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Μ Ε Λ Ε Τ Η 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Τμήμα 1: Φορτωτής εκσκαφέας /  CPV : 43200000-5 
Τμήμα 2: Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος / CPV : 34144450-7 
Τμήμα 3:Συμπιεστής Εδάφους / CPV : 43312500-8 
 

 

 

 
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βελβεντού  

Συνολικός Προϋπολογισμός : 148.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περιεχόμενα μελέτης: 
 
1.Τμήμα 1: Φορτωτής εκσκαφέας 
2.Τμήμα 2: Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος 
3.Τμήμα 3:Συμπιεστής Εδάφους 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Έργο: Προμήθεια  μηχανημάτων έργου  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Δήμου Βελβεντού                                                
ΔΗΜΟΣΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                             Αρ. Μελ.: 13 / 2020                                                

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 21                                                      Χρημ/ση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,                                                                                                                                                                                                                                    
50400 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ                                               ΣΑΕ-055      

                                                                                           

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 
Η παρούσα συνολική μελέτη αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού» 
για  τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού.  
 
Τα μηχανήματα αυτά είναι : 
 

 Φορτωτής- εκσκαφέας 
 Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος 
 Συμπιεστής Εδάφους 

 
Σκοπός της συνολικής προμήθειας είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη 
λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου .Επίσης θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν 
ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους δημότες.  

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 148.180,00 €, για 

εργασίες 119.500,00  €, Φ.Π.Α. 28.680,00 € και χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα όπως διακρίνεται 
παρακάτω :  

A/A ΕΙΔΟΣ CPV  

TMHMA 1 Φορτωτής εκσκαφέας 43200000-5 Μηχανήματα 
χωματουργικών 

εργασιών και εκσκαφών 
και συναφή μέρη 

TMHMA 2 Διαγραμμιστής 
αυτοκινούμενος 

34144450-7 Οχήματα ψεκασμού 

TMHMA 3 Συμπιεστής Εδάφους 43312500-8 Μηχανικοί 
οδοστρωτήρες 

 
Αναλυτικά, παρακάτω ακολουθεί για κάθε μηχάνημα / τμήμα μια υπομελέτη. 
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Τμήμα 1 : Φορτωτής-εκσκαφέας 
CPV:  43200000-5 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) φορτωτή – εκσκαφέα για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου 
στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού. 
Η ποιότητα του προς προμήθεια είδους θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην παρούσα υπομελέτη.  
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους 
για το Δήμο Βελβεντού 
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 83.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7132.03   του προϋπολογισμού του ∆ήμου έτους 2020. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής 
το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού και 
μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και 
διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 
Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος 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 ή από την τεχνική περιγραφή.  
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 μονοκόματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 
τοποθετημένους μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος. 
Θα φέρει επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας. 
Το μέγιστο βάρος του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας (με φορτωτή και εκσκαφέα) θα είναι 
περίπου 3 tn και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 4 tn με πλήρη 
εξάρτηση. Καθώς το μηχάνημα θα επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, 
κλπ) οι διαστάσεις τους σε θέση πορείας θα είναι: 
Το μήκος του θα είναι έως 4 μέτρα, ύψος έως 2,5 μέτρα και πλάτος στους τροχούς περίπου 1,30 μέτρα. 
Η μικρότερη απόσταση του κάτω μέρους των μηχανημάτων από το έδαφος θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 
25 εκ., έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα–αναρριχητικότητα που απαιτούν οι συνθήκες εργασίας τους. 

 
 

2. Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, κυβισμού 
τουλάχιστον 2200 cm3, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος 
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τουλάχιστον 35 kW κατά ISO/TR 14396. Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί ανάλογα η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ροπή στρέψεως. 
Προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα από τυχόν πρόσκρουση κατά την διαδικασία φόρτωσης - 
εκφόρτωσης ο κινητήρας θα είναι τοποθετημένος στο πλάι του μηχανήματος. 
 

3. Υδραυλικό σύστημα 
Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί, μέσω γραναζωτής αντλίας. Η υδραυλική πίεση ορίζεται 
να είναι τουλάχιστον 190 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
55 lt/min.  

