.4 Σύστημα εκσκαφής – τσάπα   

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με κάδο εκσκαφής, ανεστραμμένου τύπου, (κάδο τσάπας), πλάτους 1,1 μέτρου και 

χωρητικότητας μεγαλύτερης από 0,9 m³. 

Με τον κάδο αυτό, θα επιτυγχάνονται οι εξής αποδόσεις εκσκαφής και φόρτωσης του μηχανήματος: 

 Μέγιστο βάθος εκσκαφής: μεγαλύτερο από 4,5 μέτρα. 

 Μέγιστο ύψος εκσκαφής: μεγαλύτερο από 7,8 μέτρα. 

 Μέγιστη ακτίνα εργασίας :μεγαλύτερη από 7,8 μέτρα. 

 Δύναμη εκσκαφής στον κάδο: μεγαλύτερο από 100 ΚΝ. 

 Δύναμη εκσκαφής του βέλους (δορατίου): μεγαλύτερη από 60 ΚΝ. 

Ο εκσκαφέας θα χρησιμοποιείται επίσης σε ανυψωτικές εργασίες στα διάφορα έργα του Δήμου και για το λόγο αυτό, 

θα έχει ισχυρή ανυψωτική ικανότητα και η οποία δε θα είναι μικρότερη από 3500 kg, σε ύψος εργασίας 3 μέτρων και 

ακτίνα εργασίας 5 μέτρων, τόσο κατά την διαμήκη όσο και κατά την πλάγια θέση της μπούμας, με στήριξη στη 

λεπίδα γαιοπροώθησης (μπουλντόζας). 

3.8.1.5.5 Πρόσθετος εξοπλισμός  

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με πρόσθετο εξοπλισμό, υδραυλική σφύρα, με πλήρες σύστημα χειρισμού και 

προσάρτησης. 

3.8.1.6 Καμπίνα και άλλα στοιχεία  

Η καμπίνα χειρισμού θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ασφαλείας ROPS - FOPS, θα είναι εξαιρετικά ευρύχωρη με 

καλή ορατότητα περιφερειακά, τα δε χειριστήρια θα είναι εργονομικά τοποθετημένα και αναλογικού τύπου. 

Όλοι οι δείκτες, οι έλεγχοι και οι διακόπτες λειτουργίας / χειρισμού, θα αναφέρονται στην προσφορά, θα είναι άμεσα 

ορατοί, εργονομικά τοποθετημένοι και απόλυτα λειτουργικοί. 

Θα υπάρχει σύστημα airconditioning με κλιματισμό και σύστημα διανομής / εξαγωγής αέρα, μέσω ακροφυσίων 

κατάλληλα τοποθετημένων. 

Το κάθισμα του οδηγού θα είναι άνετο, με αεροανάρτηση, υποστηρίγματα και ρυθμιζόμενο ανεξάρτητα από τον 

πίνακα οργάνων. 

Οι λειτουργίες του μηχανήματος θα παρακολουθούνται από οθόνη κατάλληλα τοποθετημένη στην καμπίνα. 

Ακόμα θα υπάρχει κάμερα οπισθοπορείας τοποθετημένη στην πίσω πλευρά του μηχανήματος. 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος των λειτουργιών όπως επίσης οι προειδοποιήσεις με τα συστήματα ελέγχου θα γίνονται 

αυτόματα και θα καταγράφονται σε ειδική διάταξη του μηχανήματος ώστε να μπορούν να εξακριβωθούν κατά την 

φάση της συντήρησης ή της επισκευής. 

Η στάθμη θορύβου μέσα στο κουβούκλιο θα είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη και δεν θα υπερβαίνει τα 70 dB(A) 

κατά τα πρότυπα ISO 6396. 



 

σελ. 74 
 

Ακόμη, θα φέρει ραδιόφωνο με USB.  

Θα διαθέτει επίσης πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός – πίσω) και φωτισμό 

πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Θα φέρει ακόμη εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, 

υαλοκαθαριστήρες (εμπρός - πίσω) και αλεξήλιο. 

3.8.1.7 Παρελκόμενα - Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ)   

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί 

και θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076/Β/99) Υπ. Απόφασης, για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας για την κυκλοφορία ΜΕ: «όλα τα ΜΕ ανεξαρτήτως διαστάσεων πορείας, βαρών και συστήματος πορείας 

(τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, κυλινδροφόρα), πρέπει να φέρουν για λόγους ασφάλειας»: 

1. Τουλάχιστο στέγαστρο προστασίας του χειριστή. 

2. Φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως. 

3. Φαρμακείο. 

4. Πυροσβεστήρα. 

5. Αναγκαία φώτα. 

6. Αναγκαίους καθρέπτες. 

7. Πινακίδα επισήμανσης ακινητοποιημένου οχήματος επί οδοστρώματος (τρίγωνο ακινητοποιήσης). 

8. Πινακίδα αναγνώρισης βραδυκίνητου οχήματος (τρίγωνο βραδυπορείας) και κατά περίπτωση: 

8.5. Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) 

μέτρα. 

8.6. Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος, όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι 

(7,5) τόνους. 

Επομένως, το μηχάνημα (εκσκαφέας – φορτωτής) θα πρέπει να συμμορφώνεται με την παραπάνω Υπ. Απόφαση 

και να παραδοθεί με τα ανωτέρω παρελκόμενα, όπως και με εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία.  

Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα 

απαιτούσες ο Κ.Ο.Κ., ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να είναι έτοιμο 

να λειτουργήσει με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.8.1.8 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

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. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια. 

8. Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν 

λόγω οχήματος 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 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 
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κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον και περιγραφή 

της οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί 

επιπλέον.  

12. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 

ημερολογιακές ημέρες. 

13. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που 

θα το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

14. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

3.8.1.9 Ερωτηματολόγιο  

Α  Μηχανήματος  

 

 Τύπος μηχανήματος (χρήση, μοντέλο, εργοστάσιο κατασκευής)  

 Έτος κατασκευής 

 Πλαίσιο  

 Ελαστικά (τύπος, διαστάσεις)  

 Βάρος  

 Διαστάσεις μηχανήματος (μήκος, ύψος, πλάτος) 

 Κινητήρας (πλήρης περιγραφή, εργοστάσιο κατασκευής, ισχύς σε HP κλπ.) 

 Αντλία υδραυλικού συστήματος (πίεση σε BAR, παροχή lt/min)  

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης  

 Σύστημα διεύθυνσης 

 Σύστημα πέδησης 

 Σύστημα εκσκαφής  

 Κάδος τσάπας (χρήση, χωρητικότητα, διαστάσεις κλπ.)  

 Υδραυλική σφύρα με πλήρες σύστημα χειρισμού και εξάρτησης  

 Καμπίνα (χαρακτηριστικά, στάθμη θορύβου) 

 Όργανα ελέγχου (περιγραφή) 

 Σύστημα φωτισμού 

 Συντήρηση – επισκευή  

 Έντυπα (περιγραφή) 

 Παρελκόμενα  

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  
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3.8.1.10 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 16 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 14 

Κ3 Διαστάσεις-Βάρος-Κατασκευή πλαισίου-Κατανομή φορτίων-Υδραυλικό σύστημα 14 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 14 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 58 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Κ5 
Σύστημα εκσκαφής – τσάπα, πρόσθετος εξοπλισμός: υδραυλική σφύρα με πλήρες 
σύστημα χειρισμού και προσάρτησης.                                     

16 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 16 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ6 Χρόνος παράδοσης 5 

Κ7 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ8 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 6 

Κ9 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

5 

Κ10 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 26 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.9 9
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  

3.9.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.9.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά μηχανήματος, τύπος μέγεθος  

Το προς προμήθεια μηχάνημα (μικρός φορτωτής) πλάγιας ολίσθησης (skid steer loader) θα πρέπει να είναι 

καινούργιος και αμεταχείριστος τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης 

σειράς, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Θα είναι ελαστιχοφόρος και θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος του 

κατάλληλο μηχανισμό ταχείας αλλαγής εξαρτήσεων εργασίας, ενώ το σύστημα θα μπορεί να είναι συμβατό και να 

δέχεται διάφορες εξαρτήσεις. 

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη ανά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να 

εκπληρώνουν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας Μ.Ε.. 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται εξαρτήματα υψηλών απαιτήσεων όπως κάδο πολλαπλών χρήσεων, 

κάδο εκσκαφής, περόνες διακίνησης παλετών, προωθητήρα χιονιού, κλπ..  

Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική γι’ αυτό η απαίτηση ισχύος-πίεσης του υδραυλικού 

συστήματος, θα είναι κατά προτίμηση η μέγιστη. Σε περίπτωση επιλογής κάποιας εκ των πρόσθετων εξαρτήσεων, δεν 

θα απαιτείται καμία επιπλέον τροποποίηση στο μηχάνημα, εκ των υστέρων. 

Το βάρος λειτουργίας του θα είναι τουλάχιστον 3 tn χωρίς χρήση πρόσθετων αντίβαρων. Οι κρίσιμες διαστάσεις του, 

για λόγους ευελιξίας θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές, σε σχέση και με τις υπόλοιπες ελάχιστες τεχνικές 

απαιτήσεις. Έτσι το μήκος με τον κάδο φορτωτή, δεν θα υπερβαίνει τα 3,5 μ., το μέγιστο πλάτος του με τον κάδο 

φορτωτή, δεν θα υπερβαίνει τα 1,7 μ., το  δε ύψος χωρίς τον φάρο, θα πρέπει να είναι  περίπου 2 μ.. Επίσης, η μέγιστη 

ακτίνα στροφής που διαγράφεται στους τροχούς (όχι στην άκρη του κάδου, ο οποίος μπορεί να ανυψώνεται και να 

αποφεύγει τα εμπόδια)  δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,4 μ. και το μεταξόνιο δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 1,1 μ..   

Θα πρέπει να δοθούν ακόμη με την προσφορά, το ακριβές μοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος, οι 

διαστάσεις, μετατρόχιο κλπ.. Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, (monoblock) χωματουργικού τύπου, ενώ η μπούμα 

θα είναι κιβωτοειδούς τύπου σκελετού  ‘’box frame’’, μικρού βάρους, υψηλής αντοχής και στιβαρότητας και για 

καλύτερη γενική ευστάθεια, θα πρέπει η μπούμα να εδράζεται στο πίσω μέρος του φορτωτή.  

Το όχημα κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση κατά τη χρήση τους για φορτίο μέχρι 20 % μεγαλύτερου του 

ανώτατου επιτρεπόμενου. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος 

χωρίς αντίρρηση να το παραλάβει, να προχωρήσει στην επιστημονικά παραδεκτή επισκευή και κατόπιν 

επιθεωρήσεως να το παραδώσει μέσα σε εύλογο διάστημα στον Δήμο. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 

και θα είναι εφοδιασμένο με προβολείς εργασίας, καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. Πάνω ακριβώς από 

το θάλαμο οδήγησης θα υπάρχει περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού ή πορτοκαλί χρώματος. 

Το όχημα θα παραδοθεί με τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει 

επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει. 

Το πλαίσιο του φορτωτή, θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου, στιβαρό και ενιαίο. 

3.9.1.2 Αποδόσεις – Κάδος  

Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με κάδο γενικής χρήσεως, πλάτους έως 1,70 μέτρων και χωρητικότητας περίπου 

400 λίτρων. Ο κάδος θα είναι κατάλληλος για υλικά ειδικού βάρους 1.500 kg/m3 (χώματα, μπάζα, κλπ), θα ισχύει 

δηλαδή η σχέση «ειδικό βάρος x χωρητικότητα κάδου < ή = του φορτίου λειτουργίας του μηχανήματος. 

Για μεγαλύτερη ευστάθεια θα πρέπει ο κάδος να στηρίζεται επί του μηχανήματος με δύο βραχίονες ανυψώσεως, έναν 

σε κάθε πλευρά του μηχανήματος και ως αναφέρθηκε ανωτέρω η μπούμα να εδράζεται στο πίσω μέρος του φορτωτή 

(όχι στο κέντρο).  

Το φορτίο εργασίας (rated load) του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 850 κιλά, ενώ αντίστοιχη θα είναι και η 

ανυψωτική του ικανότητα στο μέγιστο ύψος. Το φορτίο ανατροπής χωρίς τη χρήση επιπλέον αντιβάρων θα είναι 

τουλάχιστον 1850 κιλά. Το βάρος λειτουργίας του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3000 κιλά. Η δύναμη εκφόρτωσης 

της μπούμας θα είναι τουλάχιστον 18 KΝ και η δύναμη εκφόρτωσης του κάδου τουλάχιστον 20 KΝ. Το ύψος 

εκφορτώσεως στο κάτω χείλος του ανεστραμμένου κάδου θα είναι τουλάχιστον 2200 mm, ενώ το ύψος του πείρου 

του κάδου θα είναι τουλάχιστον 2900 mm.  
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Η απόσταση του χείλους του ανεστραμμένου κάδου (ακτίνα εργασίας), όταν ο κάδος είναι στο μέγιστο ύψος, από το 

εμπρόσθιο ακραίο σημείο του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 500 χιλιοστά και η γωνία ανατροπής θα είναι 

τουλάχιστον 40
ο
. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί απαραίτητα με τα κατωτέρω παρελκόμενα: 

1. Εφεδρικός τροχός με ελαστικό και αεροθάλαμο.  

2. Σειρά συνήθων εργαλείων (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). 

3. Πυροσβεστήρες κατά ΚΟΚ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος. 

4. Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από ΚΟΚ. 

5. Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από ΚΟΚ. 

6. Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος σε δύο σειρές για 

τον κινητήρα, και πλαίσιο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα καθώς και κατάλογο ανταλλακτικών επίσης για 

τον κινητήρα και  το πλαίσιο και εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών. 

3.9.1.3 Κινητήρας  

Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, γνωστού 

εργοστασίου κατασκευής, χωρητικότητας τουλάχιστον 3 λίτρων, κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και 

σύμφωνος με τις ισχύουσες οδηγίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς τις εκπομπές ρύπων 

(τουλάχιστον EURO STAGE  IIIΒ) και θορύβου. 

Η καθαρή ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 45 Kw και η ροπή του τουλάχιστον 220 Nm, σε όσο το δυνατό 

χαμηλότερες στροφές. Η δεξαμενή καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 100 λίτρα, ώστε σε συνδυασμό με την 

κατανάλωση να προσφέρει μέγιστη αυτονομία. 

Να δοθούν διαγράμματα ισχύος, ροπής καθώς και κατανάλωσης καυσίμου. 

3.9.1.4 Υδραυλικό σύστημα  

Η κανονική παροχή του υδραυλικού συστήματος, να είναι τουλάχιστον 100 lt/min με πίεση λειτουργίας κατά την 

εργασία τουλάχιστον 200 bar, ενώ για την πορεία να είναι τουλάχιστον 350 bar. 

Οι αναμονές των βοηθητικών υδραυλικών θα πρέπει να είναι εργονομικά τοποθετημένες για εύκολη σύμπλεξη –  

αποσύμπλεξη των παρελκόμενων. Ο κύκλος εργασίας (άνοδος – άδειασμα με κάδο γενικής χρήσης – πλήρης 

κάθοδος) θα πρέπει να είναι το πολύ 9 sec. Η χωρητικότητα – συνολικά - του υδραυλικού συστήματος θα είναι  70 

λίτρα περίπου. 

Ο έλεγχος θα γίνεται από πιλοτικό χειριστήριο. 

3.9.1.5 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα  

3.9.1.5.1 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση  

α) Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται και στους 4 τροχούς με την βοήθεια υδροστατικού συστήματος, δηλαδή θα γίνεται 

μέσω διπλής εμβολοφόρας αντλίας και μοτέρ, γνωστών και εύφημων κατασκευαστών (όχι ‘’no label’’). Ανεξάρτητα 

συστήματα μετάδοσης κίνησης, ένα για κάθε πλευρά για να είναι δυνατή η επί τόπου στροφή του οχήματος κατά 

360°. Η μετάδοση της κίνησης θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4×4), θα είναι ελεγχόμενη με χειριστήρια 

τύπου joystick, για άνεση στον χειρισμό και για ακρίβεια στους ελιγμούς κίνησης. Η τελική μετάδοση κίνησης, θα 

γίνεται μέσω αλυσίδων, με μέγεθος τουλάχιστον 80 HS.  

β) Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 

Τα χειριστήρια θα είναι τύπου joystick (ISO) για να  επιτυγχάνονται όλες οι κινήσεις του φορτωτή και των 

εξαρτημάτων εργασίας καθώς και η κίνηση του μηχανήματος. Με τον ένα λεβιέ ο χειριστής θα  έχει τη δυνατότητα 

λειτουργίας όλων των κινήσεων του φορτωτή  και με τον άλλο της κίνησης του μηχανήματος  σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση . 

Η περιστροφή του μηχανήματος θα πρέπει να είναι απαραίτητα 360
ο
  γύρω από τον άξονά του. 

3.9.1.5.2 Κιβώτιο ταχυτήτων  

Να περιγραφεί το σύστημα. 

Μέγιστη εμπρόσθια ταχύτητα ελκυστήρα τουλάχιστον 10 / 16 km/h αντιστοίχως αργά/γρήγορα. 

3.9.1.5.3 Τιμόνι  

Σύστημα διεύθυνσης / ελέγχου λειτουργίας. Ο έλεγχος των κινήσεων εργασίας και της πορείας του οχήματος θα 
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γίνεται με  χειριστήριο joystick, ως αναφέρθηκε ανωτέρω. Να περιγραφεί το σύστημα. 

3.9.1.5.4 Σύστημα πέδησης – στάθμευσης  

Η πέδηση θα επιτυγχάνεται μέσω του υδροστατικού συστήματος του μηχανήματος το οποίο θα επενεργεί βέβαια και 

στους 4 τροχούς. 

Επιπλέον θα υπάρχει και  φρένο σταθμεύσεως το οποίο θα λειτουργεί και σαν φρένο ανάγκης σε περίπτωση βλάβης 

του υδροστατικού συστήματος. 

3.9.1.5.5 Τροχοί – Ελαστικά   

Και οι 4 τροχοί είναι θα κινητήριοι και θα φέρουν τρακτερωτά λάστιχα πνευστά, διαστάσεων 10.00Χ16.5 Χ 8 λινά, τα 

οποία θα εξασφαλίζουν στο μηχάνημα εξαιρετική πρόσφυση και ευστάθεια. 

3.9.1.5.6 Όργανα ελέγχου  

Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα παρακολουθήσεως των λειτουργιών του μηχανήματος και διάγνωσης.  

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να παρακολουθεί όσο το δυνατό περισσότερες λειτουργίες (να αναφερθούν) και να 

ειδοποιεί σχετικά τον χειριστή με οπτικά ή ακουστικά σήματα. 

3.9.1.5.7 Μηχανισμοί ασφαλείας  

Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής, θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε. 

Να αναφερθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας. 

3.9.1.5.8 Αμάξωμα – καμπίνα χειρισμού  

Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό σε διάβρωση (θα έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία) και πολύ καλά μελετημένο, ώστε να προστατεύει τα ευπαθή μέρη του μηχανήματος και τον χειριστή, να 

επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό, να παρέχει άνεση κινήσεων στον χειριστή και τέλος να επιτρέπει την εύκολη και 

γρήγορη συντήρηση. 

Το προστατευτικό πλαίσιο του χειριστή θα είναι βαρέως τύπου (προστασίας ROPS και FOPS) με στάθμη ηχητικής 

πίεσης (θορύβου) στο εσωτερικό, την ελάχιστη δυνατή. Να δοθεί το στοιχείο αυτό σε (LpA). Η καμπίνα θα είναι 

πλήρως κλειστή, ευρύχωρη και θα διαθέτει  απαραίτητα μία είσοδο διέλευσης με πόρτα και υαλοκαθαριστήρα, η 

οποία θα πρέπει να κλειδώνει και θα φέρει τζάμια προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και πρόσθετη 

προστασία από μεταλλικό πλέγμα. 

Επίσης, η καμπίνα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστημα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού για την κατά το δυνατό άνεση 

του χειριστή.   

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, με οπτικοακουστικές ενδείξεις που θα ενημερώνουν τον χρήστη για 

την σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 

Θα διαθέτει επίσης πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα  ΚΟΚ (φώτα πορείας 

κλπ) 

Θα διαθέτει σύστημα ασφαλείας χειριστού το οποίο θα απενεργοποιεί τις κινήσεις του μηχανήματος και θα 

ενεργοποιεί το σύστημα φρένων στην περίπτωση εξόδου του χειριστή από τον θάλαμο.  

Τέλος θα έχει τη δυνατότητα ανάκλισης προς τα πίσω για άμεση πρόσβαση στο κινητήρα σε περίπτωση συντήρησης 

ή βλάβης. 

3.9.1.6 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

3.9.1.7 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται 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.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, 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 αποφασίσει την 

συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα πέντε (5) 
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ημερών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 

TELEX). 

4. Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία. 

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. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια. 

8. Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στο service του εν 

λόγω οχήματος 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 9001:2008, 18001, 14001 διαπιστευμένα του 

κατασκευαστή του συστήματος καθώς και του προσφέροντος και 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 που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη τουλάχιστον και περιγραφή 

της οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το όχημα. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί 

επιπλέον.  

12. Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 

ημερολογιακές ημέρες. 

13. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που 

θα το χειρίζεται. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον, ο προμηθευτής θα υποβάλει πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. 

14. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες θα στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα.  

 

Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί 

και θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076/Β/99) Υπ. Απόφασης, για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας για την κυκλοφορία ΜΕ: «όλα τα ΜΕ ανεξαρτήτως διαστάσεων πορείας, βαρών και συστήματος πορείας 

(τροχοφόρα, ερπυστριοφόρα, κυλινδροφόρα), πρέπει να φέρουν για λόγους ασφάλειας»: 

1. Τουλάχιστο στέγαστρο προστασίας του χειριστή. 

2. Φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως. 

3. Φαρμακείο. 

4. Πυροσβεστήρα. 

5. Αναγκαία φώτα. 

6. Αναγκαίους καθρέπτες. 

7. Πινακίδα επισήμανσης ακινητοποιημένου οχήματος επί οδοστρώματος (τρίγωνο ακινητοποιήσης). 

8. Πινακίδα αναγνώρισης βραδυκίνητου οχήματος (τρίγωνο βραδυπορείας) και κατά περίπτωση: 

8.1. Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) 

μέτρα. 

8.2. Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος, όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι 

(7,5) τόνους. 

Επομένως, το μηχάνημα (μικρός  φορτωτής) θα πρέπει να συμμορφώνεται με την παραπάνω Υπ. Απόφαση και 

να παραδοθεί με τα ανωτέρω παρελκόμενα.  

Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα 

απαιτούσες ο Κ.Ο.Κ., ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να είναι έτοιμο 

να λειτουργήσει με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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3.9.1.8 Ερωτηματολόγιο  

Α  Μηχανήματος  

 

Πλαίσιο  

 Τύπος μηχανήματος (χρήση, μοντέλο, εργοστάσιο κατασκευής)  

 Τύπος πλαισίου   

 Έτος κατασκευής 

 Απόσταση αξόνων εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών (μεταξόνιο) 

 Μέγιστες διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) 

Κάδος  

 Χωρητικότητα  

 Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) 

 Ανύψωση κάδου  

 Ωφέλιμο φορτίο  

 Τρόπος σύνδεσης 

 Φορτίο συνεχούς λειτουργίας του οχήματος 

 Γωνία του κάδου ανατροπής στο μέγιστο ύψος 

 Γωνία ανατροπής του κάδου στο έδαφος 

 Ύψος εκφόρτωσης (κάδος σε πλήρη ανατροπή) 

 Δύναμη εκσκαφής στους κυλίνδρους ανυψώσεως του φορτωτή   

Κινητήρας πλαισίου 

 Τύπος  

 Τρόπος ψύξης 

 Ισχύς/στροφές (κατά DIN) 

 Ροπή στρέψης/στροφές (κατά DIN) 

 Κυβισμός 

 Τρόπος πλήρωσης κυλίνδρων με αέρα  

 Αριθμός κυλίνδρων  

 Διάμετρος – διαδρομή  

Ηλεκτρικό σύστημα  

 Είδος συσσωρευτή (π.χ. υγρών ή ξηρών) 

 Τάση – χωρητικότητα στοιχείων  

 Προβολείς εργασίας  

 Να αναφερθούν οι ενδείξεις λειτουργίας βλαβών  

Σύστημα μετάδοσης κίνησης  

 Συμπλέκτης 

 Κιβώτιο ταχυτήτων 

 Ταχύτητες εμπροσθοπορείας – οπισθοπορείας  

 Μετάδοση κίνησης στους κινητήριους τροχούς  

 Μέγιστη ταχύτητα πορείας 

 Τύπος σασμάν   

Σύστημα διεύθυνσης – κύλισης  

 Τύπος 

 Αριθμός τροχών 

 Τύπος ελαστικών 

 Κινητήριοι τροχοί  

 Μεταξόνιο 

 Μεταχρόνιο  

 Ακτίνα στροφής στους τροχούς 

Σύστημα πέδησης  

 Τύπος  
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Θάλαμος οδηγού (καμπίνα) 

 Καμπίνα  

 Ασφάλεια (τύπος)  

 Περιγραφή εξοπλισμού  

Υδραυλικό σύστημα  

 Τύπος αντλίας τιμονιού  

 Τύπος αντλίας εξαρτημάτων 

 Τρόπος ανύψωσης   

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  

 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.9.1.9 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 16 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 14 

Κ3 Διαστάσεις-Βάρος-Κατασκευή πλαισίου-Κατανομή φορτίων-Υδραυλικό σύστημα 16 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης 14 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 60 

ΟΜΑΔΑ Β:   ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Κ5 Σύστημα φόρτωσης – φορτωτή (κάδος)   16 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 16 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ6 Χρόνος παράδοσης 4 

Κ7 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ8 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 5 

Κ9 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

5 

Κ10 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 24 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
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απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.10 10
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Όχημα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP 

3.10.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.10.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι πολλαπλών χρήσεων (S.U.V.), βενζινοκίνητα, 170 HP, αυστηρώς έως 1.399 CC, 

τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον εξελιγμένων 

προσφάτως, τεχνολογικά. 

Οι διαστάσεις των οχημάτων θα είναι περίπου οι ακόλουθες:  

Μήκος: 4250  

Πλάτος: 1800  

Ύψος:  1700  

Τα οχήματα θα συμφωνούν απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια από τον 

κατασκευαστή. 

 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. 

 Υποβολή καταλόγου του κυριοτέρων παραδόσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, παρόμοιο όχημα το οποίο θα μπορεί να 

παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με έξοδα του 

να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

 Θα παρέχεται αντισκωρική προστασία.  

 Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και να 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα και ηχητικά σώματα καθώς και 

περιστρεφόμενο φανό στην οροφή της καμπίνας και ηχητικό σώμα κατά την εκτέλεση όπισθεν πορείας, 

σύμφωνα με υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 



 

σελ. 85 
 

εύλογο χρόνο. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

3.10.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.10.1.2.1 Αμάξωμα – λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά  

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής, να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και ανθεκτική 

επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του τάπητα να 

υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται. 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ΄ ύψος με οσφυική υποστήριξη  

Θα είναι πεντάπορτο με ζώνες ασφαλείας και ρυθμιζόμενα προσκέφαλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

πρόσφατου εξελιγμένου τύπου. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει. 

Να φέρει εργοστασιακή συσκευή κλιματισμού, έτσι ώστε να ρυθμίζεται αυτόματα τόσο η θερμοκρασία όσο και η 

εισαγωγή αέρα με δυνατότητα ανακύκλωσης και φίλτρο καμπίνας. 

Επιθυμητό είναι να φέρει υποβραχιόνιο στην κεντρική κονσόλα με ντουλαπάκι και θήκες 

για μικροαντικείμενα. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα immobilizer, σύστημα κεντρικού κλειδώματος και αντικλεπτικού. Με το 

τηλεχειριστήριο θα υπάρχει και η δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας του πορτ-μπαγκάζ. 

Να φέρει αερόσακο οδηγού-συνοδηγού, δύο πλευρικούς αερόσακους οδηγού-συνοδηγού και δύο αερόσακους τύπου 

οροφής ή κουρτίνας 

Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του. 

Το μέγιστο βάρος να είναι: 1500kg. 

3.10.1.2.2 Κινητήρας  

Ιπποδύναμη:  170 HP / 5500 σ.α.λ. 

Θέση κινητήρα:  εμπρός, εγκάρσια    

Κυβισμός κινητήρα:  έως 1399 cm3 

Ονομαστική ροπή κινητήρα:  250 Nm/2500 σ.α.λ. 

Σύστημα καυσίμου:  ψεκασμός πολλαπλών σημείων 

Τύπος καυσίμου:  βενζίνη 

Εκπομπές ρύπων:  EURO 6 

Τουρμπίνα:  υπερσυμπιεστής 

Μηχανισμός διανομής αερίων:  SOHC 

Θέση κυλίνδρων:  σε σειρά 

Αριθμός κυλίνδρων:  4 

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο:  4 

Κίνηση:  4x4 

Αριθμός ταχυτήτων (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων):  9 

Δυνατότητα ρυμούλκησης: 1000 kg 

Μέση κατανάλωση: Περίπου 7lt/100km 

3.10.1.2.3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης   

Το αυτοκίνητο θα έχει τέσσερις κινητήριους τροχούς και κίνηση εμπρός – πίσω. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι 

αυτόματο 9+1 ταχυτήτων. 

Θα υπάρχει δυνατότητα απεμπλοκής του πίσω διαφορικού (power take-off unit - PTU), συνεισφέροντας στην 

μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Η εμπλοκή – απεμπλοκή του πίσω διαφορικού και η μετάδοση της κίνησης από τον 

εμπρός στον πίσω άξονα θα πραγματοποιείται αυτόματα με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση της ροπής αναλόγως 

των συνθηκών. 

3.10.1.2.4 Σύστημα διεύθυνσης  

Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος, με ενσωματωμένα χειριστήρια και με 
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ηλεκτρική υποβοήθηση. 

Θα διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision Warning  

Plus) και σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης πορείας (Lane Departure Warning Plus). 

3.10.1.2.5 Σύστημα ανάρτησης  

Σύστημα ανάρτησης εμπρός: Γόνατα McPherson, με ελικοειδή ελατήρια, με διπλού κελύφους χάλυβα υψηλής 

αντοχής (κάτω ψαλίδια για 4x4) & μονού κελύφους χάλυβα υψηλής αντοχής (κάτω ψαλίδια 4x2), αντιστρεπτική 

δοκός.  

Σύστημα ανάρτησης πίσω: Γόνατα McPherson με υψηλής αντοχής βραχίονες, ανεξάρτητο πίσω πλαίσιο για 4x4 και 

μη ανεξάρτητο για 4x2, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική δοκός. 

3.10.1.2.6 Σύστημα πέδησης 

Να είναι ανεξάρτητο, με σύστημα ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών), ASR (σύστημα ελέγχου ολίσθησης), 

ESP (ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθιας) και σύστημα υποβοήθησης πέδησης. Επιπλέον να υπάρχει χειροπέδη 

ηλεκτρονικού τύπου. Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με κανονικούς δίσκους. Επίσης 

θα υπάρχει σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA), σύστημα υποβοήθησης κατάβασης (HDC) και 

σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. 

3.10.1.2.7 Τροχοί – Ελαστικά 

Ζάντες αλουμινίου 17”. Να αναφερθούν ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι 

πρόσφατης κατασκευής (λιγότερο του ενός έτους) και κατάλληλα για τον τύπου του οχήματος 4x4. Θα υπάρχει 

εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης.  

3.10.1.2.8 Ηλεκτρικό σύστημα  

Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και διάγνωσης βλαβών και θα είναι 

κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 

3.10.1.2.8.1 Παρελκόμενα  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 

 σετ από αντιολισθητικές αλυσίδες, για την ασφαλή κίνηση του οχήματος σε χιονισμένους δρόμους  

 πλήρη εφεδρικό τροχό, γρύλο ικανό να ανυψώσει το φορτηγό με πλήρες φορτίο και τάκους αναστολής κίνησης 

 σειρά συνήθων εργαλείων και κλειδιών  

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του. 

 πλήρες φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

 τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας του οχήματος σε σειρές στα Ελληνικά και 

τα Αγγλικά και τα βιβλία ανταλλακτικών 

 ράδιο-CD player 

 Ράγες οροφής με επένδυση χρωμίου 

 Σύστημα πολυμέσων Uconnect (οθόνη αφής 5’’) με Navigation 

 Πίνακας οργάνων 7” 

 Αισθητήρες παρκαρίσματος, πίσω 

 Cruise control 

 Περιοριστής ταχύτητας 

 Σύστημα πολυμέσων Uconnect, με οθόνη αφής 5’’, Radio AM/FM, ηχοσύστημα 4 ηχείων, συνδεσιμότητα 

Bluetooth για hands free επικοινωνία & audio streaming, θύρα USB & βοηθητική υποδοχή AUX για σύνδεση 

φορητών συσκευών αποθήκευσης ήχου  

 Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρικά θερμαινόμενοι 

 Εξωτερικές χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος 

 Προβολείς ομίχλης 

 Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη (2 ρυθμίσεων) 

 Δερμάτινο τιμόνι 
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 Εσωτερικός φωτισμός Ambient LED  

 Φωτιζόμενα σκιάδια 

3.10.1.3 Ερωτηματολόγιο  

Α  Οχήματος  

 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, τύπος και έτος κατασκευής αυτού 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Μεταξόνιο 

 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

 Υλικά κατασκευής σκελετού 

 Ελάχιστη ακτίνα στροφής 

 Βάρος  

 Ο τύπος κινητήρα και ο κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας 

 Η μέγιστη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του κινητήρα 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό 

των στροφών. 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός (κυβικά) και η σχέση συμπιέσεως 

 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως του κινητήρα  

 Η ειδική κατανάλωση καυσίμου  

 Το επίπεδο θορύβου σύμφωνα  με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 

 Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και κατασκευαστής του 

συμπλέκτη, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης  κιβωτίου και διαφορικού).  

 Να αναφερθούν και να περιγραφούν ο συμπλέκτης (τύπος και τρόπος λειτουργίας), ο αριθμός 

ταχυτήτων και ο τύπος διαφορικού 

 Να περιγραφή το σύστημα πέδησης  

 Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες των αξόνων και των αναρτήσεων 

 Να κατατεθεί ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών 

 Να περιγραφεί το αμάξωμα του οχήματος (πλήρη περιγραφή καμπίνας κλπ.).  

 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει η καμπίνα του οδηγού 

 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και άλλες λεπτομέρειες της βαφής (ποιότητα, πάχος χρώματος 

κλπ).  

 ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών), ASR (σύστημα ελέγχου ολίσθησης), ESP 

(ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθιας) 

 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision Warning  

Plus), σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης πορείας (Lane Departure Warning Plus), σύστημα 

υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA), σύστημα υποβοήθησης κατάβασης (HDC), 

σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. 

Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  

 

 Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 Χρόνος παράδοσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του οχήματος 

 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 

 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 

ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής 

υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

περίπτωση, κλπ.) 

 Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  
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 Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την 

τήρηση προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας, (CE), κλπ.  

3.10.1.4 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΟΧΗΜΑ  

Κ1 Κινητήρας 20 

Κ2 Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις 18 

Κ3 Διαστάσεις-Βάρος-Κατασκευή πλαισίου-Κατανομή φορτίων 18 

Κ4 Θάλαμος οδήγησης – παρελκόμενα  20 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 76 

ΟΜΑΔΑ Γ:   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κ7 Χρόνος παράδοσης 4 

Κ8 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του μηχανήματος 5 

Κ9 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 5 

Κ10 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
(π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, 
εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, 
υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

5 

Κ11 
Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον 
Δήμο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 24 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 
 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
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3.11 11
ο
 ΤΜΗΜΑ:  Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με δεξαμενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt 

3.11.1 Τεχνικές Απαιτήσεις 

3.11.1.1 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου, 

Πυροσβεστικού Οχήματος 4x4, εξοπλισμένο με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 5000 lt και 500 lt, 

αντίστοιχα. 

Το υπό προμήθεια όχημα θα χρησιμοποιηθεί από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς σε 

συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους φορείς με κύριο έργο την δασοπυρόσβεση. Επιπλέον θα διαθέτει 

πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να επεμβαίνει και σε άλλα συμβάντα (φυσικών καταστροφών, 

πλημμύρες, σεισμοί κλπ.) 

Οι ορισμοί των τεχνικών και γενικών όρων της παρούσας περιγράφονται στο EN 1846-1:2011,  στο EN 1846-

2:2009 και στο EN 1846-3:2013. 

Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούμενης τιμής.  

Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεώτερων ή ισοδύναμων προτύπων. 

Το υπό προμήθεια πυροσβεστικό όχημα προσδιορίζεται και ταξινομείται σύμφωνα με το ΕΝ 1846-1 και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ως εξής:  

ΑΝΤΛΙΟΦΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EN 1846-1/S-2-3-5000-10/3000-40/250-0,  

όπου:  

 S: κλάση μάζας GLM > 16 t  

 2: κατηγορία Rural  

 3: αριθμός μελών πληρώματος  

 5000: χωρητικότητα δεξαμενής νερού σε λίτρα  

 10/3000-40/250: πίεση (bar)/παροχή (l/min) εγκατεστημένης πυροσβεστικής αντλίας μέση-υψηλή πίεση 

 0: χωρίς λοιπό συγκεκριμένο εξοπλισμό.  

Οι φάσεις βιομηχανοποίησης του Πυροσβεστικού Οχήματος ορίζονται κατά σειρά οι ακόλουθες: 

α) Κατασκευή πλαισίου, β) Κατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλίας), γ) Κατασκευή υπερκατασκευής 

Το όχημα θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία, τους 

κανονισμούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 

Το προς προμήθεια πυροσβεστικό όχημα θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο: 

 τελευταίου εξελιγμένου τύπου, κατασκευής του ίδιου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της 

σύμβασης. 

 θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας 

 θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα πλήρη το σύνολο των κείμενων διατάξεων ώστε να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. 

 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα, τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, του Κ.Ο.Κ. καθώς και της προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε το όχημα να 

κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόμους. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη Εργοστασίου, ενώ θα πρέπει να έχει διαθέσει 

στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά αρκετά αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη 

(κινητήρας, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κλπ.) που να λειτουργούν ικανοποιητικά.   

 θα είναι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε 

όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες έτσι ώστε να κυκλοφορεί και να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 

 Η φόρτιση των αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση πρέπει να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή. 

 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. 

 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία για την συγκεκριμένη προμήθεια, για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων. 

 Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. σύγχρονης 
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αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 με προδιαγραφές EEV ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, 

ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

 Αν και εφόσον χρειαστεί για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης ο προσφέρων 

υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, όχημα με όμοια υπερκατασκευή το οποίο θα 

μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον 24 ώρες στον φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσει δρομολόγιο, είτε με 

έξοδα του να μεταφέρει δυο μέλη της επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί παρόμοιο όχημα. 

 Οι διαστάσεις οχήματος, πλατφόρμας και τα βάρη κατ’ άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Ακόμα ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε 

ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

 Υποχρεωτικά το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίζεται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 'Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων'. 

3.11.1.2 Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.11.1.2.1 Πλαίσιο οχήματος  

Τα πλαίσια (φορείς) του πυροσβεστικού οχήματος να είναι κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας και να διασφαλίζουν την 

Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.  

Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται και να ανταποκρίνεται στις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις για την κίνηση του οχήματος. 

3.11.1.2.2 Πυροσβεστικό συγκρότημα  

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

οχήματος να είναι κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 

ισοδύναμο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με 

απόθεμα ανταλλακτικών. 

3.11.1.2.3 Επιδόσεις οχήματος  

Οι επιδόσεις:  

 Τελικής ταχύτητας  

 Επιτάχυνσης από 0-65 km/h  

 Επιτάχυνσης από 0-100 m  

 Δυνατότητας αναρρίχησης σε κλίση  

του οχήματος με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN 

1846-2 που αφορούν οχήματα του υπό προμήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήματος, βαριάς κλάσης (S), κατηγορίας 

δύο (2). 

3.11.1.2.4 Διαστάσεις οχήματος  

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (σε κατάσταση οδήγησης) να διατηρηθούν όσο είναι πρακτικά δυνατό 

περιορισμένες ώστε να καθιστούν το όχημα ευέλικτο:  

1. Ολικό μήκος μέχρι 7400 mm, μη συνυπολογιζομένης της κλίμακας αναρρίχησης στην οροφή του οχήματος, των 

καθρεπτών και του βαρούλκου.  

2. Ολικό πλάτος όχι μεγαλύτερο από 2550 mm.  

3. Ολικό ύψος όσο το δυνατόν μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της υπερκατασκευής, εξαιρουμένου του 

αυλού οροφής και του εξοπλισμού που είναι τοποθετημένος επί της οροφής της, να μην υπερβαίνει το ύψος του 

θαλάμου οδήγησης χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται η οπτική σήμανση ή το σύστημα αυτοπροστασίας.  

Οι παρακάτω διαστάσεις του οχήματος να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN 1846-2 που αφορούν 

οχήματα του υπό προμήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήματος, βαριάς κλάσης (S), κατηγορίας δύο (2):  

1. Γωνία προσέγγισης (approach angle).  

2. Γωνία αποχώρησης (departure angle).  

3. Γωνία κλίσης (angle of slope).  

4. Εδαφική ανοχή (ground clearance).  

5. Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες (ground clearance under axle).  
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6. Αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα του οχήματος (cross-axle capability).  

7. Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls).  

8. Γωνία ανατροπής (static tilt angle).  

3.11.1.2.5 Βάρη οχήματος  

1. Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM – gross laden mass) του οχήματος να βρίσκεται στα οριζόμενα στο ΕΝ 1846-1 

όρια προκειμένου η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται σε οχήματα βαριάς κλάσης (S). 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος (PTLM – permissible total laden 

mass ή GVWR – gross vehicle weight rating) να είναι τουλάχιστον 500 κιλά μεγαλύτερο από τη μικτή έμφορτη 

μάζα (GLM) του οχήματος και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο ή ίσο από 18.000 kg.  

2. Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να καθιστά τον οπίσθιο άξονα βαρύτερο, ενώ ο 

εμπρόσθιος να δέχεται τουλάχιστον το απαιτούμενο φορτίο ώστε το όχημα να διατηρεί την ασφαλή οδική 

συμπεριφορά του (δηλαδή να μη χάνει τιμόνι). Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να 

δηλώνεται με τις προσφορές.  

3. Η κατανομή των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τον 

κατασκευαστή του πλαισίου όριο. Η κατανομή των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα να δηλώνεται με τις 

προσφορές και να επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα των οδηγιών του κατασκευαστή του πλαισίου.  

4. Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήματος να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του EN 1846-2.  

3.11.1.2.6 Κινητήρας  

1. Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας ο οποίος στις ονομαστικές στροφές λειτουργίας του να παρέχει τις 

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

2. Ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 240 kW.  

3. Ροπή κατάλληλη για την απόδοση των επιδόσεων του οχήματος.  

4. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλ. σταδίου ΕURO 6 ή 

νεώτερου.  

5. Να φέρει σύστημα ενίσχυσης του συστήματος ψύξης μέσω της πυροσβεστικής αντλίας με εναλλάκτη θερμότητας 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα όταν το όχημα παρέχει 

πολύωρο πυροσβεστικό έργο σε στάση. Να περιγράφεται το εν λόγω σύστημα ενίσχυσης του συστήματος ψύξης 

και να δηλώνεται η απόδοσή του.  

3.11.1.2.7 Δεξαμενή καυσίμου   

1. Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου 250 lt τουλάχιστον. Να δηλώνεται στην προσφορά η αυτονομία 

λειτουργίας του οχήματος στις συνθήκες που ορίζονται από την παρ. 5.2.1.9 (Fuel tank and range) του EN 1846-

2.  

2. Η θέση, το υλικό της δεξαμενής καυσίμου στο όχημα καθώς και οι σωληνώσεις καυσίμου που πρέπει να 

διαθέτουν φίλτρο, το πώμα καθώς και η σήμανση να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο EN 1846-2.  

3. Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου να διαθέτει πρόφιλτρο με διαχωριστή νερού (νεροπαγίδα).  

3.11.1.2.8 Σύστημα εξάτμισης  

Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. 

3.11.1.2.9 Κιβώτιο ταχυτήτων  

1. Κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον μία (1) σχέση 

οπισθοπορείας.  

2. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να περιλαμβάνει κεντρικό διαφορικό, ο έλεγχος του οποίου να γίνεται μέσω 

κατάλληλου διακόπτη από την θέση του οδηγού. Το σύστημα μετάδοσης να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο 

υποβιβασμού δύο (2) σχέσεων (TRANSFER CASE) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού των 

σχέσεων μετάδοσης προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος κατά την 

αναρρίχηση, την κίνηση σε ανώμαλα εδάφη κ.λ.π. όπου απαιτείται αυξημένη ελκτική δύναμη.  

3. Η μετάδοση της κίνησης στους τροχούς του οχήματος να γίνεται αποκλειστικά μέσω ενδιαμέσων τριβέων, 

ζυγοσταθμισμένων αξόνων και γραναζιών, αποκλειόμενης της μετάδοσης της κίνησης με υδροστατικό σύστημα 

(υδραυλική αντλία και υδραυλικός κινητήρας).  
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3.11.1.2.10Δυναμολήπτης (PTO)   

Να υπάρχει κατάλληλος δυναμολήπτης (ΡΤΟ) προσαρμοσμένος στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος για 

να δίνει κίνηση στην πυροσβεστική αντλία όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση, καθώς και σε κίνηση με ανώτατη 

ταχύτητα τουλάχιστον 8 km/h. 

3.11.1.2.11Σύστημα διεύθυνσης  

1. Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.  

2. Μηχανισμός με υδραυλική υποβοήθηση. 

3.11.1.2.12Σύστημα πέδησης  

1. Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα καθώς και στις απαιτήσεις του EN 

1846-2.  

2. Να λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα (πλήρη αερόφρενα).  

3. Το κύριο σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος.  

4. Η πέδη στάθμευσης να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος.  

5. Το βοηθητικό σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει μηχανόφρενο (κλαπέτο) ή και άλλο κατάλληλο σύστημα (π.χ. 

ηλεκτρόφρενο ή υδραυλικό retarder).  

6. Το σύστημα να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (A.B.S.), καθώς και κατά προτίμηση 

σύστημα συγκράτησης του οχήματος κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα (hill hold assist).  

3.11.1.2.13Σύστημα ανάρτησης  

Το σύστημα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος και 

κίνησής του. Να περιλαμβάνει αντιστρεπτικές δοκούς εμπρός και πίσω καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου 

αμορτισέρ εμπρός και πίσω. 

3.11.1.2.14Άξονες  

1. Το όχημα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4Χ4), καθώς και κεντρικό διαφορικό.  

2. Το κεντρικό διαφορικό καθώς και τα διαφορικά των αξόνων να είναι εξοπλισμένα με συστήματα αναστολής του 

διαφορισμού των αξόνων και των τροχών, αντίστοιχα, (DIFFERENTIAL LOCK) που να ελέγχονται μέσω 

κατάλληλων διακοπτών από την θέση του οδηγού.  

3.11.1.2.15Τροχοί – ελαστικά  

1. Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και διδύμους πίσω με ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα 

για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ιδίων 

διαστάσεων. Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.  

2. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να είναι καινούργια, όχι από αναγόμωση και η ηλικία τους κατά 

την παράδοση κάθε οχήματος να μην υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες.  

3. Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος, σε κατάλληλη βάση 

στήριξης πάνω στο όχημα. Να υπάρχει μηχανισμός που καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του ή την 

επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων 

και επιδόσεων του οχήματος. Σε περίπτωση τοποθέτησης του στην οροφή του οχήματος να προστατεύεται με 

κατάλληλο κάλυμμα.  

4. Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.  

5. Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων 

ελαστικών.  

3.11.1.2.16Διατάξεις έλξης – ρυμούλκησης  

1. Οι διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα και στο EN 1846-2.  

2. Το όχημα να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά δύο (2) δακτυλίους για την προσαρμογή τριγωνικής διάταξης 

ρυμούλκησης.  

3. Το όχημα να φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλο άγκιστρο με φωλιά τύπου ROCKINGER ή αντίστοιχο και 

πείρο για την ρυμούλκηση άλλων οχημάτων.  

4. Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης – ρυμούλκησης να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να επιτρέπουν τη 
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ρυμούλκηση του οχήματος σε δρόμο στην επιτρεπόμενη συνολική έμφορτη μάζα του.  

5. Στην οπίσθια πλευρά του οχήματος, πλησίον της διάταξης ρυμούλκησης να υπάρχουν αναμονές για σύνδεση 

ρυμουλκούμενου οχήματος (ηλεκτρική και πνευματική).  

3.11.1.2.17Βαρούλκο  

1. Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου του οχήματος να υπάρχει υδραυλικό βαρούλκο (εργάτης).  

2. Να παρέχει μέγιστη ελκτική δυνατότητα 50 KΝ τουλάχιστον καθώς και δυνατότητα έλξης υπό γωνία (δεξιά ή 

αριστερά).  

3. Να λειτουργεί μέσω κατάλληλης υδραυλικής αντλίας.  

4. Να είναι εξοπλισμένο με 35 m τουλάχιστον συρματόσχοινου κατάλληλης διαμέτρου και άγκιστρου ρυμούλκησης 

που να καταλήγει σε κατάλληλη θέση στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.  

5. Να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη περιέλιξη του συρματόσχοινου ακόμα και όταν το συρματόσχοινο βρίσκεται σε 

γωνία (δεξιά ή αριστερά).  

6. Ο χειρισμός του να γίνεται μέσω κατάλληλου χειριστηρίου.  

7. Να συνοδεύεται από μία (1) τροχαλία εργάτη (pulley block), επαρκούς αντοχής για το προσφερόμενο βαρούλκο 

και συμβατής με τη διάμετρο του συρματόσχοινου, για διπλή γραμμή έλξης ή για έμμεση έλξη υπό γωνία. Η 

τροχαλία να είναι κατάλληλα αποθηκευμένη σε ένα από τα ερμάρια εξοπλισμού.  

3.11.1.2.18Ηλεκτρικό σύστημα  

1. Το ηλεκτρικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 1846-2. Να δηλώνονται η τάση του 

ηλεκτρικού κυκλώματος, η απόδοση του εναλλακτήρα (alternator) και η χωρητικότητα φορτίου των 

συσσωρευτών.  

2. Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με γενικό διακόπτη απομόνωσης του ηλεκτρικού κυκλώματος (με εξαίρεση 

πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν μόνιμη σύνδεση), καθώς και με διάταξη για την φόρτιση των 

συσσωρευτών από εξωτερική πηγή.  

3. Εγκατάσταση και σύνδεση ασυρμάτου και κεραίας ασυρμάτου. Επιπλέον, εγκατάσταση μεγαφώνου ακρόασης 

εισερχομένων μηνυμάτων ασυρμάτου με διακόπτη απομόνωσης καθώς και δεύτερου μικρόφωνου χειρός με 

Ρ.Τ.Τ. στο ερμάριο της αντλίας.  

4. Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.  

5. Δύο (2) προβολείς ομίχλης εγκατεστημένοι στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.  

6. Δύο (2) φώτα όγκου εγκατεστημένα στο πίσω πλαϊνό και κάτω τμήμα της υπερκατασκευής.  

7. Φωτεινό και ηχητικό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1846-2 / 5.1.1.8.  

8. Έναν (1) προβολέα εργασίας στο μέσο της άνω οπίσθιας πλευράς του οχήματος, που δύναται να είναι είτε 

χωνευτός είτε τοποθετημένος επί σταθερής βάσης, κατάλληλο για το φωτισμό της ευρύτερης περιοχής πίσω από 

το όχημα, ο οποίος να παράγει διάχυτο φωτισμό (floodlight). Να διαθέτει συστοιχία LED ή άλλη κατάλληλη 

τεχνολογία και δυνατότητα τροφοδοσίας με ρεύμα DC από το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος. Η φωτεινή ροή 

να είναι τουλάχιστον 7000 lumen. Ο προβολέας να τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, 

ελεγχόμενος από κατάλληλο διακόπτη στον πίνακα οργάνων του θαλάμου οδήγησης. Να έχει δυνατότητα 

ρύθμισης της φωτεινής δέσμης πάνω-κάτω και να διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ55 ή ανώτερο.  

3.11.1.2.19Πομποδέκτης   

1. Να είναι καινούργιος, επαγγελματικού τύπου, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας, ψηφιακής 

και αναλογικής λειτουργίας.  

2. Να είναι με ενσωματωμένη κεφαλή μικρών διαστάσεων, κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο 

διαστάσεων ραδιο-CD (DIN size).  

Τεχνικά χαρακτηριστικά πομποδέκτη  

1. Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: κατά προτίμηση από 136 – 174 MHz ή μεγαλύτερου εύρους και οπωσδήποτε 

από 146 – 174 MHz.  

2. Ισχύς εξόδου πομπού 25W/50Ω για την αναλογική λειτουργία και 45W/50Ω για την ψηφιακή λειτουργία, 

τουλάχιστον, ρυθμιζόμενη και παραμένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας.  

3. Αριθμός προγραμματιζόμενων διαύλων τουλάχιστον χίλιοι (1.000).  

4. Τρόπος προγραμματισμού συχνοτήτων εξωτερικά με H/Y.  

5. Διαυλοποίηση (channel spacing) πομπού και δέκτη 12,5 – 25 KHz για αναλογική λειτουργία και 12,5 KHz για 
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την ψηφιακή λειτουργία.  

6. Σταθερότητα συχνότητας ±1,5ppm ή καλύτερη.  

7. Τύπος διαμόρφωσης: Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11K0F3E σε διαυλοποίηση 12,5KHz και 16K0F3E σε 

διαυλοποίηση 25KHz. Ψηφιακή λειτουργία: 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5KHz. 

8. Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30μV ή καλύτερη για 12dB SINAD και για ψηφιακή λειτουργία 

5% BER σε 0,30μV ή καλύτερη.  

9. Φίμωση εξόδου δέκτη ρυθμιζόμενη μέσω προγράμματος σε κατώφλι 0,30 μV ή και μικρότερη.  

10. Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων πομπού και δέκτη (AF distortion) 3% ή και καλύτερη στο 1ΚΗz.  

11. Ενδοδιαμόρφωση 70db ή καλύτερη.  

12. Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύμφωνα με CEPT ή ETSI.  

13. Έξοδος τυπικής ακουστικής ισχύος τουλάχιστον: 3W σε εσωτερικό μεγάφωνο και 7,5W σε εξωτερικό μεγάφωνο 

(8 Ω).  

Εξωτερικές συνδέσεις:  

Ο Π/Δ να διαθέτει εξωτερικά βύσμα σύνδεσης με τις εξής λειτουργίες:  

1. Ανεξάρτητη έξοδο ήχου του πομποδέκτη.  

2. Έξοδο για την ένδειξη λήψης σήματος.  

3. Είσοδο ακουστικού σήματος πομποδέκτη.  

4. Είσοδο PTT.  

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:  

1. Τάση τροφοδοσίας ονομαστική της τάξης των 12VDC με μεταβολή σε ελάχιστο εύρος από 11-15V.  

2. Να παρέχεται προστασία του Π/Δ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή.  

3. Η κατανάλωση στα 12V να μην ξεπερνά στην αναμονή το 0,9Α, στην λήψη τα 2Α, και στην εκπομπή τα 15A.  

4. Ελάχιστα όρια συνθηκών λειτουργίας:  

 Θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C έως + 60°C.  

 Υγρασία και αντίδραση σε κραδασμούς και δονήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα MIL-STD-810 C/D/E/F/G.  

 Βαθμός προστασίας από νερό και σκόνη τουλάχιστον IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529.  

5. Στην πρόσοψη του Π/Δ να υπάρχει βύσμα μικροφώνου, μεγάφωνο, ένδειξη του διαύλου καθώς και τα ανάλογα 

πλήκτρα και ενδεικτικά λειτουργίας του Π/Δ.  

6. Έγχρωμη οθόνη.  

7. Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης της πρόσοψης /κεφαλής για χειρισμό σε απόσταση 3 μέτρων τουλάχιστον.  

Πρόσθετες δυνατότητες προγραμματισμού:  

1. Προγραμματισμός υποτόνου CTCSS/DCS encode-decode ανά κανάλι.  

2. Προγραμματισμός χρόνου διακοπής εκπομπής T.O.T.  

3. Προγραμματισμός για ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή αναλογικών διαύλων (SCAN).  

Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία  

1. Κρυπτοφώνηση σημάτων: Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες να έχουν εγκατεστημένη στην ψηφιακή λειτουργία 

κρυπτοφώνηση ασφάλειας με κλειδί 40 bits τουλάχιστον και ένα τρισεκατομμύριο συνδυασμούς τουλάχιστον. Η 

ανάγνωση του προγράμματος του πομποδέκτη να προστατεύεται από ειδικό κωδικό (password), έτσι ώστε οι 

συχνότητες, το πρόγραμμα και όλες οι παράμετροί του καθώς και το κλειδί της κρυπτοφώνησης να είναι ασφαλή, 

ακόμη και αν κλαπεί κάποιος πομποδέκτης.  

2. Ψηφιοποίηση της φωνής σύμφωνα με το πρότυπο AMBE+2 VOCODER.  

3. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο δέκτη παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) και να είναι εφικτή η 

χρήση του για λειτουργία του πομποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου (Δεν ζητείται ειδικό λογισμικό 

διαχείρισης στόλου).  

4. Να παρέχεται δυνατότητα ατομικών (individual private call), ομαδικών (group call) κλήσεων καθώς και κλήσεων 

ευρυεκπομπής στην ψηφιακή λειτουργία.  

5. Να παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης 

πομποδέκτη (remote stun/unstun).  

6. Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call).  

7. Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS.  

8. Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων data TCP/IP με ταχύτητα τουλάχιστον 4Kbps.  

9. Να παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (remote monitor).  
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10. Να παρέχεται δυνατότητα έλεγχου πομποδέκτη (radio check).  

11. Να παρέχεται δυνατότητα Call alert.  

12. Να διαθέτει ένδειξη PTT – ID, για αναγνώριση με σαφή ένδειξη στην οθόνη του πομποδέκτη.  

Παρελκόμενα Πομποδέκτη  

1. Μετατροπέα τάσης από 24V σε 13,8V σταθεροποιημένο τουλάχιστον 10Α συνεχούς παροχής με προστασία 

έναντι υπέρτασης στην έξοδο (διακοπή της παροχής για έξοδο άνω των 16V) - εάν απαιτείται από την τάση του 

ηλεκτρικού συστήματος.  

2. Μικρόφωνο χειρός με Ρ.Τ.Τ. Τεμάχια δύο (2) ένα στο θάλαμο οδήγησης και ένα στο ερμάριο της αντλίας.  

3. Κεραία τύπου μαστιγίου λ/4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής μηχανικής αντοχής με ελατηριωτή βάση με το 

σύστημα στήριξης αυτής.  

4. Κεραία λήψης σήματος GPS αυτοκόλλητη τζαμιού με τα παρελκόμενα (καλώδιο, βύσμα).  

5. Λογισμικό και εξαρτήματα απαιτούμενα για τη διασύνδεση και τον προγραμματισμό από Η/Υ (ένα σετ για 

ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).  

6. Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual με όλα τα κυκλωματικά διαγράμματα του πομποδέκτη (ένα σετ για 

ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).  

Ειδικοί όροι  

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πομποδεκτών να είναι σύμφωνα και εντός των ορίων των 

προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Η συμβατότητα με την ψηφιακή εναέρια διεπαφή να γίνεται σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα ΕΤSI DMR: TS102.361-1/2/3. Επί των συσκευών να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το 

όνομα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθμός παρτίδας και/ή ο αριθμός σειράς παραγωγής, η 

σήμανση CE, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήμανση αυτή, το κωδικό σήμα αναγνώρισης της 

κλάσης 2 (Alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία.  

2. Για τους προσφερόμενους πομποδέκτες να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά αντίγραφο της δήλωσης 

συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου (Declaration of Conformity – DoC).  

3. Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν 

ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή είναι αυτά που ορίζονται με το υπ΄αρίθμ.300-086 πρότυπο 

ETSI ή αντίστοιχο.  

4. Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σημείο τοποθέτησής τους θα καθοριστούν μετά την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

5. Οι πομποδέκτες θα παραδίδονται προγραμματισμένοι, έτοιμοι για λειτουργία και θα συνοδεύονται από οδηγίες 

χρήσης στα Ελληνικά.  

6. Το όχημα να διαθέτει εγκέφαλο δεδομένων στόλου (Fleet Board Controller) για να υποστηρίζει και να 

διασυνδέεται με το πρωτόκολλο FMS CAN.  

3.11.1.2.20Θάλαμος οδήγησης  

1. Ο θάλαμος οδήγησης να είναι μεταλλικής κατασκευής, προωθημένης οδήγησης, με κατά προτίμηση επαρκή χώρο 

για την τοποθέτηση μικροαποσκευών (σακβουαγιάζ κ.λ.π.) πίσω από την πλάτη των καθισμάτων, ανακλινόμενου 

τύπου, κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου, από τον κατασκευαστή του πλαισίου σε σειρά παραγωγής. Τμήματα του 

θαλάμου δύναται να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, αποκλειόμενης όμως της εξ ολοκλήρου 

πλαστικής κατασκευής και επένδυσης του θαλάμου. Ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας να είναι μεταλλικός.  

2. Η ανάκλιση του θαλάμου να γίνεται με εύχρηστο μηχανισμό.  

3. Να φέρει δύο (2) θύρες (μία σε κάθε πλευρά) με ανοιγόμενα παράθυρα.  

4. Να είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και με την απαραίτητη εσωτερική 

επένδυση.  

5. Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (AIR CONDITION) εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

6. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.  

7. Να φέρει ένα ανεξάρτητο, πολλαπλώς ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και θέσεις για δύο (2) 

ακόμα μέλη πληρώματος. Όλα τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας η 

κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.  

8. Να είναι εξοπλισμένος με ισχυρό σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, 

σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, εξωτερικούς καθρέπτες, κυρτό καθρέπτη 

"ράμπας" στην άνω πλευρά της δεξιάς θύρας, καθώς και εμπρόσθιο κυρτό καθρέπτη.  

9. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' 



 

σελ. 96 
 

ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

 Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km).  

 Στροφόμετρο κινητήρα.  

 Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.  

 Μετρητή ωρών λειτουργίας κινητήρα.  

 Μανόμετρο πίεσης αέρα συστήματος πέδησης.  

 Ένδειξη ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  

 Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών.  

 Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.  

 Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.  

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πυροσβεστικής αντλίας.  

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας βαρούλκου.  

 Πυξίδα με ευανάγνωστες ενδείξεις.  

 Ηχοσύστημα ραδιο-CD.  

10. Να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο 

του πυροσβεστικού συγκροτήματος. Ο πίνακας να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:  

 Διακόπτες ενεργοποίησης συστήματος αυτοπροστασίας.  

 Χειριστήρια ελέγχου οπτικής και ηχητικής σήμανσης.  

 Ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση ύπαρξης ανοικτού ρολού και βατήρα υπερκατασκευής. Η 

ηχητική προειδοποίηση να ενεργοποιείται με την απελευθέρωση του χειρόφρενου.  

 Διακόπτης προβολέα εργασίας.  

 Διακόπτη προσθαφαιρούμενου προβολέα.  

 Διακόπτη προβολέων αυλού οροφής.  

11. Στην δεξιά πλευρά του οχήματος (είτε στο πίσω μέρος του θαλάμου οδήγησης είτε στο εξωτερικό εμπρόσθιο 

δεξιό μέρος της υπερκατασκευής) να υπάρχει κατάλληλος πτυσσόμενος ιστός από κράμα αλουμινίου για την 

στήριξη και σύνδεση του προσθαφαιρούμενου προβολέα της παρ. 22.50. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους 

του και το μέγιστο ύψος σε πλήρη ανάπτυξη (χωρίς τον προβολέα) να είναι τόσο ώστε να εξέχει της οροφής του 

οχήματος κατά 500 mm τουλάχιστον.  

12. Στην δεξιά πλευρά του οχήματος, κοντά στον ιστό, να υπάρχει επίσης ρευματοδότης DC για την σύνδεση του 

προσθαφαιρούμενου προβολέα της παρ. 22.50.  

13. Σε κατάλληλο σημείο του θαλάμου οδήγησης, ώστε να είναι ευανάγνωστη, να τοποθετηθεί πινακίδα 

πληροφοριακών στοιχείων του οχήματος που να περιέχει κατ΄ ελάχιστον:  

 Τη μικτή έμφορτη μάζα του οχήματος.  

 Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος.  

 Τις μέγιστες δυνατότητες φόρτισης των αξόνων.  

 Διαστάσεις και πιέσεις ελαστικών.  

 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου.  

14. Σύστημα παροχής αναπνεύσιμου αέρα στο θάλαμο οδήγησης.  

Για την προστασία του πληρώματος θα τοποθετηθεί σύστημα παροχής αναπνεύσιμου αέρα με τα ακόλουθα 

τουλάχιστον υποσυστήματα και χαρακτηριστικά:  

 Δύο (2) χαλύβδινες φιάλες πεπιεσμένου αέρα χωρητικότητας 6 λίτρων η κάθε μία σε πίεση λειτουργίας 300 

bar, συνδεδεμένες με κατάλληλο συλλέκτη ώστε να έχουν κοινή παροχή προς το μειωτήρα πιέσεως. Οι 

φιάλες να είναι εργονομικά τοποθετημένες ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για την πλήρωσή τους. 

Το κλείστρο κάθε φιάλης αέρα να διαθέτει περιοριστή ροής για την προστασία από ανεξέλεγκτη ροή αέρα.  

 Όλα τα κατάλληλα και απαιτούμενα υποσυστήματα, όπως μειωτήρα πιέσεως υψηλής σε μέση πίεση, 

διανομέα παροχής αέρα μέσης πίεσης στους αεροπνεύμονες των τριών (3) προσωπίδων, σωληνώσεις, κλπ.  

 Χειριστήριο (στρόφιγγα) στο θάλαμο οδήγησης με το οποίο θα γίνεται η ενεργοποίηση του συστήματος για 

έναρξη της παροχής αέρα και η αντίστοιχη διακοπή λειτουργίας του, καθώς και ενδεικτικό όργανο 

(υψηλής) πιέσεως στις φιάλες.  

 Τρεις (3) προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών θετικής πίεσης, ημίσεως προσώπου (half face mask) με 

κεφαλοδέματα και με τους αντίστοιχους αεροπνεύμονες, κατάλληλα στηριγμένες εντός του θαλάμου 
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οδήγησης και με σωλήνα μέσης πίεσης επαρκούς μήκους για την ευχερή προσαρμογή τους από κάθε ένα 

από τα μέλη του πληρώματος.  

15. Σύστημα απεικόνισης οπισθοπορείας (reversing camera) με κάμερα τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος του 

οχήματος.  

Για δυνατότητα απεικόνισης του χώρου όπισθεν του οχήματος κατά την οπισθοπορεία το όχημα θα διαθέτει 

κατάλληλη έγχρωμη κάμερα ελάχιστου φωτισμού 1 lux με συνεχή παροχή εικόνας στον θάλαμο οδήγησης επί 

έγχρωμης οθόνης τουλάχιστον 4,5’’.  

16. Σύστημα τηλεματικής, παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήματος.  

Θα αποτελείται από κεντρική μονάδα τηλεματικής, συσκευή πλοήγησης και αισθητήρα μέτρησης στάθμης 

νερού δεξαμενής.  

Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης θέσης 

και λειτουργίας οχήματος και την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών/πόρων. Ειδικότερα:  

 Ο τηλεματικός εξοπλισμός να είναι συμβατός με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Aplicom D/F Protocol και 

Garmin FMI interface.  

 Ο τηλεματικός εξοπλισμός να είναι συμβατός με το σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών, Πόρων και 

Τηλεματικών Δεδομένων.  

 Το όχημα να διαθέτει εγκέφαλο δεδομένων στόλου (Fleet Board Controller) για να υποστηρίζει και να 

διασυνδέεται με το πρωτόκολλο FMS CAN.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, δύναται να λάβουν πληροφορίες για το υφιστάμενο σύστημα και 

να πραγματοποιήσουν αυτοψία σε εγκατάσταση σε όχημα, ερχόμενοι σε απευθείας συνεννόηση με τη 

Διεύθυνση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Σ. (τηλ. 2131603830).  

Κεντρική μονάδα τηλεματικής.  

 Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστής.  

 Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 7 έως 32 VDC ή μεγαλύτερη.  

 Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem και ενσωματωμένος δέκτης GPS υψηλής απόδοσης ≥48 κανάλια, 

ακρίβεια GPS <= 8 m.  

 Θέση για κάρτα GSM SIM (δεν ζητείται κάρτα SIM).  

 Να συνοδεύεται από εξωτερική κεραία GSM / GPS.  

 Υποστήριξη πρωτοκόλλων TCP και UDP για την αποστολή δεδομένων σε εξυπηρετητή επικοινωνιών. 

 Αυτόματος μηχανισμός επανασύνδεσης μέσω δικτύου GPRS σε περίπτωση απώλειας ή διακοπής 

λειτουργίας του εξυπηρετητή.  

 Δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων στην εσωτερική μνήμη αν δεν υπάρχει υπηρεσία GPRS και 

αποστολή αυτών των μηνυμάτων, όταν η υπηρεσία GPRS ανακτάται.  

 Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού απομακρυσμένα (over the air firmware update).  

 Αριθμός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων >= 4.  

 Αριθμός εξόδων >= 2.  

 Υποστήριξη πρωτοκόλλου 1-wire για την αναγνώριση οδηγών μέσω κλειδιών i-Buttons.  

 Αριθμός κλειδιών i-Buttons 16.000.  

 Αριθμός σειριακών θυρών RS-232 >= 2.  

 Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN.  

 Αισθητήρας επιτάχυνσης.  

 Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση κίνησης.  

 Αισθητήρας εκκίνησης on / off και διαχείρισης ενέργειας.  

 Αποστολή μηνυμάτων στον εξυπηρετητή επικοινωνιών με βάση τους ακόλουθους κανόνες κατ’ ελάχιστο: 

χρονικό διάστημα, απόσταση, ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD οδηγού, αποτυχία 

επικοινωνίας, εισερχόμενο SMS ή TCP μήνυμα, συμβάντα CAN.  

 Δυνατότητα παραμετροποίησης των κανόνων αποστολής μηνυμάτων.  

 Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSL, https ή άλλα ισοδύναμα πρωτόκολλα ασφάλειας.  

 Να περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας.  

 Να είναι διασυνδεδεμένη με τη συσκευή πλοήγησης, ώστε να δρα ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της 

συσκευής πλοήγησης και της κεντρικής εφαρμογής.  
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 Στεγανοποίηση >=IP31. 

Συσκευή πλοήγησης.  

 Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστής.  

 Οθόνη αφής LCD-TFT >= 7 ιντσών.  

 Φωνητική πλοήγηση στα Ελληνικά.  

 Να περιλαμβάνει προεγκατεστημένο πλήρη Ελληνικό χάρτη οδικού δικτύου για πλοήγηση με δεδομένα 

όμοια με την κεντρική εφαρμογή.  

 Να περιλαμβάνει δέκτη GPS.  

 Δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων τοποθεσιών >= 100.  

 Δυνατότητα αποθήκευσης πορείας >= 50.  

 Να υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας.  

 Να ανακοινώνει το όνομα της οδού/λεωφόρου.  

 Κατά τη διαδικασία πλοήγησης η εύρεση οδού να έχει δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης.  

 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργία πορείας με πολλούς ενδιάμεσους προορισμούς.  

 Αποφυγές πορείας.  

 Επιλογή ρύθμισης πορείας (συντομότερος χρόνος, απόσταση, εκτός δρόμου). 

 Δυνατότητα εντοπισμού πλησιέστερης διασταύρωσης, διεύθυνσης, νοσοκομείου, βενζινάδικου κ.ο.κ.  

 Δυνατότητα προσαρμογής των σημείων ενδιαφέροντος.  

 Να περιλαμβάνει ενημερώσεις χαρτών τουλάχιστον για 3 χρόνια.  

 Να δέχεται κάρτα δεδομένων (π.χ. SD card).  

 Να είναι διασυνδεδεμένη μέσω καλωδίου ή ασύρματα με την κεντρική μονάδα τηλεματικής (συσκευή 

παρακολούθησης θέσης - black box GPS – GPRS).  

 Δυνατότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων κειμένου με ελληνικούς χαρακτήρες από/προς την κεντρική 

εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών/πόρων. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η λήψη των μηνυμάτων 

(acknowledgements).  

 Για κάθε λήψη μηνύματος θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη.  

 Δυνατότητα σύνθεσης μηνύματος μέσω εικονικού πληκτρολογίου που θα εμφανίζεται στην οθόνη αφής.  

 Δυνατότητα λήψης τοποθεσίας περιστατικού από την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών και 

αυτόματη πλοήγηση κατόπιν επιλογής από το πλήρωμα του οχήματος.  

 Δυνατότητα λήψης πολλαπλών τοποθεσιών και εμφάνισης τους σε λίστα από την κεντρική εφαρμογή 

διαχείρισης περιστατικών.  

 Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κατάστασης προς την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών. 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον 10 διαφορετικά μηνύματα κατάστασης (π.χ. διαθέσιμο στο 

σταθμό, διαθέσιμο μέσω ασυρμάτου, μη-διαθέσιμο, καθ’ οδόν, άφιξη στο περιστατικό, αναχώρηση κ.ο.κ.).  

 Δυνατότητα διαχείρισης των μηνυμάτων κατάστασης από την εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών 

(δημιουργίας νέας λίστας επιλογής) ώστε να μην απαιτείται τροποποίηση του λογισμικού της συσκευής.  

 Αποστολή του εκτιμώμενου χρόνου άφιξης στο περιστατικό καθώς και της απόστασης που απομένει ως 

απάντηση αιτήματος από την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης.  

 Δυνατότητα διαγραφής των μηνυμάτων και τοποθεσιών περιστατικών από την κεντρική εφαρμογή 

διαχείρισης περιστατικών.  

 Δυνατότητα δημιουργία και αποστολής από την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών 

προδιαγεγραμμένων μηνυμάτων και αποθήκευσής τους στη συσκευή >= 100.  

 Δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης σημείων ενδιαφέροντος από την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης 

περιστατικών.  

 Η συσκευή θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και να πληροί πιστοποίηση MIL810G για αντοχή σε 

κραδασμούς.  

 Οι συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας της συσκευής να είναι εντός των ορίων κατ’ ελάχιστον: -20°C + 

50°C. 

Αισθητήρας μέτρησης στάθμης νερού δεξαμενής.  

 Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστής.  

 Τύπος αισθητηρίου Ultrasonic ή αλλού ισοδύναμου που θα προϋποθέτει τις ελάχιστες παρεμβάσεις στο 
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όχημα  

 Έξοδος συμβατή με την κεντρική μονάδα τηλεματικής.  

 Δυνατότητα εξομάλυνσης των κυματισμών του υγρού. Να αναφερθεί χρόνος. 

3.11.1.2.21Οπτική και ηχητική σήμανση   

Ηχητική σήμανση  

1. Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή - μικρόφωνο - ηχείο 

και να παράγει τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (air 

horn) και να διαθέτει σύστημα δημόσιας αναγγελίας (public address). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ήχων 

από την κόρνα του οχήματος.  

2. Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η οποία να πιστοποιείται από 

διαπιστευμένο εργαστήριο. Η συχνότητα εκπομπής να κυμαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου.  

3. Το ηχείο της σειρήνας να είναι κατάλληλου τύπου χαμηλού βάθους, για τοποθέτηση στην εμπρόσθια όψη του 

οχήματος σε κατάλληλη θέση κάτω από τον ανεμοθώρακα και πάνω από τον προφυλακτήρα.  

Οπτική σήμανση  

1. Η οπτική σήμανση του οχήματος θα αποτελείται από δυο φάρους στην οροφή του θαλάμου οδήγησης και 

περιμετρικά φωτιστικά σώματα. Οι φάροι και τα περιμετρικά φωτιστικά σώματα θα προστατεύονται με 

κατάλληλα μεταλλικά πλέγματα.  

Φάροι  

1. Οι φάροι να είναι στροβοσκοπικοί, με κατάλληλο χειρισμό εντός του θαλάμου οδήγησης και να διαθέτουν 

έκαστος ενσωματωμένη τροφοδοτική μονάδα με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 18W. Εναλλακτικά, στροβοσκοπικοί 

τεχνολογίας LED με δύο επίπεδα πολλαπλών LED καθ’ ύψος.  

2. Οι φάροι να φέρουν μονοκόμματο κάλυμμα των φωτιστικών σωμάτων από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής 

Polycarbonate, χρώματος ερυθρού, ή διάφανου εφόσον τα φωτιστικά παράγουν αναλαμπές ερυθρού χρώματος. Ο 

προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.  

3. Η ελάχιστη διάμετρος του φάρου να είναι τουλάχιστον 150mm.  

Περιμετρικά στροβοσκοπικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED με περιμετρική φλάντζα χρωμέ (chrome 

plated) που να παράγουν έντονες αναλαμπές ερυθρού χρώματος ως εξής:  

1. Δύο (2) φώτα στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος σε κατάλληλο ύψος ώστε η φωτεινή δέσμη τους να είναι 

ορατή από τον καθρέπτη οπισθοπορείας επιβατικού αυτοκινήτου, δύο (2) φώτα στην οπίσθια πλευρά σε 

κατάλληλο ύψος και από ένα (1) φως στις πλαϊνές πλευρές σε κατάλληλο ύψος πάνω από τη μέση.  

2. Κάθε φωτιστικό σώμα να φέρει κάλυμμα από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate. Ο προμηθευτής να 

εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.  

3. Τα φωτιστικά σώματα να έχουν σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, διαστάσεων (ΜxΥ) 150x100mm περίπου ή 

μεγαλύτερων.  

Πιστοποίηση  

1. Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήμανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-

approval certificate) σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οχήματα.  

3.11.1.2.22Πυροσβεστική αντλία – αυλός οροφής   

1. Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με πυροσβεστική αντλία η οποία να είναι εγκατεστημένη στην οπίσθια πλευρά 

του οχήματος μέσα σε ερμάριο. Η αντλία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΕΝ 1028-1 και EN 1028-2.  

2. Η αντλία να παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη (ΡΤΟ) του οχήματος μέσω ενδιαμέσων τριβέων, 

ζυγοσταθμισμένων αξόνων και σταυρών τύπου CARDAN. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα ελέγχου στροφών 

λειτουργίας του κινητήρα, το οποίο να μην επιτρέπει τη λειτουργία της αντλίας σε περισσότερες στροφές από τις 

μέγιστες επιτρεπόμενες από τον κατασκευαστή της.  

3. Να είναι φυγοκεντρική, πολυβάθμια, κατάλληλη για μέση και υψηλή πίεση. Για το λόγο αυτό να αποτελείται από 

δύο τμήματα, ένα για μέση πίεση και ένα για υψηλή.  

4. Η αντλία να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης παροχής μέσης και υψηλής πίεσης κατά 

βούληση του χειριστή σε όλο το φάσμα στροφών λειτουργίας της, χωρίς την ανάγκη άλλου χειρισμού εκτός της 

επιλογής των βανών εκτόξευσης.  

5. Το υλικό κατασκευής της (κέλυφος, στροφεία) να είναι κράμα ελαφρού μετάλλου ή ορείχαλκος και ο άξονάς της 

ανοξείδωτος χάλυβας.  
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6. Η πίεση που αναπτύσσεται στην αντλία όταν αυτή λειτουργεί στις ονομαστικές της στροφές (όπου αυτή αποδίδει 

τις αιτούμενες επιδόσεις) και όλοι οι κρουνοί κατάθλιψης είναι κλειστοί, να μην υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα 

όρια από τον κατασκευαστή της. Τούτο να επιτυγχάνεται χωρίς να γίνεται χρήση πρόσθετων εξωτερικών 

μηχανισμών (π.χ. ανακουφιστικές βαλβίδες, βαλβίδες επιστροφής στην υδατοδεξαμενή κλπ.).  

7. Επιδόσεις  

Οι επιδόσεις της αντλίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1028 να είναι οι ακόλουθες:  

Μέση (χαμηλή) πίεση:  

 Ελάχιστη παροχή 3000 l/min σε πίεση όχι μικρότερη από 10 bar.  

 Ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΝ 1028-1: FPN 10 – 3000 ή ανώτερη  

Υψηλή πίεση:  

 Ελάχιστη παροχή 250 l/min σε πίεση όχι μικρότερη από 40 bar.  

 Ταξινόμηση σύμφωνα με το ΕΝ 1028-1: FPH 40 – 250 ή ανώτερη  

8. Στόμια αναρρόφησης / κατάθλιψης  

 Δύο (2) στόμια παροχής μέσης πίεσης με διακόπτες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 mm με στεγανά 

πώματα βαμμένα κόκκινα.  

 Ένα (1) στόμιο παροχής μέσης πίεσης με διακόπτη και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25 με στεγανό πώμα 

βαμμένο κόκκινο.  

 Ένα (1) στόμιο παροχής μέσης πίεσης στον αυλό οροφής.  

 Ένα (1) στόμιο παροχής υψηλής πίεσης με διακόπτη, μόνιμα συνδεδεμένο στον τυλικτήρα σωλήνων Υ.Π.  

 Στόμιο ή στόμια αποστράγγισης της αντλίας με διακόπτες.  

 Ένα στόμιο αναρρόφησης από εξωτερική πηγή με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-125, προσθαφαιρούμενο 

ανοξείδωτο φίλτρο και στεγανό πώμα βαμμένο μπλε.  

 Ένα στόμιο αναρρόφησης από την υδατοδεξαμενή όπου η αντλία είναι μόνιμα συνδεδεμένη μέσω 

διακόπτου και ανοξείδωτου φίλτρου.  

 Ένα στόμιο πλήρωσης της υδατοδεξαμενής μέσω της αντλίας με διακόπτη.  

9. Πίνακας αντλίας  

Η αντλία να είναι εξοπλισμένη με πίνακα χειρισμού που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα 

παρακολούθησης της λειτουργίας της, χειριστήρια και διακόπτες, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 μανόμετρο εισαγωγής (με δυνατότητα μέτρησης και υποπιέσεων)  

 μανόμετρο εξαγωγής μέσης πίεσης  

 μανόμετρο εξαγωγής υψηλής πίεσης  

 μετρητή ωρών λειτουργίας αντλίας  

 ρυθμιστή ποσοστού πρόσμιξης αφρού 1% και 6%  

 ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της αντλίας  

 ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαίου κινητήρα  

 ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κυκλώματος αφρού  

 χειριστήριο ελέγχου στροφών κινητήρα (χειρόγκαζο)  

 όργανο ένδειξης στάθμης περιεχομένου υδατοδεξαμενής  

 όργανα ένδειξης στάθμης περιεχομένου δεξαμενών αφρογόνου.  

 διακόπτη λειτουργίας ηλεκτρικής αντλίας πλήρωσης δεξαμενών αφρογόνου (ο οποίος δύναται να μην 

βρίσκεται επί του πίνακα της πυροσβεστικής αντλίας).  

 διακόπτη επιλογής χρησιμοποιούμενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες δεξαμενές (AFFF και class “A” 

foam).  

10. Σύστημα προπλήρωσης  

 Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με μία ανεξάρτητη αντλία κενού (primer) η οποία να 

προπληρώνει την φυγοκεντρική αντλία σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 32 sec από βάθος άντλησης 7 m και 

σωλήνα διαμέτρου 125 mm. Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m.  

 Η αντλία προπλήρωσης να λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση απώλειας του κενού. Κατά την έναρξη της 

αναρρόφησης, να μην απαιτείται η πλήρωση με νερό της αντλίας ή του σωλήνα αναρρόφησης χειροκίνητα.  

11. Σύστημα πρόσμιξης αφρογόνου  

 20.11.1. Η αντλία να είναι εξοπλισμένη με αναμικτήρα αφρογόνου, ρυθμιζόμενο χειροκίνητα για 
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αφροδιάλυμα 1% (class “A” foam) και 6% (A.F.F.F.).  

 20.11.2. Η πρόσμιξη του επιλεγμένου ποσοστού πρόσμιξης (1% και 6%) να διατηρείται σταθερή και 

αμετάβλητη (με απόκλιση ±20% στην Υ.Π. και ±10% στην Χ.Π.) ανεξάρτητα από την εκάστοτε παροχή 

και πίεση της αντλίας, χωρίς να απαιτείται απολύτως κανένας πρόσθετος χειρισμός ρύθμισης. Η ρύθμιση 

να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου διακόπτη που να βρίσκεται στον πίνακα χειρισμού της αντλίας, στον 

πίνακα χειρισμού του αυλού οροφής καθώς και στο θάλαμο οδήγησης.  

 20.11.3. Να παρέχει την δυνατότητα άντλησης αφρογόνου και από δοχεία τοποθετημένα στο έδαφος. Για 

τον σκοπό αυτό να υπάρχει κατάλληλη διάταξη που να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσμο τύπου 

STORZ-25.  

12. Αυλός Οροφής (MONITOR)  

 Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με χειροκίνητο αυλό οροφής εγκατεστημένο στην εμπρόσθια πλευρά της 

υπερκατασκευής. Ο αυλός να είναι κατάλληλος για την εκτόξευση νερού και αφρού. Να είναι 

εξοπλισμένος με διάταξη για την μείωση του ολικού ύψους του οχήματος, όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται.  

 Να έχει μέγιστη παροχή 1500 lt/min (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ1500) τουλάχιστον με προστόμιο ρυθμιζόμενης 

παροχής. Να επιτυγχάνει μήκος βολής νερού σε απόσταση άνω των 55 m και αφρού σε απόσταση άνω των 

50 m.  

 Ο αυλός να περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο κατά 360ο και σε κατακόρυφο από –15ο (κάτω) έως +60ο 

(επάνω).  

 Να είναι κατάλληλος για συμπαγή και διασκορπισμένη βολή νερού και να διαθέτει προβολείς εργασίας.  

 Ο αυλός οροφής να είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο πίνακα χειρισμού που περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα όργανα και χειριστήρια, όπως:  

 Όργανο ένδειξης στάθμης περιεχομένου δεξαμενής νερού.  

 Όργανα ένδειξης στάθμης περιεχομένου δεξαμενών αφρού.  

 Μανόμετρο χαμηλής πίεσης.  

 Διακόπτη επιλογής ποσοστού πρόσμιξης αφρογόνου 1% και 6%.  

 Διακόπτη επιλογής χρησιμοποιούμενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες δεξαμενές (AFFF και 

class “A” foam).  

 Χειριστήριο ελέγχου στροφών λειτουργίας κινητήρα (χειρόγκαζο).  
13. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες  

 Το δίκτυο της αντλίας να περιλαμβάνει κατάλληλους τηλεχειριζόμενους διακόπτες (βάνες) που να 

καθιστούν δυνατή την χρήση τους από το εσωτερικό του θαλάμου οδήγησης, τον πίνακα χειρισμού του 

αυλού οροφής και τον πίνακα χειρισμού της αντλίας (ανάλογα με την περίπτωση). Το σύστημα να 

επιτρέπει εναλλακτικά και την χειροκίνητη λειτουργία των βανών.  

14. Σύστημα αυτοπροστασίας οχήματος  

 Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτοπροστασίας με ψεκασμό νερού για την κάλυψη και 

προστασία των δύο πλαϊνών και της εμπρόσθιας πλευράς του θαλάμου οδήγησης, καθώς και όλων των 

τροχών του οχήματος, το οποίο να αποτελείται από κατάλληλο αριθμό ακροφυσίων.  

 Το σύστημα αυτοπροστασίας να τροφοδοτείται από τη δεξαμενή νερού του οχήματος μέσω της 

πυροσβεστικής αντλίας ή μέσω ανεξάρτητης ηλεκτροκίνητης αντλίας και η παροχή στα ακροφύσια να 

γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων.  

Για το λόγο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εφεδρείας νερού (ρεζέρβας) μέσω διακόπτη 

χωρητικότητας 400 λίτρων από τη συνολική χωρητικότητα των 5000 λίτρων.  

 Ο χειρισμός του συστήματος να ελέγχεται από την θέση του οδηγού ξεχωριστά για τους τροχούς και τον 

θάλαμο οδήγησης. Να υπάρχει γενικός διακόπτης παροχής για την αντιμετώπιση διαρροών και την ευχερή 

επισκευή του συστήματος.  

 Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί περιγραφή και μελέτη κάλυψης του συστήματος αυτοπροστασίας.  

15. Πυροσβεστικό δίκτυο  

Το κύκλωμα της αντλίας να επιτρέπει τους παρακάτω χειρισμούς:  

 Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και πλήρωση της υδατοδεξαμενής.  

 Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και ταυτόχρονη εκτόξευση χωρίς να γίνεται χρήση της υδατοδεξαμενής.  

 Αναρρόφηση από την υδατοδεξαμενή και εκτόξευση.  
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 Να μην υπάρχει απώλεια νερού σε περίπτωση που η κεντρική βάνα της υδατοδεξαμενής είναι ανοικτή και 

η αντλία δεν λειτουργεί.  

3.11.1.2.23Υπερκατασκευή 

Η εν γένει κατασκευή του πυροσβεστικού οχήματος να είναι εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας και να διασφαλίζουν την 

Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.  

Ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής απαιτείται να διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων ή 

σε αντίθετη περίπτωση να έχει συνεργασία με άλλον έμπειρο κατασκευαστή πυροσβεστικών οχημάτων, ο οποίος θα 

αναλάβει την ευθύνη κατασκευής του υπό προμήθεια οχήματος. 

 

1. Η υπερκατασκευή του οχήματος να είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, κλειστού τύπου και να 

περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ερμάρια εξοπλισμού, την δεξαμενή νερού, τις δεξαμενές αφρού καθώς και το 

ερμάριο της αντλίας.  

Να είναι εξοπλισμένη δεξιά και αριστερά, καθ’ όλο το μήκος των πλαϊνών θυρών των ερμαρίων, 

συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των τροχών, εφόσον υπάρχουν θύρες ερμαρίων, με αναδιπλούμενους 

μεταλλικούς βατήρες ελάχιστου πλάτους 30 cm ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι 

αποθηκευμένος στα ψηλότερα σημεία του αμαξώματος. Οι βατήρες να ασφαλίζουν στην κλειστή τους θέση προς 

αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά την πορεία του οχήματος. Οι βατήρες όταν είναι στην ανοικτή τους θέση θα 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται παράλληλα με την πλαϊνή πλευρά της υπερκατασκευής. Να αποτελούνται από 

σκελετό από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα με αντιολισθητική επένδυση από χάλυβα ή αλουμίνιο.  

Στις τρεις πλευρές της παράπλευρης επιφάνειας των βατήρων να τοποθετηθούν αυτοκόλλητες αντανακλαστικές 

λωρίδες χρώματος λευκού ελάχιστου μήκους 10cm ώστε να καθίσταται οι βατήρες ορατοί στην ανοικτή τους θέση 

τη νύχτα.  

Λόγω της απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος, το όχημα να είναι εξοπλισμένο στις δύο πλαϊνές πλευρές 

και στην οπίσθια πλευρά με κατάλληλους μεταλλικούς προφυλακτήρες εάν και σε όσα σημεία απαιτείται.  

2. Η στήριξη της υπερκατασκευής στο πλαίσιο να γίνει υποχρεωτικά μέσω υποπλαισίου αποτελούμενου από 

χαλύβδινους δοκούς κατάλληλης διατομής και αντοχής και τοποθετημένου επί του πλαισίου κατά τρόπο ώστε να 

την προστατεύει από την μεταφορά τάσεων και στρέψεων των δοκών του πλαισίου όταν το όχημα κινείται σε 

ανώμαλο έδαφος. Το υλικό, η κατασκευή και η τοποθέτηση του υποπλαισίου στο πλαίσιο, καθώς και η στήριξη 

γενικά της υπερκατασκευής να καλύπτει τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του πλαισίου.  

3. Επένδυση  

Η επένδυση του αμαξώματος να γίνει με επίπεδα φύλλα αλουμινίου ελάχιστου πάχους 2 mm ή από επίπεδα φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 1 mm. Τα ράφια και τα δάπεδα των ερμαρίων να καλύπτονται με 

επίπεδα φύλλα αλουμινίου ελάχιστου πάχους 2 mm και 3 mm, αντίστοιχα ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης 

λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 2 mm. Η οροφή να καλύπτεται με φύλλα ανοδειωμένου ή ηλεκτροστατικά 

χρωματισμένου αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια ελάχιστου πάχους 3 mm (χωρίς το αντιολισθητικό 

νεύρο). Τα δάπεδα των ερμαρίων να έχουν μια μικρή καθοδική κλίση προς τα έξω ή άλλη δόκιμη τεχνική λύση για 

καλύτερη απορροή των υδάτων κατά το πλύσιμο των ερμαρίων.  

4. Οροφή  

Η οροφή της υπερκατασκευής του οχήματος να είναι βατή, πλευρικά να φέρει προστατευτικό πλαίσιο, ύψους 

τουλάχιστον 100 mm το οποίο να αποτελεί προέκταση της υπερκατασκευής και να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση 

για την απορροή των υδάτων.  