 

4. Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα  
α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω υδροστατικής μετάδοσης κίνησης με τουλάχιστον δύο υποδιαιρέσεις 
για την κίνηση εμπρός και δύο για την κίνηση πίσω. Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα είναι τουλάχιστον 20 
km/h για την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η 
αντίστοιχη ταχύτητα πορείας. Θα διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση με δυνατότητα κλείδωσης του εμπρόσθιου 
και οπίσθιου διαφορικού. Η κλείδωση των διαφορικών θα επιτυγχάνεται προοδευτικά και αυτόματα.  
Ο εμπρόσθιος άξονας θα έχει την δυνατότητα ταλάντωσης κατά τουλάχιστον 15Ο. 
 
Ελαστικά 
Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν ελαστικά βαρέως βιομηχανικού τύπου (industrial type). Τα 
ελαστικά θα είναι ίδιων διαστάσεων σε όλους τους τροχούς.  
 
β. Σύστημα διεύθυνσης 
Να γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, να είναι υδραυλικής επενέργειας και να επενεργεί σε όλους τους 
τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή εσωτερική ακτίνα στροφής στους εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ 
πεζοδρομίων η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 800 χιλ. 
 
γ. Σύστημα πέδησης 
Τα φρένα του μηχανήματος να είναι υδραυλικά και να υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με 
ψύξη ελαίου στον κεντρικό άξονα μετάδοσης κίνησης. 
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας το φρένο 
στάθμευσης πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητο από το κύριο σύστημα πέδησης.   

 

5. Εξαρτήσεις 
α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή 
Στο μπροστινό μέρος των μηχανημάτων απαιτείται εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών 
απαιτήσεων που να αποτελείται από βραχίονα, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους 
λειτουργίας.  
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων σπαστός χωρητικότητας τουλάχιστον 0,3 m³.  
Να δοθούν οι δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος. 
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 2,50 μ. τουλάχιστον. 
Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου να είναι τουλάχιστον 2500 kg.   
Το μέγιστο βάρος ανατροπής του μηχανήματος σε πλήρη στροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1500 κιλά. 
Η μέγιστη απόσταση από τους τροχούς μέχρι τον αναστραμμένο κάδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 
mm. 
Ο χειρισμός των φορτωτών να γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις. 
 
β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 
Στο πίσω μέρος των μηχανημάτων να είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα τηλεσκοπικού τύπου. Να 
είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, 
δεξιά-αριστερά.  
Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 30 εκ. Τουλάχιστον και θα περιστρέφεται γύρω από τον 
πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη 
γωνία περιστροφής κάδου.  
Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την 
πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα, κ.λπ. 
Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες: 
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• Το βάθος εκσκαφής πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,5 μέτρα. 
• Το μέγιστο ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 2,0 μέτρα 
• Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 2500 kg. 
• Ανυψωτική ικανότητα (μπούμα και βραχίονας απλωμένα στο έδαφος) τουλάχιστον 700 κιλά. 

 

6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με  μια (1) πόρτα 
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 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 τους εξωτερικά της καμπίνας και ανακλαστικό τρίγωνο στο πίσω μέρος τους. 
 
Τα μηχανήματα, κατά την παράδοση, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά :  
• Σειρά συνήθων εργαλείων . 
• Πυροσβεστήρα εν ισχύ κατά την παράδοση.  
• Πλήρες φαρμακείο.  
• Τρίγωνο βλαβών. 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    
Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου  προκειμένου να είναι 
εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1)  έτους για το πλήρες όχημα 
(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας.    

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα   στην οποία θα δηλώνει ότι: 

             α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της                 
             προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
             β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό             
             κριθεί σκόπιμο. 
             γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   
 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή 
για το χειρισμό  και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
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Παράδοση Οχημάτων 
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση 
των πινακίδων. 
Ο χρόνος  παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε  (5) μήνες. Να υποβληθεί σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση.   
 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 
εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1.Φορτωτής – Εκσκαφέας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

2 Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3 Υδραυλικό σύστημα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

5 Σύστημα διεύθυνσης 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

6 Σύστημα πέδησης 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

7 Σύστημα φόρτωσης – φορτωτή  
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

8 Σύστημα εκσκαφής - τσάπα 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

9 Καμπίνα και άλλα στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

10 Ποιότητα – Καταλληλότητα – Τεχνική υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

11 Εκπαίδευση Προσωπικού  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

12 Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

13 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Φορτωτής- Εκσκαφέας 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Γενικά - Μεγέθος 100-120 10,00 

2 Κινητήρας 100-120 10,00 

3 Υδραυλικό Σύστημα 100-120 10,00 

4  Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 100-120 10,00 

5 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 5,00 

6 Σύστημα πέδησης  100-120 5,00 

7 Σύστημα Φόρτωσης 100-120 5,00 

8 Σύστημα Εκσκαφής 100-120 5,00 

9 Καμπίνα οδήγησης – Άλλα στοιχεία 100-120 10,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

10 
Ποιότητα – Καταλληλότητα – Τεχνική 
υποστήριξη 

100-120 5,00 

11 
Εκπαίδευση Προσωπικού 

100-120 10,00 

12 Παράδοση οχημάτων 100-120 10,00 

13 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 

100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Βελβεντού ενός φορτωτή - εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού , όπου έχει ενδεικτικό 
προϋπολογισμό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
 
 
 

 
Α/Α  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

67.500,00 16.200,0 83.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ    83.700,00 
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 ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο προμήθειας  
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια ενός φορτωτή –εκσκαφέα του Δήμου Βελβεντού»  για  τις 
ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού.  
 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 83.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α.  62.7132.03 
και  
 
CPV : 43200000-5 - Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 
 
H προμήθεια θα γίνει με ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον         
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους για το  
Δήμο Βελβεντού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

  Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

  Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

  Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου. 

  Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

  Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του. 

  Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις». 

  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». 

 Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
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  Ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

 Ο Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 

 Την Οδηγία 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 
57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10 και ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

ΑΡΘΡΟ 4o: Στοιχεία προσφορών 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα κατατίθενται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού ότι 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος που αναφέρονται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - κόστους για τον Δήμο Βελβεντού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση- Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, διάρκειας 
τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου λήγει στους πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές υποχρεώσεις 

του 
Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του συστήματος, κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό 
έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην πιο κάτω παρ. 3 του ιδίου αυτού άρθρου. 
1. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού 
ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής του 
στην εργασίας (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 
οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος του Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των τριών 
(3) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου 
χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά 
τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές 
δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα 
που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του 
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ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
η βλάβη προήλθε από βανδαλισμό ή κακόβουλη ενέργεια. 
2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση από 
έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει 
άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (με 
μέγιστο όριο των τριών ημερών), τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο. 
3. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων 
μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο μέτρο, την εγγυητική 
του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση των σύννομων 
συμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου και την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου (το οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου) 
που θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην 
Τεχνική έκθεση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο:Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας – Έκδοση αδειών 
Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Τόπος - χρόνος παράδοσης  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος του αντικειμένου της προμήθειας  σε σημείο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός  πέντε ( 5 ) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ   13 