Η πρόσβαση στην οροφή του οχήματος να γίνεται από μία κλίμακα τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση στο 

αμάξωμα. Οι βαθμίδες της κλίμακας να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και η επιφάνεια του αμαξώματος 

κάτω από την κλίμακα να είναι επενδεδυμένη με φύλλα ανοδειωμένου αλουμινίου με αντιολισθητική επιφάνεια 

για να μην φθείρεται κατά την ανάβαση / κατάβαση. Η κλίμακα να είναι μεταλλική με μεταλλικούς μηχανισμούς 

αναδίπλωσης και στήριξης Να υπάρχουν οι απαραίτητες χειρολαβές για την εύκολη και ασφαλή αναρρίχηση στην 

οροφή.  

Επί της οροφής του οχήματος να υπάρχουν κατάλληλες βάσεις για την στήριξη των κλιμάκων της παραγράφου 

του Εξοπλισμού. Στα σημεία επαφής των βάσεων με την κλίμακα, στην περίπτωση που αυτά είναι μεταλλικά, να 

υπάρχει κατάλληλο πλαστικό ή ελαστικό παρέμβυσμα για τη μείωση φθοράς του υλικού της κλίμακας λόγω 

τριβών και κραδασμών κατά τη μεταφορά της επί του οχήματος.  
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5. Ερμάριο Εξοπλισμού  

Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ερμάρια για την αποθήκευση του εξοπλισμού που 

μεταφέρει.  

Οι θύρες των ερμαρίων να ασφαλίζουν με ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωμένου αλουμινίου που παραμένουν 

ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, σκόνης ή λάσπης 

στο εσωτερικό των ερμαρίων. Το ορατό ύψος του κάθε προφίλ, εκτός εκείνου που φέρει την χειρολαβή, να μην 

υπερβαίνει τα 35mm και το πάχος του τοιχώματος αλουμινίου του προφίλ να είναι τουλάχιστον 1mm, εκτός του 

τμήματος του προφίλ της χειρολαβής, το οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυμένο.  

Κάθε ρολό να είναι εξοπλισμένο με χειρολαβή τύπου μπάρας και κλειδαριά. Το πλάτος κάθε ρολού να μην 

υπερβαίνει τα 1500 mm.  

Ο εσωτερικός χώρος του (των) ερμαρίων να φέρει επαρκή φωτισμό που λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα 

κάποιου ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να επισημαίνει στον 

οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό. Η ηχητική προειδοποίηση να λειτουργεί με την απελευθέρωση του 

χειρόφρενου.  

6. Ερμάριο Αντλίας  

Στην οπίσθια πλευρά του οχήματος να υπάρχει ερμάριο που περικλείει την αντλία, τους τυλικτήρες σωλήνων, 

καθώς και μέρος του εξοπλισμού του οχήματος. Το ερμάριο να φέρει μία οπίσθια θύρα καθώς και μία σε κάθε 

πλευρά.  

Στην κάτω πλευρά του ερμαρίου να υπάρχει κατάλληλο προσθαφαιρούμενο δάπεδο που να προστατεύει την 

αντλία από την είσοδο σκόνης ή λάσπης.  

Οι θύρες του ερμαρίου να ασφαλίζουν με ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωμένου αλουμινίου που παραμένουν 

ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο νερού, σκόνης ή λάσπης 

στο εσωτερικό των ερμαρίων. Το ορατό ύψος του κάθε προφίλ, εκτός εκείνου που φέρει την χειρολαβή, να μην 

υπερβαίνει τα 35mm και το πάχος του τοιχώματος αλουμινίου του προφίλ να είναι τουλάχιστον 1mm, εκτός του 

τμήματος του προφίλ της χειρολαβής, το οποίο να είναι κατάλληλα ενισχυμένο.  

Κάθε ρολό να είναι εξοπλισμένο με χειρολαβή τύπου μπάρας και κλειδαριά.  

Ο εσωτερικός χώρος του ερμαρίου να φέρει επαρκή φωτισμό που λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα κάποιου 

ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία και ηχητική προειδοποίηση που να επισημαίνει στον οδηγό ότι 

κάποιο από αυτά είναι ανοικτό. Η ηχητική προειδοποίηση να λειτουργεί με την απελευθέρωση του χειρόφρενου.  

7. Τυλικτήρας Σωλήνα Μέσης (Χαμηλής) Πίεσης  

Στην αριστερή πλαϊνή πλευρά του οπίσθιου ερμαρίου και μέσα σε αυτό να υπάρχει ένας τυλικτήρας σωλήνα Μ.Π 

χωρίς τροφοδοσία από την αντλία.  

Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με σωλήνα Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, 

εμβαπτισμένου σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

Εθνικό πρότυπο), χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 25 mm, συνολικού μήκους 100 m, αποτελούμενος από τέσσερα 

(4) τμήματα μήκους 25 m έκαστο, ενωμένα με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε άκρο. Ο σωλήνας να 

καταλήγει σε ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25 για την προσαρμογή αυλού Χ.Π.  

8. Τυλικτήρας Σωλήνα Υψηλής Πίεσης  

Στη δεξιά πλαϊνή πλευρά του οπίσθιου ερμαρίου και μέσα σε αυτό να υπάρχει ένας τυλικτήρας σωλήνα Υ.Π. 

αξονικής τροφοδοσίας.  

Ο τυλικτήρας να φέρει ηλεκτρικό μηχανισμό περιέλιξης του σωλήνα αλλά να διαθέτει και σύστημα χειροκίνητης 

λειτουργίας. Ο μηχανισμός (γρανάζια, αλυσίδες κλπ.) να φέρει προστατευτικό κάλυμμα.  

Ο διακόπτης λειτουργίας του μηχανισμού περιέλιξης να είναι τύπου «hold to run», στεγανός και να βρίσκεται σε 

ευπρόσιτο σημείο κοντά στον τυλικτήρα. Να υπάρχει επιπλέον μπουτόν έκτακτης ανάγκης για διακοπή της 

ηλεκτρικής παροχής σε προσιτή για το χειριστή θέση.  

Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με κυλίνδρους - οδηγούς για να διευκολύνουν την περιέλιξη και εκτύλιξη του 

σωλήνα χωρίς να φθείρουν το αμάξωμα και τους σωλήνες.  

Ο τυλικτήρας να είναι εφοδιασμένος με ελαστικό σωλήνα μήκους 60 m, διαμέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση 

λειτουργίας 40 bar και με όριο θραύσης σε πίεση όχι μικρότερη από 120 bar, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΝ 

1947:2002 ή νεώτερο Κατηγορίας ΙΙ, Τύπου C, Κλάσης 1 (ΙΙ/C/1). Ο σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο 

ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-38 για την προσαρμογή του αυλού Υ.Π.  

9. Αυλός Υψηλής Πίεσης  
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Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με έναν (1) αυλό υψηλής πίεσης τύπου πιστολιού κατάλληλο για συμπαγή βολή 

νερού και διασπαρμένη βολή προπετάσματος.  

Ο αυλός να είναι κατάλληλος για ελάχιστη παροχή 200 l/min σε πίεση όχι μικρότερη από 40 bar.  

Ο αυλός να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-38 για την προσαρμογή του στον τυλικτήρα 

σωλήνα Υ.Π.  

Ο αυλός Υ.Π. να φέρει προσθαφαιρούμενο αυλό παραγωγής αεραφρού ο οποίος θα προσαρμόζεται εύκολα με 

ειδική εγκοπή ή άλλο εύχρηστο τρόπο.  

10. Δεξαμενή Νερού  

Να είναι ορθογωνικής μορφής, με ελάχιστη χωρητικότητα 5.000 l. Σε περίπτωση προσφοράς δεξαμενής νερού 

χωρητικότητας μεγαλύτερης των 5.000 λίτρων, αυτή θα είναι αποδεκτή με ανάλογη τροποποίηση στην ταξινόμηση 

του οχήματος κατά EN-1846.  

Το υλικό κατασκευής της να είναι:  

 χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm γαλβανισμένος εν θερμώ, με την προϋπόθεση το γαλβάνισμα να γίνει μετά 

την ολοκλήρωση της κατασκευής της δεξαμενής ή  

 ανοξείδωτος χάλυβας AISI-316L ελάχιστου πάχους 3 mm ή  

 πλαστικό ενισχυμένο με ίνες ύαλου (GRP) ή πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 12 mm.  

Στην οροφή της να φέρει κατάλληλους κρίκους πρόσδεσης για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση.  

Οι κάθετες επιφάνειες της δεξαμενής (εφόσον αυτή είναι μεταλλική) να είναι ενισχυμένες με κατάλληλες 

νευρώσεις του ιδίου ελάσματος ανά 400 mm τουλάχιστον κάθε επιφάνειας. Τυχόν ραφές επέκτασης των 

ελασμάτων (σόκορο) να γίνουν με κατάλληλη διαμόρφωση των άκρων ("ραφή με χείλια" DIN-1912).  

Η δεξαμενή να φέρει στο εσωτερικό της ικανό αριθμό προσθαφαιρούμενων διαμηκών και εγκαρσίων 

διαχωριστικών διαφραγμάτων (που να καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον του εσωτερικού ύψους της) έτσι ώστε καμία 

εσωτερική διάσταση της δεξαμενής (διαμήκη ή εγκάρσια) να μην υπερβαίνει τα 1200 mm.  

Η σχεδίασή της να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της.  

Στην οροφή της να φέρει δύο (2) ανθρωποθυρίδες ελάχιστης διαμέτρου 450 mm με ταχύκλειστα στεγανά 

καλύμματα για την είσοδο τεχνικών στο εσωτερικό της.  

Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σημείο αυτής, και σε κάθε πλευρά (δεξιά και αριστερά) να 

υπάρχουν στόμια πληρώσεώς της από υδροστόμια με διακόπτες, προσθαφαιρούμενα φίλτρα και ταχυσυνδέσμους 

τύπου STORZ-65 με στεγανά πώματα βαμμένα μπλε.  

Να είναι εξοπλισμένη με διάταξη ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που καταλήγει πίσω από τον 

οπίσθιο άξονα του οχήματος.  

Η σύνδεση της υδατοδεξαμενής με την αντλία να είναι ελαστική.  

Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήματος ένδειξης στάθμης περιεχομένου νερού, να υπάρχει εξωτερικά σε εμφανές 

σημείο του χώρου της αντλίας, διάφανος πλαστικός σωλήνας ένδειξης της στάθμης περιεχομένου.  

Στο πίσω και κάτω μέρος του ερμαρίου να υπάρχει παροχή νερού με βάνα μισής ίντσας που θα τροφοδοτείται με 

νερό απ΄ ευθείας από την δεξαμενή νερού.  

11. Δεξαμενή Αφρογόνου  

Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με μία δεξαμενή αφρού ορθογωνικής διατομής, ελάχιστης συνολικής 

χωρητικότητας 500 l που να είναι εύκολα αφαιρετή για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση. Η δεξαμενή να είναι 

χωρισμένη σε δύο (2) ανεξάρτητα τμήματα, ένα για 350 l (για την αποθήκευση αφρογόνου A.F.F.F. 6%) και ένα 

για 150 l (για την αποθήκευση αφρογόνου class “A” foam 1%). Εναλλακτικά, γίνονται αποδεκτές δύο (2) 

ανεξάρτητες δεξαμενές αντίστοιχων χωρητικοτήτων.  

Η δεξαμενή αφρογόνου να είναι τελείως ανεξάρτητη από τη δεξαμενή νερού και να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσής 

της από το όχημα χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη αφαίρεση της δεξαμενής νερού.  

Το υλικό κατασκευής να είναι:  

 ανοξείδωτος χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm ή  

 πλαστικό ενισχυμένο με ίνες ύαλου (GRP) ή πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 6 mm.  

Η σχεδίασή τους να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του περιεχομένου της. Στην οροφή κάθε διαμερίσματος να 

φέρει στόμιο με ταχύκλειστο κάλυμμα για τον καθαρισμό και την πλήρωσή του σε περίπτωση βλάβης της 

ηλεκτρικής αντλίας.  

Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήματος ένδειξης στάθμης περιεχομένου της, να υπάρχει εξωτερικά σε εμφανές 

σημείο, διάφανος πλαστικός σωλήνας ένδειξης της στάθμης περιεχομένου, για κάθε διαμέρισμα.  
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Για κάθε διαμέρισμα να υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης, διάταξη ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και 

υπερχείλισης που να καταλήγει πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήματος.  

Να υπάρχει ειδική ηλεκτρική αντλία συνεχούς ρεύματος που να είναι μόνιμα εγκατεστημένη σε κατάλληλη θέση. 

Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο που να επιτρέπει με την βοήθεια της ηλεκτρικής αντλίας την πλήρωση και των δύο 

διαμερισμάτων της δεξαμενής αφρογόνου από εξωτερικά δοχεία με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25, ορειχάλκινο. 

Το δίκτυο να είναι εφοδιασμένο και με κατάλληλη διάταξη ώστε να παρέχεται δυνατότητα απόπλυσης αυτού με 

νερό.  

Το όχημα να παραδοθεί με έξι (6) δοχεία των 25 l πλήρη με αφρογόνο υγρό δασοπυρόσβεσης (class "A" foam) ως 

συνοδευτικό εξοπλισμό και όχι επί του οχήματος.  

 Το υγρό αυτό, σε όλες τις μορφές του, δηλαδή το συμπύκνωμα αφρογόνου (FOAM CONCENTRATE) το 

αφροδιάλυμμα (FOAM SOLUTION) και ο αεραφρός (FOAM), πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να 

αποσυντίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού NFPA 1150 ή 

αντίστοιχου Ευρωπαϊκού σε ότι αφορά την τοξικότητα, τη διαβρωτική επίδραση και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον.  

 Το υλικό να παραδοθεί σε δοχεία χωρητικότητας 25 λίτρων έκαστο, κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό 

και με κατάλληλη σήμανση (ονομασία προϊόντος, παραγωγός, ημερομηνία παραγωγής, συνιστώμενη αναλογία 

πρόσμιξης, όριο ζωής του υλικού) και κατά την παράδοση να συνοδεύεται από το Φυλλάδιο Ασφαλείας του 

Υλικού (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) της εταιρείας που το παράγει, καθώς και επίσημη μετάφραση 

αυτού στα ελληνικά.  

 Το υλικό που θα παραδοθεί πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του, 

να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου από την ημερομηνία παραγωγής.  

 Ο παραγωγός πρέπει να εγγυηθεί ότι το προσφερόμενο υλικό παραμένει αμετάβλητο για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραγωγής του.  

12. Χρωματισμός - σήμανση - αντιδιαβρωτική προστασία  

Το κύριο μέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος να είναι βαμμένο κόκκινο (RAL-3000) με ακρυλικό 

χρώμα αρίστης ποιότητας σε θάλαμο βαφής.  

Τμήματα του οχήματος μπορούν να βαφούν λευκά (RAL-9010), όπως τα φτερά, ο εμπρόσθιος προφυλακτήρας, 

διακοσμητική λωρίδα κλπ., με προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιώνουν την υπεροχή του κόκκινου χρώματος.  

Το όχημα να φέρει την απαραίτητη σήμανση του Δήμου Κεφαλλονιάς, η οποία θα περιλαμβάνει και τουλάχιστον 

μία επιγραφή στην αγγλική γλώσσα, καθώς και δύο αυτοκόλλητα εμβλήματα διαστάσεων 30Χ35 cm περίπου.  

Στην οροφή του οχήματος να αναγραφούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος από εναέρια 

μέσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ.  

Κάθε όχημα να φέρει επίσης μία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σημαίες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και κείμενο που θα πληροφορεί σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της προμήθειας από τα ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σημείο τοποθέτησης και το περιεχόμενο της ετικέτας θα 

καθοριστούν σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών 

του Α.Π.Σ.  

Οπισθοαντανακλαστική Σήμανση εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 – 

Regulation No. 104 και τα συμπληρώματα αυτής 1 και 2.  

Το όχημα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες μεμβράνες μικροπρισματικής δομής υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήμανση οχημάτων, ελάχιστου ύψους 50mm στα ακόλουθα 

σημεία (γραμμική σήμανση – line marking):  

 Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα λευκού χρώματος κατά μήκος των δύο πλευρών της υπερκατασκευής (δεξιά 

και αριστερά) καθώς και στο οριζόντιο κάτω τμήμα των δύο πλευρών του θαλάμου οδήγησης (δεξιά και 

αριστερά).  

 Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα κόκκινου χρώματος κατά μήκος της πίσω πλευράς της υπερκατασκευής, σε 

κατάλληλο ύψος κατά προτίμηση στο κάτω μέρος της υπερκατασκευής.  

Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασμού του οχήματος από κάθε κατασκευαστή, η απαραίτητη σήμανση, καθώς και ο 

οριστικός σχεδιασμός των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Η υπερκατασκευή να διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1846-2.  
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3.11.1.2.24Εξοπλισμός  

Το όχημα να φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό ο οποίος θα είναι εργονομικά τοποθετημένος σε κατάλληλες ταχυ-

απασφαλιζόμενες βάσεις στήριξης. Τα ερμάρια του εξοπλισμού να διαθέτουν κατά προτίμηση συρτάρια ή/και 

ανοιγόμενες θήκες για την τοποθέτηση των υλικών ώστε να παρέχεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια 

πρόσβασης στους χρήστες. Εάν τα συρτάρια – ανοιγόμενες θήκες, στην ανοικτή τους θέση εξέχουν από τον όγκο του 

οχήματος θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη σήμανση για προστασία των χειριστών. Επίσης να υπάρχουν ετικέτες 

από σκληρό πλαστικό με ανάγλυφη επιγραφή ή ετικέτες για εξωτερική χρήση, υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, 

ανθεκτικές σε λιπαρές ουσίες, βρωμιά, νερό και υψηλές θερμοκρασίες, για τη σήμανση της θέσης κάθε είδους εντός ή 

εκτός των ερμαρίων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:  

1. Τρεις (3) αυλούς εκτόξευσης νερού Χ.Π. με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 και περιστρεφόμενο προστόμιο, 

για συμπαγή βολή, διασκορπισμένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς τη χρήση δικλείδας, σύμφωνα με το 

ΕΝ 671. Ο ένας θα είναι μόνιμα τοποθετημένος στον τυλικτήρα μέσης-χαμηλής πίεσης.  

2. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού Χ.Π. με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25 και δικλείδα διακοπής και ρύθμισης 

βολής σε συμπαγή και διασκορπισμένη.  

3. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού με λαβή ανοίγματος/κλεισίματος, ρύθμιση της παροχής με 

περιστρεφόμενο δακτύλιο σε τρεις τουλάχιστον προεπιλεγμένες τιμές, ρύθμιση βολής σε συμπαγή και 

διασκορπισμένη και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45. Να λειτουργεί υπό ονομαστική πίεση PN16 και να 

επιτυγχάνει παροχή τουλάχιστον 230 l/min σε πίεση 6 bar. Να φέρει περιστρεφόμενο ρακόρ εισόδου, να έχει 

εργονομική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος για την διευκόλυνση του 

χρήστη κατά το κατασβεστικό έργο. Το προστόμιο να διαθέτει οδοντωτό δακτύλιο για καλύτερη διάσπαση της 

βολής σε σταγονίδια.  

4. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45 και περιστρεφόμενο προστόμιο, για 

συμπαγή βολή τουλάχιστον 230 l/min σε πίεση 6 bar, διασκορπισμένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς τη 

χρήση δικλείδας. Να έχει εργονομική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος για 

την διευκόλυνση του χρήστη κατά το κατασβεστικό έργο.  

5. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού με λαβή ανοίγματος/κλεισίματος, ρύθμιση της παροχής με 

περιστρεφόμενο δακτύλιο σε τρεις τουλάχιστον προεπιλεγμένες τιμές, ρύθμιση βολής σε συμπαγή και 

διασκορπισμένη και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65. Να λειτουργεί υπό ονομαστική πίεση PN16 και να 

επιτυγχάνει παροχή τουλάχιστον 330 l/min σε πίεση 6 bar. Να φέρει περιστρεφόμενο ρακόρ εισόδου, να έχει 

εργονομική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος για την διευκόλυνση του 

χρήστη κατά το κατασβεστικό έργο. Το προστόμιο να διαθέτει οδοντωτό δακτύλιο για καλύτερη διάσπαση της 

βολής σε σταγονίδια.  

6. Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65 και περιστρεφόμενο προστόμιο, για 

συμπαγή βολή τουλάχιστον 330 l/min σε πίεση 6 bar, διασκορπισμένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς τη 

χρήση δικλείδας. Να έχει εργονομική σχεδίαση για εύκολη συγκράτηση και όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος για 

την διευκόλυνση του χρήστη κατά το κατασβεστικό έργο.  

7. Ένα (1) αυλό υπογείων κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, με περιστρεφόμενη κεφαλή και οπές 

(ακροφύσια) εκτόξευσης, με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45.  

8. Έναν (1) αυλό παραγωγής αεραφρού που προσαρμόζεται στον αυλό Υ.Π.  

9. Δύο (2) αυλούς παραγωγής αεραφρού, με δικλείδα, σε πίεση 5 bar, (1) παροχής 400 l/min με ταχυσύνδεσμο 

τύπου STORZ-45 και (1) παροχής 100 l/min με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25.  

10. Ένα (1) φορητό αναμικτήρα αφρού, ρυθμιζόμενο χειροκίνητα για αφροδιάλυμα 0% έως 6% παροχής 400 l/min με 

ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-45.  

11. Ένα (1) τρίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65/45-65-45.  

12. Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/2Χ25.  

13. Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25/2Χ25.  

14. Ένα (1) δίστομο ή δίκρουνο με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-125/65-65.  

15. Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-125.  

16. Δύο (2) συστολές με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65/45.  

17. Δύο (2) συστολές με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/25.  

18. Μία (1) ορειχάλκινη συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-38/25.  

19. Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-125/110  
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20. Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-110/65.  

21. Μία (1) συστολή με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65 στο ένα άκρο και ορειχάλκινο σύνδεσμο με θηλυκό 

σπείρωμα υδροστομίων 2½˝στο άλλο. Η γωνία του σπειρώματος να είναι 55º και ο αριθμός των σπειρωμάτων να 

είναι 5 ανά ίντσα.  

22. Ένα (1) ρυθμιζόμενο κλειδί υπέργειων υδροστομίων για υδροστόμια με στέλεχος κρουνού τετραγωνικής 

διατομής διαστάσεων μέχρι 30Χ30 mm, όσο και πενταγωνικής ή τριγωνικής διατομής με πλευρά μέχρι 30 mm 

χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήματος.  

23. Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου STORZ-125/110/65/45/38/25. Δύο (2) τεμ. από κάθε είδος 

κλειδιού.  

24. Δέκα (10) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη 

(σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος 

κόκκινου, διαμέτρου 25 mm, μήκους 25 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε άκρο.  

25. Δέκα (10) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη 

(σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο) χρώματος 

κόκκινου, διαμέτρου 45 mm, μήκους 15 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45 σε κάθε άκρο.  

26. Πέντε (5) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη 

(σύμφωνα με τo DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος 

κόκκινου, διαμέτρου 65 mm, μήκους 15 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο.  

27. Πέντε (5) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 25 mm, δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 45 mm και 

δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 65 mm.  

28. Ένα (1) σφικτήρα σωλήνων Χ.Π. (firefighting hose clamp) για την διακοπή της ροής νερού κατά την προσθήκη, 

αφαίρεση ή αντικατάσταση σωλήνων, ο οποίος να παραμένει ασφαλισμένος στην θέση διακοπής της ροής μέχρι 

την χειροκίνητη απασφάλισή του, κατάλληλος για σωλήνες διαμέτρου 25 mm και 45 mm.  

29. Σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου 125 mm από ενισχυμένο ελαστικό, συνολικού μήκους τουλάχιστον 9 m με 

ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-125 σε κάθε άκρο. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης τους να 

προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα.  

30. Σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου 65 mm συνολικού μήκους τουλάχιστον 6 m με ταχυσυνδέσμους τύπου 

STORZ-65 σε κάθε άκρο. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης τους να προστατεύονται με κατάλληλο 

κάλυμμα.  

31. Ένα (1) τεμ. σωλήνος διαμ. 25 mm, μήκους 2 m, με ταχυσύνδεσμο STORΖ-25 στο ένα άκρο ενώ το άλλο άκρο να 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την αναρρόφηση αφρογόνου από φορητά δοχεία.  

32. Δύο (2) πάνινες υδρίες χωρητικότητας 10 l περίπου έκαστη.  

33. Δύο (2) επινώτιους πυροσβεστήρες με ασκούς χωρητικότητας 19 λίτρων περίπου ή μεγαλύτερης έκαστος. Το 

υλικό κατασκευής του ασκού να είναι ίνα πολυεστερικής βάσης ή νεοπρένιο. Η χειροκίνητη αντλία καθώς και το 

προστόμιο εκτόξευσης να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο και να επιτυγχάνουν βολή σε μήκος 5 m περίπου 

ή μεγαλύτερο.  

34. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 3 kg, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 

55Β, C, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3, τοποθετημένο στο θάλαμο 

οδήγησης.  

35. Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 6 kg, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 27Α, 

144Β, C, η κατασκευή των οποίων να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3.  

36. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα CO2, πλήρωσης έως 5 kg, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 70Β, η 

κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3.  

37. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα τύπου F (wet chemical), πλήρωσης έως 2 l, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 

5A, 25F, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3.  

Όλοι οι προαναφερόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, CO2 και τύπου F να συνοδεύονται κατά την παράδοση 

από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ανταπόκρισης προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3.  

38. Δύο (2) σχοινιά διάσωσης, διαμέτρου 16mm, μήκους 60 m το πρώτο και 20 m το δεύτερο, έκαστο με δακτυλίους 

και κρίκους ασφαλείας στα άκρα.  

39. Δύο (2) σχοινιά – οδηγούς, κατασκευασμένα σύμφωνα με το DIN 14920 ή αντίστοιχο πρότυπο, διαμέτρου 10mm, 

έκαστο μήκους 30 μέτρων με δακτυλίους και κρίκους ασφαλείας σε κάθε άκρο και με κατάλληλη θήκη.  

40. Ένα (1) συρματόσχοινο, κατασκευασμένο σύμφωνα με το DIN76031 ή αντίστοιχο πρότυπο, διαμέτρου 16 mm, 
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μήκους 5 m, με δακτυλίους και κλειδιά ναυτικού τύπου σε κάθε άκρο και με κατάλληλη θήκη.  

41. Δύο (2) ειδικά φτερά κατασκευασμένα από έλασμα με κοντάρι από ξύλο ή fiberglass μήκους 1,8 m τουλάχιστον 

για την κατάσβεση πυρκαγιάς χόρτων.  

42. Ένα (1) τσεκούρι πυροσβεστικού τύπου με ράμφος.  

43. Δύο (2) εργαλεία συνδυασμού σκαπάνης / τσεκουριού (τύπου Pulaski).  

44. Δύο (2) πριόνια ξύλου χειρός με μήκος λάμας τουλάχιστον 400 mm.  

45. Δύο (2) σκαπάνες.  

46. Δύο (2) τσουγκράνες.  

47. Δύο (2) φτυάρια με λαιμό τύπου κύκνου.  

48. Ένα (1) μεταλλικό μονό αρπάγιο μήκους 1,8 m τουλάχιστον.  

49. Δύο (2) πλήρεις αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος με συνθετική φιάλη ανθρακονημάτων 6,7 ως 7,0 

l /300 bar, των οποίων η ηχητική προειδοποίηση (σφυρίχτρα) να δίνει συνεχές σφύριγμα όταν ενεργοποιείται.  

Η ημερομηνία κατασκευής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης 

του οχήματος.  

Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ-137:2006, type 2.  

Οι προσωπίδες να διαθέτουν ένα ζεύγος ελατηριωτά ή ελαστικά στηρίγματα για την προσαρμογή τους στο κράνος 

F1 Gallet.  

Οι προσωπίδες να είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές ολοκλήρου προσώπου θα διαθέτουν φωνητική μεμβράνη και 

ιμάντα ανάρτησης. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 κλάση 3. Οι οματοθυρίδες των 

προσωπίδων θα έχουν ευρεία περιφερειακή ορατότητα τουλάχιστον 90% ως προς το φυσικό πεδίο όρασης 

σύμφωνα με το ΕΝ136:1998 και θα έχουν στην εξωτερική πλευρά επεξεργασία αντιχαρακτική (anti-scratch) και 

στην εσωτερική πλευρά επεξεργασία αντιθαμβωτική (anti-fog).  

Ο αεροπνεύμονας θα συνδέεται στην προσωπίδα με κουμπωτό σύστημα και όχι με σπείρωμα.  

Ο σωλήνας μέσης πίεσης που καταλήγει στον αεροπνεύμονα θα συνδέεται με το μειωτήρα πίεσης μέσω 

ταχυσυνδέσμου.  

Οι φιάλες αέρα θα είναι συνθετικές με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30 χρόνια, θα διαθέτουν μεταλλικό κλείστρο 

και θα είναι κατασκευασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με το EN 12245:2002 ή μεταγενέστερο.  

Το κλείστρο της φιάλης αέρα να διαθέτει περιοριστή ροής για την προστασία από ανεξέλεγκτη ροή αέρα και 

στρόφιγγα χρώματος γκρι.  

Η διάταξη σύνδεσης της πλάτης της αναπνευστικής συσκευής με το κλείστρο της φιάλης αέρα να φέρει σπείρωμα 

κυλινδρικό και στεγανοποίηση με ελαστικό δακτύλιο (o-ring) και όχι κωνικό σπείρωμα.  

Κάθε φιάλη να συνοδεύεται από προστατευτικό βραδύκαυστο υφασμάτινο κάλυμμα φιάλης το οποίο να φέρει 

κατάλληλα τοποθετημένες ανακλαστικές λωρίδες triple trim.  

Οι προσωπίδες να παραδοθούν εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για την προστασία της 

προσωπίδας από ρίπους, σκόνη κ.λ.π.  

Οι αναπνευστικές συσκευές να τοποθετηθούν στην δεξιά πλευρά της υπερκατασκευής και σε όσο το δυνατόν 

χαμηλότερο ύψος και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.  

50. Δύο (2) φορητούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου (κατηγορίας τουλάχιστον Ex ib II C T4 - ζώνες 1 και 2), 

κατηγορίας προστασίας ΙΡ65, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με λαμπτήρα τύπου LED ελάχιστης φωτεινής 

ροής 180 lumen, σε βάσεις φόρτισης από το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος, τοποθετημένους εντός του 

θαλάμου οδήγησης.  

51. Ένα (1) προσθαφαιρούμενο φορητό προβολέα με συστοιχίες LED ή άλλη κατάλληλη τεχνολογία και δυνατότητα 

τροφοδοσίας με ρεύμα DC από το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος, διακόπτες ON/OFF και κατάλληλο 

ρευματολήπτη με καλώδιο για την τροφοδοσία του από το ρεύμα του οχήματος. Ο προβολέας να παράγει 

συνδυασμένο φωτισμό, σημειακό (spotlight) και διάχυτο (floodlight) με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των 

δύο τύπων φωτισμού. Η φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 7000 lumen για το σημειακό φωτισμό και τουλάχιστον 

7000 lumen για το διάχυτο φωτισμό, δηλαδή συνολική ελάχιστη φωτεινή ροή 14000 lumen. Να διαθέτει κατά το 

δυνατόν περιορισμένες διαστάσεις έτσι ώστε να είναι εύχρηστος και βάρος μέχρι 8kg καθώς και κατάλληλη 

χειρολαβή για την εύκολη μεταφορά του από ένα άτομο. Στη βάση του να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με 

διάταξη ταχείας σύμπλεξης-αποσύμπλεξης για τη στήριξη και σύνδεση του προβολέα είτε στον πτυσσόμενο ιστό 

της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του οχήματος, είτε στη βάση εδάφους εάν αυτή είναι ανεξάρτητη, είτε στον 

πτυσσόμενο τρίποδα και σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ο προβολέας να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 
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360º στο οριζόντιο επίπεδο καθώς και κλίσης του πάνω-κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο. Ο προβολέας να φέρει 

βαθμό προστασίας ΙΡ55 ή μεγαλύτερο.  

52. Ένα (1) τύμπανο με καλώδιο μήκους 25 m με κατάλληλο ρευματοδότη και ρευματολήπτη για την σύνδεση του 

προβολέα.  

53. Μία (1) βάση εδάφους, η οποία δύναται να είναι ενσωματωμένη στον προβολέα, για τη σύνδεση και στήριξη του 

φορητού προβολέα σε χαμηλό ύψος. Να παρέχει δυνατότητα κλίσης του προβολέα πάνω-κάτω.  

54. Έναν (1) πτυσσόμενο τρίποδα για την στήριξη του φορητού προβολέα, από ελαφρύ κράμα αλουμινίου, 

ρυθμιζόμενου ύψους και με μέγιστο μήκος ανάπτυξης τουλάχιστον 2,5m. Το βάρος του τρίποδα δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 7kg, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται μαζί με τον προβολέα από ένα άτομο. Ο τρίποδας να 

παρέχει ικανοποιητική ευστάθεια έτσι ώστε να μπορεί να φέρει το βάρος του προβολέα στο μέγιστο ύψος 

ανάπτυξής του και με μικρή κλίση.  

55. Μία (1) κλίμακα με πτυσσόμενο αρπάγιο, μήκους τουλάχιστον 4 m και μέχρι 4,5 m σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 

EN1147:2001 ή αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο. Η κλίμακα να ασφαλίζει στην θέση αποθήκευσης και μεταφοράς 

της με μεταλλικά κλείστρα και να σταθεροποιείται με κατάλληλα ελαστικό υλικό έναντι κραδασμών. Να 

συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.  

56. Μία (1) ολκωτή κλίμακα δύο τμημάτων 8 μέτρων τουλάχιστον με αλεξίπτωτα άγκιστρα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 

EN1147:2001 ή αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο. Η κλίμακα να ασφαλίζει στην θέση αποθήκευσης και μεταφοράς 

της με μεταλλικά κλείστρα και να σταθεροποιείται με κατάλληλο ελαστικό υλικό έναντι κραδασμών. Να 

συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.  

57. Πέντε (5) σάκους πτωμάτων.  

58. Ένα (1) φαρμακείο κατάλληλα εξοπλισμένο για την παροχή Α' βοηθειών σε κιβώτιο κατασκευασμένο από 

δύσκαμπτο υλικό που να περιέχει:  

Μία (1) φιάλη ιωδιούχο ποβοδίνη (τύπου BETADINE SOLU 220 ml).  

Μία (1) φιάλη οξυζενέ 100 ml.  

Μία (1) φιάλη καθαρό οινόπνευμα 100 ml.  

Ένα (1) ψυκτικό σπρέι.  

Ένα (1) αντισηπτικό σπρέι (τύπου Pulvo ή τύπου Nebacetin).  

Ένα (1) κουτί αναλγητικά δισκία παρακεταμόλης 500mg (τύπου DEPON ή τύπου PONSTAN).  

Εναίσιμη κορτιζόνη (τύπου Solucorfef-solumentrol).  

Τέσσερα (4) τεμ. ελαστικούς επιδέσμους πλάτους 6, 8, 10, 12 εκ.  

Ένα (1) κουτί αυτοκόλλητα επιθέματα διαφόρων μεγεθών.  

Δύο (2) γάζες σε φακέλους βαζελίνης ή δύο (2) γάζες τύπου FUCIDIN σε φακέλους.  

Ένα (1) κουτί στείρου οφθαλμικού διαλύματος (φυσιολογικά δάκρυα).  

Πέντε (5) χειρουργικές μάσκες.  

Ένα (1) κουτί γάντια μιας χρήσεως (Latex).  

Ένα (1) πακέτο βαμβάκι.  

Δύο (2) κουτιά αποστειρωμένες γάζες μικρού και δύο (2) μεγάλου μεγέθους.  

Ένα (1) σωληνάριο αλοιφή (τύπου BEPANTHENE).  

Δύο (2) φιαλίδια STICK αμμωνίας.  

Ένα (1) σωληνάριο τύπου FENISTIL GEL.  

Ένας (1) φυσιολογικός ορός (Sodium Chloride) 250 ml ή 500 ml.  

Τέσσερα (4) τεμ. σύριγγες 5 ml.  

Δύο (2) φιαλίδια οφθαλμολογικά τύπου COLL OCULOSAN.  

Δύο (2) τεμ. τύπου LOCACORTEN MOUSSE FE.  

Ένα (1) φιαλίδιο spray τύπου panthenol.  

Πέντε (5) ρυθμιζόμενα κολάρα τύπου AMBU Perfic ACE.  

Δύο φουσκωτοί νάρθηκες ή ένας νάρθηκας αλουμινίου ή δύο (2) αρθρωτοί νάρθηκες κοινοί για χέρια και πόδια 

(articu-splint).  

Ένα ψαλίδι ρούχων.  

Τέσσερις τριγωνικοί επίδεσμοι.  

Δύο κουβέρτες αλουμινίου διπλής όψεως, ελάχιστων διαστάσεων 2100 Χ 1600 mm, ελάχιστου πάχους 12μm.  

Ένας αιμοστατικός επίδεσμος (DIN 13151-M).  
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Ένας αιμοστατικός επίδεσμος (DIN 13151-G).  

Μία φιάλη Ο2 2lt με μία μάσκα (ρινική ή ventouri).  

Η ημερομηνία παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία παράδοσης του οχήματος.  

Οι ανωτέρω ονομασίες φαρμακευτικών προϊόντων στοχεύουν στην περιγραφή συγκεκριμένων θεραπευτικών / 

φαρμακευτικών ιδιοτήτων και δεν δεσμεύουν ως προς τον οίκο παρασκευής τους.  

59. Μία (1) ή δύο (2) εργαλειοθήκες που να περιέχουν:  

Μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών 8-30 mm , με μόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύμα τάσης μέχρι 

1000V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο.  

Ένα (1) γαλλικό κλειδί μεσαίου τύπου.  

Τρία (3) κατσαβίδια ίσια διαφορετικού μεγέθους, με μόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύμα τάσης μέχρι 

1000V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο.  

Τρία (3) κατσαβίδια σταυρού διαφορετικού μεγέθους, με μόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύμα τάσης 

μέχρι 1000V σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο.  

Μία (1) σειρά κλειδιών ALLEN.  

Μία (1) πένσα με πλαγιοκόπτη , με μόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύμα τάσης μέχρι 1000V σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ/IEC 60900.  

Μία (1) γκαζοτανάλια, με μόνωση κατάλληλα για προστασία από ρεύμα τάσης μέχρι 1000V σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ/IEC 60900 ή αντίστοιχο.  

Ένα (1) μεταλλικό σφυρί βάρους 2 kg.  

Ένα (1) ελαστικό σφυρί 500 γρ.  

Μία (1) μετροταινία 5 μέτρων.  

Ένα σιδηροπρίονο.  

Μία (1) φορητή μπαλαντέζα φωτισμού με καλώδιο 10 m και κρίκο ανάρτησης.  

Ένα (1) μεταλλικό γρασαδόρο χωρητικότητας 500 mL.  

Μία (1) σειρά ειδικών κλειδιών ανοίγματος θυρών ανελκυστήρων για τουλάχιστον 4 τύπους ανοίγματος θυρών.  

60. Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το πλαίσιο (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθμευσης, σωλήνα 

πλήρωσης αέρος ελαστικών κλπ.).  

61. Δύο (2) τάκους αναστολής κύλισης του οχήματος με αυτοκόλλητες ανακλαστικές ταινίες.  

62. Εργαλεία διάρρηξης – λοστοί:  

Ένα (1) λοστό διάρρηξης μήκους 1500 mm περίπου.  

Ένα (1) λοστό με κατάλληλες εγκοπές για εξαγωγή καρφιών, βιδών κλπ.  

Ένα (1) εργαλείο διάρρηξης (halligan ή hooligan tool) με άκρο κοπής λαμαρινών (metal cutting) μήκους 30΄΄ 

περίπου ή μεγαλύτερου.  

63. Ένα κόφτη μετάλλων (για αλυσίδες, λουκέτα, καρφιά, μπετόβεργες κλπ) κατάλληλο για μέταλλα σκληρότητας 

100 kg/mm2 τουλάχιστον και διαμέτρου 13 mm, με κατάλληλα μονωμένες χειρολαβές για προστασία από ρεύμα.  

64. Ένα (1) δισκοπρίονο κοπής μετάλλων που:  

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, βενζινοκίνητο.  

Η εκκίνησή του να γίνεται με τράβηγμα σχοινιού και να τίθεται με ευκολία σε λειτουργία.  

Να φέρει σύστημα αντιδόνησης καθώς και εργονομικά ενσωματωμένες χειρολαβές εμπρός και πίσω ώστε να 

επιτυγχάνεται σωστό και ασφαλές κράτημα από τον χρήστη.  

Η ισχύς του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 3,2 kW.  

Η διάμετρος του δίσκου να είναι περίπου 300 mm ή μεγαλύτερη.  

Το βάρος του να μην είναι άνω των 12 kg.  

Να συνοδεύεται από έναν (1) εφεδρικό δίσκο.  

Να συνοδεύεται από ειδικό στεγανό δοχείο μεταφοράς καυσίμου, με πώμα ασφαλείας και εξάρτημα – σωλήνα 

πλήρωσης καυσίμου, χωρητικότητας περίπου 5 l, του ίδιου κατασκευαστή με το δισκοπρίονο.  

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά  

65. Ένα αλυσοπρίονο που:  

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, βενζινοκίνητο.  

Η εκκίνησή του να γίνεται με τράβηγμα σχοινιού και να τίθεται με ευκολία σε λειτουργία.  

Να φέρει σύστημα αντιδόνησης καθώς και εργονομικά ενσωματωμένες χειρολαβές εμπρός και πίσω ώστε να 
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επιτυγχάνεται σωστό και ασφαλές κράτημα από τον χρήστη.  

Η ισχύς του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 2,5 kW.  

Το μήκος της λεπίδας να είναι περίπου 450 mm.  

Το βάρος του, έτοιμο προς λειτουργία, να μην είναι άνω των 10 kg.  

Να συνοδεύεται από μία (1) εφεδρική αλυσίδα και πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας.  

Να συνοδεύεται από ειδικό στεγανό δοχείο μεταφοράς καυσίμου, με πώμα ασφαλείας και εξάρτημα – σωλήνα 

πλήρωσης καυσίμου, χωρητικότητας περίπου 5 l και λιπαντικού αλυσίδας περίπου 1 l, του ίδιου κατασκευαστή με 

το αλυσοπρίονο.  

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.  

66. Δύο (2) ζεύγη αντιολισθητικές αλυσίδες, τύπου ρόμβου, για μονούς τροχούς.  

67. Δύο (2) αντιπυρικές κουβέρτες ενδεικτικών διαστάσεων 2000 mm Χ 1600 mm σύμφωνα με τo EN 1869 ή 

αντίστοιχο πρότυπο.  

68. Δύο (2) αντιπυρικές κουβέρτες αντιμετώπισης εγκαυμάτων (με τζελ) ενδεικτικών διαστάσεων 1200 mm Χ 1600 

mm. Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 

παράδοσης του οχήματος.  

Κάθε αντιπυρική κουβέρτα να παραδοθεί τοποθετημένη εντός ανθεκτικής συσκευασίας για προστασία κατά την 

μακροχρόνια αποθήκευσή της στα πυροσβεστικά οχήματα.  

69. Τέσσερις (4) πλαστικές πτυσσόμενες κορίνες (κώνοι σήμανσης) με αντανακλαστικές επιφάνειες και με λυχνίες 

LED που αναλάμπουν.  

70. Ταινία σήμανσης (οριοθέτησης χώρων) από πολυαιθυλένιο χρώματος κόκκινου και άσπρου, πλάτους 75 mm 

τουλάχιστον, μήκους 500 μέτρων, με επιγραφή που θα καθοριστεί από την υπηρεσία (ή αντίστοιχη επιγραφή στα 

Αγγλικά).  

71. Τρία (3) αντανακλαστικά γιλέκα μεγέθους XL σύμφωνα με το ΕΝ 471 κλάσης 2 ή το αντίστοιχο νεώτερο EN ISO 

20471. Το χρώμα των γιλέκων να είναι φθορίζον πορτοκαλί και οι ανακλαστικές λωρίδες να είναι πάχους 5cm, 

χρώματος λευκού. Στο πίσω μέρος να υπάρχει με κεφαλαία γράμματα ευανάγνωστη επιγραφή που θα καθοριστεί 

από την υπηρεσία.  

Τα γιλέκα να παραδοθούν τοποθετημένα εντός ανθεκτικής συσκευασίας (σακ βουαγιάζ) για προστασία κατά την 

μακροχρόνια αποθήκευσή της στα πυροσβεστικά οχήματα.  

72. Τρία (3) αδιάβροχα με αντανακλαστικές λωρίδες αποτελούμενα από σακάκι με κουκούλα και παντελόνι με 

τιράντες, μεγέθους XL. Το υλικό των αδιάβροχων θα αποτελείται από υφασμάτινο φορέα και θα έχει επικάλυψη 

από PVC. Το χρώμα των αδιάβροχων να είναι φθορίζον πορτοκαλί και οι ανακλαστικές λωρίδες να είναι πάχους 

5cm, χρώματος λευκού. Στο πίσω μέρος να υπάρχει με κεφαλαία γράμματα ευανάγνωστη επιγραφή που θα 

καθοριστεί από την υπηρεσία.  

Τα αδιάβροχα να παραδοθούν τοποθετημένα εντός ανθεκτικής συσκευασίας (σακ βουαγιάζ) για προστασία κατά 

την μακροχρόνια αποθήκευσή της στα πυροσβεστικά οχήματα.  

73. Τέσσερα (4) τεμάχια αντιολισθητικά ελαστικά προστατευτικά σωλήνων Χ.Π έως 65 mm για δύο σωλήνες 

έκαστο, για την ασφαλή διέλευση οχημάτων πάνω από αυτούς. Να φέρουν στις πλευρικές τους επιφάνειες 

κατάλληλη ανακλαστική σήμανση κίτρινου χρώματος.  

74. Ένα (1) ειδικό εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων (belt cutter ή safety blade rescue knife) 

τοποθετημένο σε ειδική προστατευτική θήκη με διάταξη ανάρτησης ή προσκόλλησης του σε σταθερό 

αντικείμενο.  

75. Ένα (1) χειροκίνητο μεταλλικό εργαλείο κοπής (glass master) υαλοπινάκων οχήματος, με πριονωτή λεπίδα για 

τζάμια, μέταλλα, ξύλο, πλαστικό κλπ, με χειρολαβή τύπου «Τ», το οποίο να διαθέτει και ελατηριωτή συσκευή  

θραύσης υαλοπινάκων (window punch) μόνιμα προσαρμοσμένη ή να δοθεί συνοδευτικά. Να συνοδεύεται από 

θήκη μεταφοράς και 2 εφεδρικές λεπίδες.  