 
Τμήμα 2:Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος 
CPV : 34144450-7 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) διαγραμμιστή αυτοκινούμενου για τον εκσυγχρονισμό 
και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου 
στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσίων δεν διαθέτει διαγραμμιστή αυτοκινούμενο καθώς ο Δήμος Βελβεντού 
είναι ένας δήμος που επανασυστήθηκε με το Ν.4600/2019 και επαναλειτουργεί από μηδενική βάση χωρίς 
επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σε ότι αφορά τη συντήρηση 
των υποδομών του. 
Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω   η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  επιβεβλημένη και αναγκαία για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες. 
Η ποιότητα του προς προμήθεια είδους θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην παρούσα υπομελέτη.  
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους 
για το Δήμο Βελβεντού 
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7132.03  του προϋπολογισμού του ∆ήμου έτους 2020. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο, γνωστού αναγνωρισμένου οίκου εξειδικευμένου σε μηχανήματα 
οδοσήµανσης. Το μηχάνημα θα είναι αυτοκινούμενο για την εύκολη καθοδήγηση του χειριστή́, είτε με 
χρήση του καθίσματος / οδήγηση – είτε άνευ καθίσματος. To κάθισμα του διαγραμμιστικού μηχανήματος 
θα έχει διπλή́ μέθοδο ανάβασης για τον χειριστή́, με σύστημα ανάκλησης για την οδήγηση του 
μηχανήματος σε καθιστική́ ή όρθια στάση, βελτιώνοντας την ορατότητα του χειριστή́. Το κάθισμα του 
διαγραμμιστικού μηχανήματος θα έχει αντιολισθητικό χώρο αποθήκευσης των εργαλείων του 
διαγραμμιστή, έξτρα χώρο αποθήκευσης δοχείου βενζίνης ή χρώματος. Το κάθισμα θα συνδέεται με 
κοτσαρόδο στο κεντρικό μηχάνημα διαγράμμισης και ο χειρισμός του θα γίνεται από τις χειρολαβές του 
μηχανήματος και όχι με πετάλια.   
Η ιπποδύναμη του διαγραμμιστικού μηχανήματος θα είναι 8.4 HP net/ 9.0 HP gross σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές SAEJ1349 και γνωστής αξιόπιστης κατασκευάστριας εταιρείας βενζινοκινητήρων. Το 
σύστημα διαγράμμισης θα έχει αναδιπλούμενο σασί, για την ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης του.   
Το μηχάνημα θα έχει σύστημα προεπιλογής γραμμής – διακεκομμένης & συνεχόμενης. Η εναλλαγή́ της 
επιλογής γραμμής θα γίνεται απευθείας από τον χειριστή́ . Η κονσόλα του διαγραμμιστικού  θα 
συμπεριλαμβάνει χειρόφρενο ασφαλισμένου δίσκου, κοντρόλ ρύθμισης πιέσεως των δύο (2) πιστολιών, 
στοπ έκτακτης ανάγκης και γκάζι ρύθμισης της βενζινομηχανής. Η κίνηση του διαγραμμιστικού 
μηχανήματος θα γίνεται με χειριστήριο τύπου μοτοσυκλέτας με κοινό χειρισμό  αριστερά – δεξιά, για την 
ευκολία του χειριστή́.   
Η αντλία βαφής του airless μηχανήματος θα κινείται με υδραυλική́ / μηχανική́ λειτουργία. Η αντλία βαφής 
θα είναι μεγάλης διαδρομής και αργής παλινδρόμησης 63cc με άξονες αντλίας επεξεργασμένους με 
σκληρό χρώμιο για μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση. Η πίεση λειτουργίας του μηχανήματος θα 
έχει μέγιστη απόδοση 240 bar / 3500 psi και μέγιστη παροχή́ υλικού 8.5 λίτρα το λεπτό. Η βαλβίδα 
αναρρόφησης υλικού της αντλίας βαφής θα έχει μεγάλη υποδοχή, με μπίλια μεγαλύτερη των 31 χιλιοστών  
για την εύκολη ροή σε βαριά υλικά. Το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος θα ψύχεται με τεχνολογία – 
τούνελ – για την αποφυγή́ υπερθέρμανσης του μηχανήματος.   
Το μηχάνημα θα συμπεριλαμβάνει κάδο υαλοσφαιριδίων δύο (2) πιστολιών με δονούμενο σύστημα ροής 
υλικού χωρητικότητας 21 λίτρα, για την ανάκλαση και την ορατότητα της γραμμής τις νυχτερινές ώρες.   
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Ο κάδος χρώματος θα τοποθετείται σε ειδική υποδοχή στο πλαίσιο του μηχανήματος για σταθερότητα. Θα 
υπάρχει ειδική υποδοχή για σωλήνα αναρρόφησης του χρώματος το οποίο θα ασφαλίζει κατά τη χρήσης 
του μηχανήματος.   
Το μηχάνημα θα έχει αποσπώμενο πιστόλι βαφής, κατάλληλο για βαψίματα stenciling – σήμανσης, 
διαχωριστικές γραμμές, τοιχία, διαβάσεις κ.α.  
Τα λάστιχα στους πίσω τροχούς του διαγραμμιστικού είναι βιομηχανικού τύπου 6 λινά για την μέγιστη 
αντοχή́ στα χρώματα διαγράμμισης. Ο εμπρόσθιος τροχός είναι περιστροφικός με σύστημα 
ευθυγράμμισης στο άνω μέρος του μηχανήματος για εύκολη πρόσβαση του χειριστή́.   
Ο δείκτης επαναδιαγράμμισης 55 εκ τοποθετείται και αφαιρείται χωρίς τη χρήσης εργαλείων και 
διευκολύνει  τον χειριστή́ στη ανανέωση βαψίματος παλαιάς διαγράμμισης.   
Ο αυτοκινούμενος διαγραμμιστικός εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη χρήση νέας και παλαιάς 
επαναδιαγράμμισης σε τοπικές οδούς του δήμου, θέσεις πάρκινγκ, διαβάσεις πεζών κ.α  
Το σύστημα διαγράμμισης θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, κατάλογο ανταλλακτικών και 
από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται για το 
διαγραμμιστικό εξοπλισμό η παροχής́ ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και η ύπαρξη τεχνικής 
υποστήριξης.  
Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει με την προσφορά του για το διαγραμμιστικό εξοπλισμό, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι:   
α) πιστοποιητικά CE του εξοπλισμού,  
β) σύνδεσμο σε ιστοσελίδα όπου θα υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή́ με διάγραμμα του μηχανήματος και 
λίστα ανταλλακτικών ώστε να γίνεται εύκολη αναζήτηση των ζητούμενων ανταλλακτικών,  
γ) αναλυτική́ περιγραφή́ του προσφερόμενου εξοπλισμού και του τρόπου λειτουργίας του,  
δ) πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων του εξοπλισμού 
στην Ελληνική́ γλώσσα.  
Όλα τα παρακάτω στοιχεία, περιγραφές, διαστάσεις, χαρακτηριστικά κτλ που συντελούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού αποτελούν ουσιώδη χαρακτηριστικά και η απόκλιση από 
αυτά επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς του υποψηφίου.  
Ως χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται οι τρεις (3 ) μήνες  από την υπογραφή́ της σύμβασης. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2. Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

2 Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3 Σύστημα προεπιλογής γραμμής 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

4 Αντλία βαφής  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

5 Πίεση λειτουργίας του μηχανήματος 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

6 Βαλβίδα αναρρόφησης υλικού 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

7 Ποιότητα – Καταλληλότητα – Τεχνική υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

8 Εκπαίδευση Προσωπικού  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

9 Παράδοση εξοπλισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

10 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2. Διαγραμμιστής αυτοκινούμενος 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 100-120 25 

2 Κινητήρας 100-120 25 

3 Σύστημα προεπιλογής γραμμής  100-120 15 

4 Αντλία βαφής 100-120 5 

5 Πίεση λειτουργίας  του μηχανήματος 100-120 5 

6 Βαλβίδα αναρρόφησης υλικού 100-120 5 

7 Ποιότητα – Καταλληλότητα – Τεχνική υποστήριξη 100-120 5 

8 Εκπαίδευση Προσωπικού 100-120 5 

9 Παράδοση εξοπλισμού 100-120 5 

10 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 100-120 5 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
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 = σ1χ Κ1 + σ2 χ Κ2 +……+σν  χΚν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Βελβεντού ενός διαγραμμιστή αυτοκινούμενο για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού , όπου έχει ενδεικτικό 
προϋπολογισμό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Α/Α  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ  
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

30.000,00 7.200,00 37.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ    37.200,00 
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ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο προμήθειας  
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια ενός διαγραμμιστή –αυτοκινούμενου του Δήμου 

Βελβεντού»  για  τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού.  

 
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α. 62.7132.03 
και  
 
CPV : 34144450-7 - Οχήματα ψεκασμού 
 
H προμήθεια θα γίνει με ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον         
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους για το  
Δήμο Βελβεντού 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

  Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

  Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

  Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου. 

  Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

  Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του. 

  Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις». 

  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». 

 Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

  Ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

 Ο Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 
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 Την Οδηγία 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 
57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10 και ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

ΑΡΘΡΟ 4o: Στοιχεία προσφορών 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα κατατίθενται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού ότι 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος που αναφέρονται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - κόστους για το Δήμο Βελβεντού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση- Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, διάρκειας 
τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου λήγει στους τρεις (3) μήνες  από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές υποχρεώσεις 

του 
Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του συστήματος, κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό 
έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην πιο κάτω παρ. 3 του ιδίου αυτού άρθρου. 
1. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού 
ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής του 
στην εργασίας (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 
οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος του Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των τριών 
(3) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου 
χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά 
τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές 
δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα 
που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του 
ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
η βλάβη προήλθε από βανδαλισμό ή κακόβουλη ενέργεια. 
2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση από 
έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει 
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άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (με 
μέγιστο όριο των τριών ημερών), τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο. 
3. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων 
μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο μέτρο, την εγγυητική 
του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση των σύννομων 
συμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου και την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου (το οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου) 
που θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην 