76. Τρία (3) ζεύγη γάντια εργασίας ελάχιστης μηχανικής αντοχής 3 (abrasion), 3 (tear), 3 (blade cut), 3 (puncture) 

σύμφωνα με το ΕΝ 388. Μέγεθος γαντιών: Νο 10 σύμφωνα με το ΕΝ 420. 

3.11.1.3 Στοιχεία προσφορών  

Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο οχήματος και τον εξοπλισμό του με 

κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. 

Τα παρακάτω να συνοδεύουν τις προσφορές: 
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Τεχνικά στοιχεία 

Τα παρακάτω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία να δηλώνονται στη προσφορά και να υποβάλλονται σε τυπωμένα έντυπα 

του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφό του. Τυχόν ελλείψεις των ζητούμενων 

στοιχείων από αυτά τα έντυπα μπορούν να καλύπτονται με απλή έγγραφη δήλωση του επί μέρους κατασκευαστή τους 

που θα συνοδεύει την προσφορά. 

Τεχνικά στοιχεία πλαισίου 

 Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα 

(προσπέκτους κλπ.).  

 Τεχνικά στοιχεία κιβωτίου ταχυτήτων που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον αριθμό ταχυτήτων 

και τις σχέσεις μετάδοσης.  

 Τεχνικά στοιχεία συμπλέκτη, διαστάσεις.  

 Τεχνικά στοιχεία δυναμολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση της αντλίας, σχέση μετάδοσης, μέγιστη ροπή (Nm) 

μετάδοσης κίνησης (για συνεχή λειτουργία). Σε περίπτωση που από τα τεχνικά στοιχεία του δυναμολήπτη δεν 

προκύπτει ότι αυτός είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία, να κατατεθεί έγγραφη δήλωση του 

κατασκευαστή του δυναμολήπτη ή του πλαισίου που να το επιβεβαιώνει.  

 Τεχνικά μέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιορισμών λόγω 

των προσφερομένων ελαστικών επισώτρων και της ανάρτησης - από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

 Διαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

 Κύκλος στροφής οχήματος (από τοίχο σε τοίχο) και αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα - από τον 

κατασκευαστή του πλαισίου.  

 Καμπύλες επιτάχυνσης και τελικής ταχύτητας του οχήματος υπό πλήρες φορτίο (km/h με αντιστοιχία sec και 

m) - από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

 Καμπύλες αναρριχητικής ικανότητας και μέγιστη αναρριχητική ικανότητα του οχήματος υπό πλήρες φορτίο 

(κλίση εδάφους % με αντιστοιχία ταχύτητας km/h) - από τον κατασκευαστή του πλαισίου.  

 Τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων 1.1.8 και 1.1.9 να αναφέρονται στο προσφερόμενο πλαίσιο με τον 

προσφερόμενο κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και ελαστικά.  

 Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου πλαισίου.  

Πυροσβεστικό συγκρότημα  

 Τεχνικό φυλλάδιο αντλίας.  

 Διαγράμματα επιδόσεων της αντλίας (με αντιστοιχία παροχής, πίεσης, και κατανάλωσης ισχύος) για 
διαφορετικές στροφές λειτουργίας της.  

 Σχέσεις μετάδοσης κιβωτίου πολλαπλασιασμού στροφών αντλίας (εφόσον υπάρχει) που παρέχονται από 

τον κατασκευαστή της αντλίας καθώς και η προτεινόμενη σχέση για το προσφερόμενο όχημα.  

 Τεχνικό φυλλάδιο συστήματος πρόσμιξης αφρογόνου.  

 Τεχνικό φυλλάδιο συστήματος προπλήρωσης.  

 Τεχνικό φυλλάδιο αυλού υψηλής πίεσης στο οποίο κατ΄ ελάχιστον θα περιέχεται διάγραμμα ή στοιχεία 
απόδοσης (παροχή, πίεση, μήκος βολής) και προσθήκης παραγωγής αεραφρού.  

 Τεχνικό φυλλάδιο αυλού οροφής.  

Εξοπλισμός  

 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) και τεχνικά φυλλάδια οπτικής και 
ηχητικής σήμανσης, καθώς και πιστοποίηση έντασης ήχου σειρήνας.  

 Τεχνικό φυλλάδιο αυλών χαμηλής πίεσης.  

 Τεχνικά φυλλάδια σωλήνων χαμηλής πίεσης και πιστοποιητικά συμφωνίας με οποιοδήποτε από τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα συμμορφώνονται οι προσφερόμενοι σωλήνες.  

 Τεχνικό φυλλάδιο σωλήνα υψηλής πίεσης και αποδεικτικό συμφωνίας με το ΕΝ 1947:2002.  

 Τεχνικό φυλλάδιο επινώτιου πυροσβεστήρα.  

 Τεχνικό φυλλάδιο αναπνευστικών συσκευών.  

 Τεχνικό φυλλάδιο φορητών αντιεκρηκτικών φανών.  
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 Τεχνικά φυλλάδια προβολέων εργασίας (προσθαφαιρούμενου φορητού και σταθερού) και τρίποδα 
στήριξης προβολέα.  

 Τεχνικά φυλλάδια φορητών κλιμάκων (ολκωτής και με αρπάγιο) και αντίστοιχα πιστοποιητικά 

συμφωνίας με το EN 1147 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο, εκδοθέντα από διαπιστευμένο εργαστήριο.  

 Τεχνικό φυλλάδιο δισκοπρίονου.  

 Τεχνικό φυλλάδιο αλυσοπρίονου.  

 Τεχνικά φυλλάδια αντιπυρικών κουβερτών.  

 Τεχνικό φυλλάδιο βαρούλκου.  

 Τεχνικό φυλλάδιο πομποδέκτη οχήματος.  

 Τεχνικό φυλλάδιο γαντιών εργασίας.  

 Τεχνικά φυλλάδια συστήματος τηλεματικής, παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήματος.  

 Τεχνικό φυλλάδιο συστήματος απεικόνισης οπισθοπορείας.  

 Τεχνικό φυλλάδιο ηλεκτρικής αντλίας και αντίγραφο του πιστοποιητικού CE για τον προσφερόμενο 

τύπο αντλίας.  

Σχέδια  

Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής: 

 Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερομένου οχήματος υπό 

κλίμακα. Το σχέδιο να περιλαμβάνει τιμές μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών προσέγγισης και 
αποχώρησης, εδαφική ανοχή και εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά.  

 Σχέδιο της διάταξης των δεξαμενών του προσφερομένου οχήματος από το οποίο να αποδεικνύεται η 
απαίτηση για ανεξάρτητες δεξαμενές νερού και αφρογόνου.  

Μελέτες πίνακες  

Από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής:  

 Μελέτη κατανομής φορτίων στους άξονες του προσφερομένου οχήματος με αναλυτικό επιμερισμό του 

βάρους του οχήματος στα ακόλουθα κατ΄ ελάχιστον μέρη: πλαίσιο, πλήρωμα, υπερκατασκευή, 
εξοπλισμός, αντλία πυρόσβεσης, δεξαμενές νερού και αφρού.  

 Συνοπτική μελέτη υπολογισμού του ύψους του κέντρου βάρους και της οριακής γωνίας ανατροπής του 
προσφερομένου οχήματος.  

 Μελέτη – σκαρίφημα συστήματος αυτοπροστασίας.  

 Μελέτη - σκαρίφημα συστήματος παροχής αναπνεύσιμου αέρα στο θάλαμο οδήγησης.  

Εάν οι παραπάνω μελέτες δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Βεβαιώσεις – Δικαιολογητικά  

 Αντίγραφο Έγκρισης Τύπου του προσφερομένου πλαισίου από τον αρμόδιο φορέα (ΥΠΥΜΕΔΙ) ή 

εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ε.Ε., που να περιλαμβάνει 

απαραίτητα τον προσφερόμενο τύπο πλαισίου (εργοστασιακό και εμπορικό), τον τύπο του θαλάμου 

οδήγησης (κανονική, επιμηκυμένη, διπλή καμπίνα) που προσφέρεται, το μεταξόνιο, τον κινητήρα, τη 

μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή έμφορτη μάζα του προσφερόμενου πλαισίου καθώς και τις μέγιστα 

επιτρεπόμενες μάζες των αξόνων αυτού, το σύστημα πέδησης και τα ελαστικά (διαστάσεις, αριθμός 

ελαστικών ανά άξονα) του προσφερόμενου πλαισίου. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά από 

αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ισοδύναμα των Εγκρίσεων Τύπου, των οποίων η ισοδυναμία να 

αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Εάν η Έγκριση Τύπου δεν είναι στην 

ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφρασή της στην 

ελληνική γλώσσα.  

 Αποδεικτικά εμπειρίας του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ή του τυχόν συνεργάτη του στην 

κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων (Πίνακας πελατών για τους οποίους έχει κατασκευάσει στο 
παρελθόν πυροσβεστικά οχήματα, φωτογραφίες των οχημάτων αυτών).  

 Σε περίπτωση ύπαρξης συνεργασίας του κατασκευαστή με άλλον έμπειρο κατασκευαστή πυροσβεστικών 

οχημάτων, να κατατεθεί με την προσφορά βεβαίωση του έτερου κατασκευαστή, ο οποίος θα βεβαιώνει 
υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη κατασκευής του υπό προμήθεια οχήματος.  
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 Σύντομο ιστορικό προμηθευτή και κατασκευαστή υπερκατασκευής.  

 Πίνακα εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής του πλαισίου.  

 Πίνακα συνεργείων επισκευής του αμαξώματος της υπερκατασκευής (κεφ. Θ).  

 Οι παρακάτω βεβαιώσεις να υποβληθούν εγγράφως από τους κατασκευαστές στην Ελληνική (ή με 
επίσημη μετάφραση):  

 Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόμενο όχημα ανταποκρίνεται στην 

απαίτηση προσδιορισμού και ταξινόμησης όπως αυτά ορίζονται στο ΕΝ 1846-1 και ότι καλύπτει τις 
απαιτήσεις των ΕΝ 1846 parts 2 & 3.  

 Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόμενο πυροσβεστικό όχημα 

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των παραγράφων της παρούσας στις οποίες γίνεται μνεία 
για ανταπόκριση στις αντίστοιχες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ).  

 Βεβαίωση του κατασκευαστή της αντλίας ότι η προσφερόμενη αντλία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του EN1028-1 και EN1028-2.  

 Βεβαίωση του κατασκευαστή του πλαισίου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τον 
αριθμό ετησίων πωλήσεων καινούργιων πλαισίων στη χώρα μας ή στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία.  

 Βεβαίωση του κατασκευαστή της πυροσβεστικής αντλίας ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην 

Ελλάδα για τον αριθμό ετησίων πωλήσεων καινούργιων αντλιών στη χώρα μας ή στην Ευρώπη την 
τελευταία 5ετία.  

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τα εργοστάσια κατασκευής πλαισίου, 
πυροσβεστικού συγκροτήματος και υπερκατασκευής.  

Εγγυήσεις  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει:  

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (πλαίσιο-υπερκατασκευή-αντλία πυρόσβεσης-εξοπλισμός) για 

τρία (3) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Δεν γίνονται αποδεκτές 

εγγυήσεις που αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για το πλήρες όχημα. Επιπρόσθετα για 

το αμάξωμα της υπερκατασκευής, εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία 

παραλαβής του από την Υπηρεσία.  

2. Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου και της υπερκατασκευής για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.  

3. Εγγύηση των δεξαμενών νερού και αφρού για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εφόσον αυτές είναι μεταλλικές και για 

δέκα (10) έτη τουλάχιστον εφόσον αυτές είναι πλαστικές.  

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, ο 

προμηθευτής είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των συσσωρευτών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 

και την οριστική παραλαβή κάθε οχήματος.  

Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές των επί μέρους 

συγκροτημάτων.  

Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους των εγγυήσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, 

η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικές 

του δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχημα στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για τις εργασίες που πραγματοποίησε και τα ανταλλακτικά 

που τοποθέτησε σε κάθε όχημα εντός της διάρκειας της εγγύησης.  

Αναφορικά με την προγραμματισμένη συντήρηση του πλαισίου για το χρονικό διάστημα της εγγύησης και σε 

περίπτωση που ορισμένα από τα υπό προμήθεια οχήματα τοποθετηθούν σε νομούς της χώρας όπου δεν θα υπάρχουν 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία του πλαισίου, ο προμηθευτής, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, οφείλει είτε να 

αποστείλει κινητό συνεργείο είτε να αναλάβει τη δαπάνη μεταφοράς (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καύσιμα κλπ.) του 

οχήματος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 

3.11.1.4 Υποστήριξη με ανταλλακτικά τεχνική υποστήριξη υπερκατασκευής  

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά 

στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Να 

υποβληθούν παράλληλα και αντίστοιχες δηλώσεις των επί μέρους κατασκευαστών εξαρτημάτων (πλαίσιο - 
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αντλητικό συγκρότημα - υπερκατασκευή). Προμηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών 

πέραν των 10 ετών οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους αντίστοιχες δηλώσεις των επί μέρους 

κατασκευαστών εξαρτημάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότημα - υπερκατασκευή) για την αποδοχή του 

πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών.  

2. Ο προμηθευτής να δηλώσει την έκπτωση που παρέχει στην προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών και στις 

εργασίες συντήρησης, ως ποσοστό επί του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής και να αναφέρει τη 

χρονική ισχύ της παρεχόμενης έκπτωσης. Ελάχιστη απαιτούμενη έκπτωση 20% στα ανταλλακτικά για δέκα (10) 

τουλάχιστον έτη και 15% στις εργασίες συντήρησης για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.  

3. Με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τον επίσημο τιμοκατάλογο 

συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία 

θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις εκδόσεως νέου. Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και με την 

υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής να δεσμευτεί εγγράφως για την προσκόμιση του ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο 

έχει αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. Ο τιμοκατάλογος συντήρησης δεν 

υπόκειται σε αξιολόγηση.  

4. Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του πλαισίου όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή, να γίνουν με 

μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από ειδικευμένους τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Να 

δηλώνεται με την προσφορά το πρόγραμμα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα).  

5. Ο προμηθευτής θα πρέπει μετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για το αμάξωμα της 

υπερκατασκευής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο 

επισκευής του αμαξώματος της υπερκατασκευής στην Ελλάδα.  

6. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των συνεργείων επισκευής θα πρέπει να είναι ικανές να στεγάσουν τα προς επισκευή 

πυροσβεστικά οχήματα και για το σκοπό αυτό να διαθέτουν επαρκές ελεύθερο ύψος και θύρα πρόσβασης 

(εισόδου) κατάλληλων διαστάσεων. 

3.11.1.5 Έντυπα – Λοιπά Παρελκόμενα   

1. Το όχημα να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο 

και την πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

2. Το όχημα να συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration of Conformity).  

3. Για το υπό προμήθεια όχημα να παραδοθούν τα ακόλουθα:  

 Δύο (2) εικονογραφημένοι κατάλογοι/τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού, για το πλαίσιο 

(στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση 

έκδοσης νέων.  

 Δύο (2) εικονογραφημένοι κατάλογοι/τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού για την αντλία 

(στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση 

έκδοσης νέων.  

 Δύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου (WORKSHOP MANUAL - στην 

Αγγλική ή Ελληνική)  

 Δύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής αντλίας επιπέδου συνεργείου (WORKSHOP MANUAL - στην Αγγλική 

ή Ελληνική).  

 Δύο (2) εικονογραφημένοι κατάλογοι ανταλλακτικών υπερκατασκευής.  

 Για το αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών του ΑΠΣ:  

 Η προαναφερόμενη Δήλωση Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration of Conformity) για κάθε όχημα.  

 Το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του αρμόδιου φορέα ΥΠΥΜΕΔΙ, που αναφέρεται στο 

κατασκευασμένο πλαίσιο φορτηγού με την εν λόγω έγκριση τύπου (στη γλώσσα έκδοσης ή στην Αγγλική 

γλώσσα).  

 Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of Comformity) (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) 

για κάθε κατασκευασμένο πλαίσιο.  

 Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο και την 

πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική γλώσσα.  

 Μία (1) πλήρη διαγνωστική μονάδα: υλικό (υπολογιστής, καλώδια, κονέκτορες κλπ.) και λογισμικό βλαβών 

των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου για το πλαίσιο. Το λογισμικό να έχει δυνατότητα δωρεάν ενημερώσεων 
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για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από την αρχική του ενεργοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την 

οριστική παραλαβή του οχήματος.  

4. Με μέριμνα του προμηθευτή, με την παράδοση του οχήματος, να διαβιβάζεται στην Επιτροπή Παραλαβής και να 

κοινοποιείται στο ΑΠΣ / Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών / Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών, 

κατάσταση στην οποία να περιέχονται τα ακόλουθα:  

Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, αριθμός (s/n) αντλίας, αριθμός (s/n) Π/Δ και αριθμός εναέριας 

αναγνώρισης.  

3.11.1.6 Εκπαίδευση  

1. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα συντήρησης και 

επισκευής του προσφερομένου οχήματος (πλαίσιο και πυροσβεστικό συγκρότημα), καθώς και σχετικά με τη 

λειτουργία (υλικό και λογισμικό) της διαγνωστικής μονάδας βλαβών του πλαισίου για δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο Ν. Κεφαλληνίας. Να 

εκδοθούν σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους.  

2. Επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και πέντε (5) οδηγούς σε θέματα που αφορούν τον χειρισμό του οχήματος για 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο Ν. Κεφαλληνίας. 

3. Τέλος, ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα συντήρησης 

και επισκευής όλων των εξαρτημάτων των προσφερομένων αναπνευστικών συσκευών, για δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο Ν. Κεφαλληνίας. Να 

εκδοθούν σχετικές πιστοποιήσεις εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους 

τους.  

4. Τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής των τεχνικών και των οδηγών του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε περίπτωση που 

η εκπαίδευση γίνει εκτός του Ν. Κεφαλληνίας καθώς και παρουσίας διερμηνέα, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

5. Κατά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόμενες φάσεις της, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόμενους έντυπες σημειώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της 

εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα.  

6. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του οχήματος από τον 

προμηθευτή  

3.11.1.7 Δοκιμές παραλαβής  

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του οχήματος θα προβεί στις παρακάτω κατ' ελάχιστο δοκιμές:  

1. Μακροσκοπικό έλεγχο του υπό προμήθεια οχήματος και έλεγχο της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του 

φωτισμού, των συστημάτων αερισμού, κλιματισμού και γενικά όλων των συστημάτων και του εξοπλισμού του 

οχήματος.  

2. Δοκιμή καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια οχήματος με πορεία σε ελάχιστη απόσταση 20 km, η οποία θα 

περιλαμβάνει δυναμικό έλεγχο πέδησης και ευστάθειας, συμπεριφορά του οχήματος κατά την κίνηση κ.λ.π.  

3. Δοκιμή επιδόσεων της πυροσβεστικής αντλίας του υπό προμήθεια οχήματος στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 

Πόρων / Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο με έκδοση αντίστοιχου πρακτικού 

δοκιμής.  

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ1028-2, οι δοκιμές να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:  

 Με ελάχιστη υποπίεση αναρρόφησης (inlet pressure) 3,0 m Σ.Υ., με σωλήνες αναρρόφησης Φ125 mm, χωρίς 

φίλτρο αναρρόφησης (ράντιστρο).  

 Να μετρηθούν κατ΄ ελάχιστον οι μέγιστες παροχές (delivery rate) σε ολικές πιέσεις (delivery pressure) 10 bar 

και 40 bar αντίστοιχα.  

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί άμεσα η ολική πίεση, παρά 

μόνον η πίεση κατάθλιψης (outlet pressure) της αντλίας, να γίνει προσπάθεια η μέτρηση της μέγιστης παροχής 

να γίνει σε πιέσεις κατάθλιψης κατάλληλες ώστε οι ολικές πιέσεις να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τα 10 bar 

και τα 40 bar αντίστοιχα.  

 Να καταγραφούν (με τη βοήθεια των εκπροσώπων του προμηθευτή) οι στροφές λειτουργίας του κινητήρα του 

οχήματος όπου μετρώνται οι μέγιστες παροχές.  

 Με μέριμνα του προμηθευτή, να διαβιβάζονται στο ΑΠΣ / Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών / 

Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών, οι Εκθέσεις Δοκιμών μαζί με τα Δελτία Μετρήσεων – Υπολογισμών (όπου 

φαίνονται οι μετρούμενες παροχές σε αντιστοιχία πιέσεων αναρρόφησης, κατάθλιψης και ολικής κλπ.).  
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4. Ζύγιση οχήματος με πλήρες φορτίο, σε κατάσταση ετοιμότητας, προς διαπίστωση του ολικού βάρους, της 

κατανομής βαρών κατά τον διαμήκη άξονα, της κατανομής βαρών ανά άξονα (εμπρός – πίσω) και της κατανομής 

βαρών ανά τροχό.  

Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα (κυκλοφορία οχήματος – ασφάλιση) και δαπάνη του προμηθευτή.  

Τα οχήματα θα παραλαμβάνονται μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία τους. 

3.11.1.8 Χρόνος & τόπος παράδοσης – παραλαβή  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε 

χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, εφόσον η ημερομηνία 

παράδοσης συμπίπτει εντός του ανωτέρω μήνα.  

Η παράδοση του οχήματος στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς, να γίνει μετά από συνεννόηση της 

προμηθεύτριας εταιρείας και της επιτροπής παραλαβής.  

3.11.1.9 Ερωτηματολόγιο  

Α1. Οχήματος  

 Επιδόσεις  

 

 Τελική ταχύτητα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για τελική ταχύτητα 95 

km/h, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Επιτάχυνση 0-65 km/h: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για επιτάχυνση 0-65 

km/h σε 25 sec, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Επιτάχυνση 0-100m: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για επιτάχυνση 0-

100m σε 12 sec, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για 

δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση 45ο, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Διαστάσεις  

 

 Ολικό μήκος: 100 για τη μέγιστη απαίτηση, 120 για ολικό μήκος 6900 mm, αναλογική 

βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Γωνία προσέγγισης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για γωνία προσέγγισης 

33ο, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Γωνία αποχώρησης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για γωνία αποχώρησης 

33ο, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Γωνία κλίσης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για γωνία κλίσης 28ο, 

αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Εδαφική ανοχή: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για εδαφική ανοχή 0,4 m, 

αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για 

εδαφική ανοχή 0,35 m, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα του οχήματος: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 

1846-2, 120 για αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα 0,25 m, αναλογική βαθμολόγηση για 

ενδιάμεσες τιμές.  

 Κύκλος στροφής: 100 για τη μέγιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για κύκλο στροφής 15 m, 

αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Γωνία ανατροπής: 100 για την ελάχιστη απαίτηση του EN 1846-2, 120 για γωνία ανατροπής 

35ο, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Πλαίσιο  

 

 Περιθώριο ασφαλείας φόρτισης πλαισίου: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για περιθώριο 

1000 kg, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Ισχύς κινητήρα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για ισχύ κινητήρα 260 kW, αναλογική 

βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Σύστημα πέδησης, βοηθητικό σύστημα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για προσφορά 

ηλεκτρόφρενου ή υδραυλικού retarder.  
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 Σύστημα πέδησης, hill hold assist: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για προσφορά hill hold 

assist.  