Τεχνική έκθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας – Έκδοση αδειών 
Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Τόπος - χρόνος παράδοσης  
Η τελική παράδοση του μηχανήματος   θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την 
έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες.  
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Τμήμα 3: Συμπιεστής εδάφους 
CPV : 43312500-8 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) συμπιεστή εδάφους για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου 
στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού. 
Γενικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος Βελβεντού είναι ένας δήμος που επανασυστήθηκε με το 
Ν.4600/2019 και επαναλειτουργεί από μηδενική βάση χωρίς επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών του σε ότι αφορά τη συντήρηση των υποδομών του. 
Η ποιότητα του προς προμήθεια είδους θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην παρούσα υπομελέτη.  
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί με  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους 
για το Δήμο Βελβεντού. 
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.  62.7132.03 του προϋπολογισμού του ∆ήμου έτους 2020. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ι. Όχημα 
α. Γενικά χαρακτηριστικά: 
Ο προς προμήθεια οδοστρωτήρας θα είναι καινούργιος, εύφημου εργοστασίου εκ των πλέον εξελιγμένων 
τύπων στην αγορά και σε άριστη κατάσταση μηχανικά και λειτουργικά. 
 

β. Κινητήρας: 
Ο κινητήρας του Οδοστρωτήρα θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL) δικύλινδρος, αερόψυκτος, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον Euro Stage V, με ιπποδύναμη τουλάχιστον 20 HP που θα κινεί 
τον οδοστρωτήρα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. 

 
γ. Σύστημα Δόνησης: 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος εμπρός και πίσω με δύο (2) κυλιόμενα τύμπανα διαμέτρου 
τουλάχιστον 0.50m και πλάτους τουλάχιστον 1.0m με δόνηση εμπρός και πίσω, με δυνατότητα 
απομόνωσης του ενός τυμπάνου (χειροκίνητα ή αυτόματα) και συχνότητα δόνησης στο εμπρός και πίσω 
τύμπανο τουλάχιστον 60Hz. Θα έχει φυγόκεντρο δύναμη στο κάθε τύμπανο τουλάχιστον 15 kΝ. 

 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα διαβροχής τυμπάνων με τον ψεκασμό νερού να 

γίνεται με ηλεκτρική αντλία. 
 
δ. Σύστημα  Πέδησης: 
Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με υδροστατικά φρένα και στα δύο (2) τύμπανα, με χειρόφρενο 
και φρένο ασφαλείας. 

 
ε. Ταχύτητα –αναρριχητική  ικανότητα 
Η μέγιστη ταχύτητα του μηχανήματος να είναι τουλάχιστον 10 km/h. H αναρριχητική ικανότητα του 
μηχανήματος να είναι τουλάχιστον 30%. 
 

στ. Σύστημα  διεύθυνσης  
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδροστατικό. Η γωνία διεύθυνσης να είναι περίπου ± 35Ο . Για λόγους 
ασφαλείας να διαθέτει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, σύστημα ταλάντωσης τουλάχιστον ± 5°.  Η 
εξωτερική ακτίνα στροφής, μετρούμενη από το εξωτερικό άκρο του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από 2.800 mm. Να δοθούν σχετικά διαγράμματα του εργοστασίου.  
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ζ. Ηλεκτρικό  σύστημα: 
Ο Οδοστρωτήρας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πλήρη φώτα πορείας εμπρός και πίσω, με κόρνα, 
με βομβητή (beeper) για ηχητική προειδοποίηση κατά την όπισθεν καθώς και με φάρο με κίτρινο 
αναλάμπον φώς. 

 
η. Διαστάσεις –Βάρη: 
Ο Οδοστρωτήρας θα έχει μήκος περίπου 2m, πλάτος μέγιστο 1.2m και ύψος όχι μεγαλύτερο από 2.4m, 
ενώ το βάρος λειτουργίας θα είναι 1.4 έως 1.5 τόνοι. 

 
θ. Πλατφόρμα χειριστή: 
Η πλατφόρμα του χειριστή θα επιτρέπει την είσοδο αυτού στον Οδοστρωτήρα και από τις δύο (2) πλευρές 
του Μηχανήματος (Αριστερά-Δεξιά).Ο Οδοστρωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με μετρητή ωρών 
λειτουργίας (ωρόμετρο), μεταμπλό ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες ασφαλείας για τον κινητήρα και με 
διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Το κάθισμα του χειριστή θα είναι άνετο με ζώνη ασφαλείας. 
 

ΙΙ. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. 
Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (βιβλίο οχήματος κατασκευαστή) που 
θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του προσφερόμενου οχήματος. 
Ενδεικτικά αναφέρονται : 
α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος. 
β. Πίνακα των εργαλείων του οχήματος που θα παραδοθούν. 
 
Να παραδοθεί μετά του μηχανήματος πιστοποιητικό CE. 
 

III. Εγγύηση. 
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) 
έτους επί ποινή αποκλεισμού. 

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης του οχήματος.  

 

IV. Παράδοση Μηχανήματος. 
Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

 

V. Χρόνος Παράδοσης. 
Ο Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τουλάχιστον  τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 

 

VI. Διάφορα. 
Ο Οδοστρωτήρας θα παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα: 
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 
-Τρίγωνο ακινητοποίησης / τρίγωνο βραδυπορείας.  
-Έναν (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81. 
-Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας στα ελληνικά (μεταφρασμένο). 
-Εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης στα ελληνικά (μεταφρασμένα). 
-Βιβλία ελέγχου συντήρησης και επισκευών κινητήρα, πλαισίου κ.λ.π. 
 
Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο δονητικό οδοστρωτήρα θα είναι τουλάχιστον 
για δέκα (10) έτη και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι μικρότερος από 10 ημέρες. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3.Συμπιεστής εδάφους 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

2 Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3 Σύστημα Δόνησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

4 Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

5 Ταχύτητα-αναρριχητική ικανότητα 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

6 Σύστημα Διεύθυνσης 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

7 Ηλεκτρικό Σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

8 Διαστάσεις – Βάρη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

9 Πλατφόρμα  Χειριστή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

10 Τεχνικά στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

11 Εγγύηση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

12 Παράδοση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

13 Χρόνος παράδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

14 Διάφορα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 3.Συμπιεστής εδάφους 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 100-120 20 

2 Κινητήρας 100-120 20 

3 Σύστημα Δόνηση 100-120 5 

4 Σύστημα Πέδησης 100-120 5 

5 Ταχύτητα αναρριχητική 100-120 5 

6 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 5 

7 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 5 

8 Διαστάσεις -Βάρη 100-120 5 

9 Πλατφόρμα χειριστή 100-120 5 

10 Τεχνικά στοιχεία 100-120 5 

11 Εγγύηση 100-120 5 

12 Παράδοση 100-120 5 

13 Χρόνος παράδοσης 100-120 5 

14 Διάφορα 100-120 5 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
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 = σ1χ Κ1 + σ2 χ Κ2 +……+σν  χΚν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Βελβεντού ενός συμπιεστή εδάφους για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού , όπου έχει ενδεικτικό 
προϋπολογισμό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
Α/Α  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

22.000,00 5.280,00 27.280,00 

ΣΥΝΟΛΟ    27.280,00 
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ΕΙΔΙΚΗ & ΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο προμήθειας  
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια ενός συμπιεστή εδάφους του Δήμου Βελβεντού»  για  τις 
ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού.  
 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α. 62.7132.03. 
και  
 
CPV : 43312500-8 - Μηχανικοί οδοστρωτήρες 
 
H προμήθεια θα γίνει με ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον         
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους για το  
Δήμο Βελβεντού 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

  Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

  Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

  Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου. 

  Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

  Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του. 

  Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις». 

  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». 

 Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

  Ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

 Ο Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 
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 Την Οδηγία 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 
57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10 και ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

ΑΡΘΡΟ 4o: Στοιχεία προσφορών 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα κατατίθενται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού ότι 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος που αναφέρονται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - κόστους για το Δήμο Βελβεντού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση- Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, διάρκειας 
τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου λήγει στους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές υποχρεώσεις 

του 
Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του συστήματος, κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό 
έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην πιο κάτω παρ. 3 του ιδίου αυτού άρθρου. 
1. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού 
ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής του 
στην εργασίας (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 
οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών &  Περιβάλλοντος του Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των τριών 
(3) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου 
χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά 
τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές 
δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα 
που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του 
ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
η βλάβη προήλθε από βανδαλισμό ή κακόβουλη ενέργεια. 
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2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση από 
έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει 
άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (με 
μέγιστο όριο των τριών ημερών), τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο. 
3. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων 
μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο μέτρο, την εγγυητική 
του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση των σύννομων 
συμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου και την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου (το οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου) 
που θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην 
Τεχνική έκθεση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο:Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας – Έκδοση αδειών 
Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Τόπος - χρόνος παράδοσης  
Η τελική παράδοση του μηχανήματος   θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την 
έκδοση των πινακίδων. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από  τρεις 3) μήνες. 
 

Βελβεντό, 27-09-2020 
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