 Βαρούλκο, μέγιστη ελκτική δυνατότητα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για μέγιστη 

ελκτική δυνατότητα 70 kΝ, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Βαρούλκο, μήκος συρματόσχοινου: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για μήκος 

συρματόσχοινου 60 m, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Ηλεκτρικό σύστημα, φωτεινή ροή προβολέα εργασίας: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για 

φωτεινή ροή 10000 lumen, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Ηλεκτρικό σύστημα, περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας Π/Δ: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 

για λειτουργία από 136 – 174 MHz, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Οπτική και ηχητική σήμανση, ένταση ήχου σειρήνας: 100 για 115 dB, 101 για 116 dB, 103 για 

117 dB, 107 για 118 dB, 114 για 119 dB και 120 για 120 dB.  

Α2. Αντλητικό συγκρότημα  

 

 Επιδόσεις αντλίας, μέση πίεση: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για παροχή 4000 l/min σε 

πίεση 10 bar, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Επιδόσεις αντλίας, υψηλή πίεση: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για παροχή 400 l/min σε 

πίεση 40 bar, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Αυλός οροφής, μέγιστη παροχή: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για παροχή 2500 l/min, 

αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

Α3. Υπερκατασκευής 

 

 Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για χωρητικότητα 6000 l, 

αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Χωρητικότητα δεξαμενής(ων) αφρού: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για συνολική 

χωρητικότητα 600 l, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

Β. Εγγυήσεις – τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά – χρόνος παράδοσης 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για 

εγγύηση πέντε (5) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το αμάξωμα της υπερκατασκευής: 100 για την ελάχιστη 

απαίτηση, 120 για εγγύηση δέκα (10) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για εγγύηση δέκα 

(10) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Εγγύηση δεξαμενών: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για εγγύηση δέκα (10) έτη σε 

μεταλλικές, 120 για εγγύηση δεκαπέντε (15) έτη σε πλαστικές, αναλογική βαθμολόγηση για 

ενδιάμεσες τιμές.  

 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, διάθεση: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για διάθεση 

ανταλλακτικών για δεκαπέντε (15) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, προμήθεια: 100 για προμήθεια ανταλλακτικών με την ελάχιστη 

έκπτωση, 120 για προμήθεια ανταλλακτικών με έκπτωση 40% για δέκα (10) έτη, αναλογική 

βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, εργασίες συντήρησης: 100 για εργασίες συντήρησης με την 

ελάχιστη έκπτωση, 120 για εργασίες συντήρησης με έκπτωση 30% για δέκα (10) έτη, αναλογική 

βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

 Χρόνος παράδοσης: 100 για τη μέγιστη απαίτηση, 120 για χρόνο παράδοσης έως δώδεκα (12) 

μήνες, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.  

3.11.1.10 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών  

Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑΔΑ Α 

Επιδόσεις  

Κ1 Τελική ταχύτητα  2 

Κ2 Επιτάχυνση 0-65 km/h  1 
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Κ3 Επιτάχυνση 0-100 m  1 

Κ4 Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση  1 

Διαστάσεις  

Κ5 Ολικό μήκος  9 

Κ6 Γωνία προσέγγισης  1 

Κ7 Γωνία αποχώρησης  1 

Κ8 Γωνία κλίσης  1 

Κ9 Εδαφική ανοχή  1 

Κ10 Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες  1 

Κ11 Αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα του οχήματος  1 

Κ12 Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο  6 

Κ13 Γωνία ανατροπής  4 

Πλαίσιο  

Κ14 
Περιθώριο ασφαλείας φόρτισης πλαισίου (μικτή έμφορτη μάζα σε σχέση με το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος)  

4 

Κ15 Ισχύς κινητήρα  8 

Κ16 Σύστημα πέδησης, βοηθητικό σύστημα  3 

Κ17 Σύστημα πέδησης, hill hold assist  1 

Κ18 Βαρούλκο, μέγιστη ελκτική δυνατότητα  1 

Κ19 Βαρούλκο, μήκος συρματόσχοινου  1 

Κ20 Ηλεκτρικό σύστημα, φωτεινή ροή προβολέα εργασίας  1 

Κ21 Ηλεκτρικό σύστημα, περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας Π/Δ  1 

Κ22 Οπτική και ηχητική σήμανση, ένταση ήχου σειρήνας  1 

Αντλητικό συγκρότημα  

Κ23 Επιδόσεις αντλίας, μέση πίεση  7 

Κ24 Επιδόσεις αντλίας, υψηλή πίεση  7 

Κ25 Αυλός οροφής, μέγιστη παροχή  2 

Υπερκατασκευή  

Κ26 Χωρητικότητα δεξαμενής νερού  5 

Κ27 Χωρητικότητα δεξαμενής αφρού  3 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 75 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ28 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα  8 

Κ29 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το αμάξωμα της υπερκατασκευής  4 

Κ30 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου και της υπερκατασκευής  2 

Κ31 Εγγύηση δεξαμενών  1 

Κ32 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, διάθεση  1 

Κ33 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, προμήθεια  2 

Κ34 Υποστήριξη με ανταλλακτικά, εργασίες συντήρησης  1 

Κ35 Χρόνος παράδοσης  6 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 25 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 100 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 + …… + σν x Κν 

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

σ1 + σ2 + … + σν = 1 (100%) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
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τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

 

Αργοστόλι 19/04/2017  Αργοστόλι 19/04/2017    Αργοστόλι 19/04/2017   

Ο Συντάξας 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Ελβίρα Λορεντζάτου Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

σελ. 121 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων οχημάτων: 

 

Ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος 

Δύο (2) καλαθοφόρου οχήματος 

Ενός (1) ανατρεπόμενου Φορτηγού μικτού βάρους 19 tn 

Ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού (τετραξονικού) ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn 

Ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού 3,5 tn (ωφέλιμο) 

Δύο (2) μικρών ανοικτών φορτηγών τύπου pickup 4x4 (Double Cab) 

Ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτής 100 HP  

Ενός (1) περιστρεφόμενου ελαστικοφόρου Εκσκαφέας 100HP  

Ενός (1) μικρού ελαστικοφόρου φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  

Τριών (3) οχημάτων περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP 

Ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος εκτός δρόμου 4x4 με δεξαμενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του 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,   

5. 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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6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του 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”, 

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις», 

11. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 

στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες” 

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

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

18. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, 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 Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του αναδόχου  

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

7. Η Τεχνική Έκθεση 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με άθροισμα των 

σχετικών συντελεστών βαρύτητας όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα μελέτη (Κριτήρια Αξιολόγησης 

Προσφορών). 

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις 

προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεστεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα 

(βλέπε: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Τμήμα) 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια παραπάνω οχημάτων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.349.612,90 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (323.907,10 €) δηλαδή συνολικά 1.673.520,00 €. 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΠΡΑΞΗ: «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης 

πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους». 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

1
ο 

ΤΜΗΜΑ Βυτιοφόρο όχημα 2.400,00 

2
ο 

ΤΜΗΜΑ Καλαθοφόρο όχημα  3.200,00 

3
ο 

ΤΜΗΜΑ Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 tn 2.300,00 

4
ο 

ΤΜΗΜΑ Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn 2.500,00 

5
ο 

ΤΜΗΜΑ Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιμο) 1.200,00 

6
ο 

ΤΜΗΜΑ Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 (Double Cab) 1.032,26 

7
ο 

ΤΜΗΜΑ Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP  1.600,00 

8
ο 

ΤΜΗΜΑ Ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 100HP  3.400,00 

9
ο 

ΤΜΗΜΑ Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης  1.060,00 

10
ο 

ΤΜΗΜΑ Όχημα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP 1.500,00 

11
ο 

ΤΜΗΜΑ 
Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με δεξαμενές νερού 5000 lt και 
αφρού 500 lt 

6.800,00 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 

(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016) 

Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 

1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας – Ποινικές ρήτρες  

Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς ορίζεται σε τριακόσιες 

εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Έκπτωση του Αναδόχου   

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 

παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

1. το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 

του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής ή τμηματικής παραλαβής των ειδών. Η 

πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις  αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση  

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίησή του θα πρέπει να στείλει 

εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή του όπου αυτό είναι 

δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του 

εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.   

ΑΡΘΡΟ 13ο Παραλαβή ειδών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με 

την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Μακροσκοπικός έλεγχος 

 Μηχανική εξέταση 

 Πρακτική δοκιμασία  

 Οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει η επιτροπή, μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, π.χ. εργαστηριακοί 

έλεγχοι κλπ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – προσωρινό – 

οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 

του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄ έφεση εξέτασης. Η παραλαβή των υλικών (οχημάτων – μηχανημάτων) και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προσκόμιση των υλικών στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου Κεφαλλονιάς.  

ΑΡΘΡΟ 14ο Χρόνος εγγύησης   

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της προμήθειας, καθορίζεται από τον 

προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ζητούμενο στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 

και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και 

στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 

σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 

όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο Ανταλλακτικά    

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που δεσμεύεται να 

αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις. 

ΑΡΘΡΟ 16ο Παράδοση  

Τα προσφερόμενα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς άθικτα και χωρίς 

ζημιές.  

 

Αργοστόλι 19/04/2017  Αργοστόλι 19/04/2017    Αργοστόλι 19/04/2017   

Ο Συντάξας 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Ελβίρα Λορεντζάτου Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:   ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  a b =a*b Συνολική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα, με 
το Φ.Π.Α. 

Τμήμα Περιγραφή  
Ποσότ. 
(ΤΕΜ.) 

Ανώτατη Τιμή 
μονάδας με 

Φ.Π.Α. 

Συνολική 
Ανώτατη Τιμή  

με Φ.Π.Α. Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 Βυτιοφόρο όχημα 1 148.800,00 148.800,00   

2 Καλαθοφόρο όχημα  2 99.200,00 198.400,00   

3 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 
tn 

1 142.600,00 142.600,00   

4 
Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) 
ωφέλιμου φορτίου ≥18 tn 

1 155.000,00 155.000,00   

5 Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιμο) 1 74.400,00 74.400,00   

6 
Μικρό ανοικτό φορτηγό τύπου pickup 4x4 
(Double Cab) 

2 32.000,00 64.000,00   

7 
Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 
HP  

1 99.200,00 99.200,00   

8 
Περιστρεφόμενος ελαστικοφόρος 
Εκσκαφέας 100HP  

1 210.800,00 210.800,00   

9 
Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας 
ολίσθησης  

1 65.720,00 65.720,00   

10 
Όχημα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 
(S.U.V.) 170HP 

3 31.000,00 93.000,00   

11 
Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με 
δεξαμενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt 

1 421.600,00 421.600,00   

 

 

Αργοστόλι:  ……… / ……… / 2017 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 
Υπογραφή & Σφραγίδα  

 



 

σελ. 128 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» 

- Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:  1.673.520,00 € 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   Εθνική Νομοθεσία – Μηχανήματα Έργων ΜΕ  

 Υ.Α. Δ.Μ./οικ.765/2017  (ΦΕΚ 242/Β`/2.2.2017) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών 
αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων 
(Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)  

 Εγκ. 4/2017  (ΦΕΚ --/9/3.2017) (Αρ. Πρωτ. Δ.Μ. / 5538/7.3.2017) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης 
Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)  

 Υ.Α. οικ. 21867/2016  (ΦΕΚ 3276/Β`/12.10.2016) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας  

 Υ.Α. 28159/3183/2016  (ΦΕΚ 1233/Β`/27.4.2016) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 81526/11940/24.12.2015 (Β΄ 
3017/31.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε 
τμήματα των εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016»  

 Ν. 4439/2016  (ΦΕΚ 222/Α`/30.11.2016) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας 
και λοιπές διατάξεις  

 Ν. 4388/2016  (ΦΕΚ 93/Α`/27.5.2016) Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου με τα 
αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση 
της Ε.Ε. σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις  

 Υ.Α. οικ.: 81526/11940/2015  (ΦΕΚ 3017/Β`/31.12.2015) Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε 
τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016  

 Εγκ. 4/2015  (ΦΕΚ --/18/2.2015) (Αρ. πρωτ: Δ.Μ./οικ/4642) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 
4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων  

 Εγκ. 8/2015  (ΦΕΚ --/19/5.2015) (Αριθ. Πρωτ. Δ.Μ. / οικ / 12001/19.5.2015) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 16 του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225 Α/08.10.2014)  

 Υ.Α. Δ13/ο/8485/2014  (ΦΕΚ 2055/Β`/29.7.2014) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων 
στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1.1.1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της 
σχετικής Επιτροπής  

 Υ.Α. Α1/οικ25890/2025/2014  (ΦΕΚ 1219/Β`/14.5.2014) Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ της αριθμ. 
Α2/29542/5347/1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 707/Β) περί μεταφοράς με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτων με Μέγιστη 
Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των τεσσάρων τόνων μηχανημάτων της επιχείρησης  

 Ν. 4313/2014  (ΦΕΚ 261/Α`/17.12.2014) Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις  

 Ν. 4302/2014  (ΦΕΚ 225/Α`/8.10.2014) Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις  

 Εγκ. 16/2014  (ΦΕΚ --/10/9.2014) (Αρ. Πρωτ. Δ13/ο/13089/10.9.2014) Παράταση προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 και τροποποίηση της 
απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής  

 Υ.Α. 27397/122/19.8.2013/2013  (ΦΕΚ 2062/Β`/23.8.2013) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως 
αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας  

 Ν. 4199/2013  (ΦΕΚ 216/Α`/11.10.2013) Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις  
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 Εγκ. 31/2013  (ΦΕΚ --/4/11.2013) (Αρ. Πρωτ. Δ13/ο/11170/4.11.2013) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 111 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013), που αφορά τα μηχανήματα έργων  

 Εγκ. 15/2013  (ΦΕΚ --/9/4.2013) (Αριθ. πρωτ.: Δ13/o/4508/2013) Διευκρινίσεις επί θεμάτων κυκλοφορίας 
μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.)  

 Ν. 3996/2011  (ΦΕΚ 170/Α`/5.8.2011) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις  

 Εγκ. 9/2010  (ΦΕΚ --/15/4.2010) (Αριθ. Πρωτ.: Δ13ε/ο/4341/15.4.2010) Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε. 33/2006 (Α. Π. 
Δ13ε/ο/21814/4.12.2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)  

 Υ.Α. Δ13/ο/4243/2009  (ΦΕΚ 516/Β`/19.3.2009) Παράταση προθεσμίας για την εξέταση και εκδίκαση των 
δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993  

 Υ.Α. Α3/28010/2345/2008  (ΦΕΚ 992/Β`/29.5.2008) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό μηχανοκίνητων 
οχημάτων ως αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργου και την κατάταξη των οχημάτων ειδικής χρήσης  

 Υ.Α. Α6/55298/4926/2008  (ΦΕΚ 148/Β`/30.1.2008) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα 
πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά  

 Υ.Α. Δ13ε/23552/2007  (ΦΕΚ 2429/Β`/27.12.2007) Παράταση προθεσμίας για την εξέταση και εκδίκαση των 
δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993  

 Υ.Α. Δ13ε/1764/2007  (ΦΕΚ 189/Β`/14.2.2007) α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την 
κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και εκδίκαση των 
παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007  

 Ν. 3481/2006  (ΦΕΚ 162/Α`/2.8.2006) Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις  

 Εγκ. Ε 33/2006  (ΦΕΚ --/4/12.2006) Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου μηχανημάτων έργων  

 Εγκ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 403/2006  (ΦΕΚ --/22/6.2006) Τήρηση στα εργοτάξια, βιβλίων ασφάλειας και υγείας και αποδεικτικών 
στοιχείων για τα μηχανήματα έργων  

 Π.Δ. 155/2004  (ΦΕΚ 121/Α`/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ  

 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003  (ΦΕΚ 1186/Β`/25.8.2003) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων  

 Υ.Α. Δ13ε/4800/2003  (ΦΕΚ 708/Β`/4.6.2003) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος 
Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)  

 Εγγρ. Δ13ε/9678/2003  (ΦΕΚ --/22/12.2003) Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 
ανυψωτικών Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, 
αντλίες σκυροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας)  

 Υ.Α. 8407/395/2002  (ΦΕΚ 1368/Β`/24.10.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/100/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές 
των μηχανοκίνητων οχημάτων»  

 Εγγρ. 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/2002  (ΦΕΚ --/24/9.2002) Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων  

 Εγγρ. Δ13ε/0/4068/2002  (ΦΕΚ --/2002) Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου Μηχανημάτων Έργων  

 Εγγρ. 1027366/216/0015/ΠΟΛ.1069/2001  (ΦΕΚ --/12/3.2001) Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων  

 Εγγρ. Δ13ε/7940/2001  (ΦΕΚ --/7/9.2001) Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, 
αντλίες σκυροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας)  

 Αρ. Πρωτ. Δ13ε/ο/1726/2001  (ΦΕΚ --/19/2.2001) Υποχρεωτικός εξοπλισμός Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)  

 Υ.Α. Κ3-1563/2000  (ΦΕΚ 385/Β`/24.3.2000) Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται 
από την παρ 4 του άρθρου 5 ΚΝ 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης» όπως ισχύει, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης»  

 Π.Δ. 304/2000  (ΦΕΚ 241/Α`/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99 «τροποποίηση του π.δ 395/94 σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου» (94/Α)  

 Υ.Α. 20172/1954/2000  (ΦΕΚ 183/Β`/17.2.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγία 99/14/ΕΚ της Επιτροπής 
της 16ης Μαρτίου 1999 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά οπίσθιους φανούς ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους  

 Αρ. Πρωτ. Δ13ε/ο/5784//2000  (ΦΕΚ --/2/8.2000) Μηχανήματα έργων (ΜΕ)  

 Εγκ. Δ13ε/10154/2000  (ΦΕΚ --/18/12.2000) Πιστοποιητικά καταλληλότητας – Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων έργων (ΜΕ) (γερανοί, γερανοί – εκσκαφείς, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες 
σκυροδέματος και περονοφόρα)  
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 Αρ. Πρωτ. Δ13ε/ο/9006/2000  (ΦΕΚ --/7/11.2000) Πιστοποιητικά καταλληλότητας – Βεβαιώσεις περιοδικού 
επανελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργων (ΜΕ) (γερανοί, γερανοί – εκσκαφείς, καλαθοφόρα, αναβατόρια, 
αντλίες σκυροδέματος και περονοφόρα)  

 Υ.Α. Δ 17α/04/88/ΦΝ 416/1999  (ΦΕΚ 2076/Β`/25.11.1999) Χορήγηση ειδικής άδειας για την κυκλοφορία 
Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)  

 Υ.Α. Φ2/64580/2288/1999  (ΦΕΚ 1523/Β`/27.7.1999) Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ  

 Π.Δ. 292/1999  (ΦΕΚ 262/Α`/24.11.1999) Καθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων Έργων 
(ΜΕ)  

 Π.Δ. 89/1999  (ΦΕΚ 94/Α`/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου  

 Ν. 2696/1999  (ΦΕΚ 57/Α`/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  

 Ν. 2682/1999  (ΦΕΚ 16/Α`/8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις  

 Εγγρ. 1004210/13/0015/ΠΟΛ.1003/1999  (ΦΕΚ --/14/1.1999) Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων  

 Εγγρ. Δ13ε/5933/1999  (ΦΕΚ --/3/8.1999) Χρήση Μηχανημάτων (Μ.Ε) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, 
Μαρμαράδικα, Εργοτάξια Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών 
Αποθήκες, Εκθέσεις κ.λπ.  

 Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997  (ΦΕΚ 295/Β`/11.4.1997) Τροποποίηση της 765/14-1-91 (81/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

 Υ.Α. οικ. 8476/90/1997  (ΦΕΚ 198/Β`/17.3.1997) Τροποποίηση της υ.α 13147/ΔΠΠ010/47/95 απόφασης του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας  

 Π.Δ. 18/1996  (ΦΕΚ 12/Α`/18.1.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ»  

 Υ.Α. Οικ. 13147/ΔΠΠ010/47/1995  (ΦΕΚ 652/Β`/26.7.1995) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου 
βιομηχανικών προϊόντων  

 Π.Δ. 395/1994  (ΦΕΚ 220/Α`/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK  

 Π.Δ. 377/1993  (ΦΕΚ 160/Α`/15.9.1993) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές  

 Ν. 2094/1992  (ΦΕΚ 182/Α`/25.11.1992) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  

 Υ.Α. Δ13/0/232/1992  (ΦΕΚ 119/Β`/26.2.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη μηχανοκίνητων οχημάτων  

 Ν. 2052/1992  (ΦΕΚ 94/Α`/5.6.1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις  

 Π.Δ. 186/1992  (ΦΕΚ 84/Α`/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  

 Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991  (ΦΕΚ 572/Β`/25.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 84/532/ΕΟΚ, 
86/295/ΕΟΚ και 86/296/ΕΟΚ οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το υλικό και τα 
μηχανήματα εργοταξίου ήτοι τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) ή κατά της πτώσης 
αντικειμένων (FOPS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου  

 Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/1991  (ΦΕΚ 359/Β`/28.5.1991) Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των 
πυργογερανών σε συμπλήρωση της υ.α 69001/1921/88  

 Ν. 1959/1991  (ΦΕΚ 123/Α`/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις  

 Υ.Α. 765/1991  (ΦΕΚ 81/Β`/21.2.1991) Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των 
πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων  

 Π.Δ. 70/1990  (ΦΕΚ 31/Α`/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες  

 Υ.Α. 69001/1921/1988  (ΦΕΚ 751/Β`/18.10.1988) Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 
θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών  

 Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986  (ΦΕΚ 570/Β`/9.9.1986) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985  

 Υ.Α. ΕΗ3/0/700/1986  (ΦΕΚ 399/Β`/11.6.1986) Κατάταξη μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα και 
ρύθμιση, συναφών με τα Μηχανήματα Έργων, Διατάξεων  

 Υ.Α. ΕΗ3/0/1739/83/1984  (ΦΕΚ 26/Β`/17.1.1984) Τροποποίηση της αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών «περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα»  

 Υ.Α. ΕΗ3/0/15516/1981  (ΦΕΚ 285/Β`/19.5.1981) Περί διαδικασίας εγκρίσεως του τύπου των μηχανημάτων έργων 
(Μ.Ε.), για την κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα  
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σελ. 131 
 

 Π.Δ. 1073/1981  (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού  

 Υ.Α. ΕΗ3/0/15697/1980  (ΦΕΚ 709/Β`/28.7.1980) Περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου 
χαρακτήρα  

 Υ.Α. Α5/2375/1978  (ΦΕΚ 689/Β`/18.8.1978) Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών  

 Π.Δ. 827/1977  (ΦΕΚ 267/Α`/19.9.1977) Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9-1-76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λειτουργίας 
χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»  

 Ν. 489/1976  (ΦΕΚ 331/Β`/11.12.1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης  

 Π.Δ. 212/1976  (ΦΕΚ 78/Α`/6.4.1976) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας 
και προωθητάς εν γένει  

 Π.Δ. 22/1976  (ΦΕΚ 6/Α`/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων  

 Β.Δ. της 7-4/1954  (ΦΕΚ 61/Α`/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/τος «περί 
επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί από 12.6.1953 
Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρήσεως κινητηρίων 
μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως»  

 
 

Αργοστόλι 19/04/2017  Αργοστόλι 19/04/2017    Αργοστόλι 19/04/2017   

Ο Συντάξας 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης  

Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Δανελάτος Ελβίρα Λορεντζάτου Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο 

Με εντολή Δημάρχου 

Αργοστόλι 21/03/2019 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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