
                    

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ   
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (1 φορτηγό αυτοκίνητο μικτού 

βάρους 11tn 4Χ4 με ανατροπή και 1 ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή) προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα η διαχείριση των αποβλήτων από τα κλαδέματα, καθώς και η μεταφορά 

αδρανών υλικών, ογκωδών αντικειμένων, κ.λ.π 

Η διαδικασία διαχείρισης θα έχει ως εξής : 

Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες των Δήμων το φορτηγό αυτοκίνητο με τον ρυμουλκούμενο  

θρυμματιστή θα μεταβαίνει στο τόπο, όπου έχουν πραγματοποιηθεί τα κλαδέματα (πλατείες, δρόμοι 

κ.α) και επιτόπου θα γίνεται θρυμματισμός, με ταυτόχρονη τροφοδοσία του φορτηγού αυτοκινήτου. 

Τα θρυμματισμένα κλαδέματα θα μεταφέρονται στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ όπου είτε θα 

χρησιμοποιούνται στην κομποστοποίηση, όπου υπάρχει είτε θα εναποτίθενται στους ΧΥΤΑ. 

Η χρήση του φορτηγού  θα είναι για πολλές δράσεις, δεδομένου ότι τα κλαδέματα έχουν μια 

εποχικότητα και δεν απαιτείται συνεχόμενη ενασχόληση. Θα αποκαταστήσει την αδυναμία εύκολης και 

ασφαλούς προσέγγισης των συνεργείων συντήρησης του Δήμου σε ιδιαίτερα στενούς δρόμους του 

Παραδοσιακού οικισμού της Αμφίκλειας και των μικρών τοπικών κοινοτήτων. Ομοίως και στα 

δυσπρόσιτα σημεία των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. 

Η προμήθεια έχει χωρισθεί σε δύο (2) τμήματα ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

Προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 με ανατρεπόμενη καρότσα, μικτού βάρους 11tn 

περίπου. Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, κυβισμού 6500cc τουλάχιστον. Θα είναι 

καταλλήλου ισχύος, τουλάχιστον 200 HP και ανάλογης ροπής. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καυσαέρια  (Euro VI)  και το θόρυβο. Συμπλέκτης μεγάλης 

διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος. 



Κιβώτιο μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και μία 

οπισθοπορείας. Να φέρει βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων (αργό- γρήγορο). Επιπλέον να φέρει σύστημα 

αναστολής διαφορισμού της κίνησης (μπλοκέ διαφορικό) και στους δύο άξονες κατ΄ επιλογήν.Το 

όχημα θα φέρει μόνιμη τετρακίνηση (4x4). 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Προμήθεια καινούριου κλαδοθρυμματιστή επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου με κινητήρα diesel 

τουλάχιστον 35 HP, με ταχέως περιστρεφόμενο σύστημα θρυμματισμού, και περιστρεφόμενη 

κατακόρυφη μεταλλική χοάνη απόρριψης του θρύμματος. Η χοάνη εισόδου των κλαδιών προς 

θρυμματισμό θα είναι οριζόντια και θα φορτώνεται με φορτωτή ή με το χέρι. Θα μπορεί να 

μικροθρυμματίσει συμπαγή κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 180mm. Ο αγωγός απόρριψης των 

θρυμμάτων θα πρέπει να έχει δυνατότητα περιστροφής και να φτάνει για να απορρίπτει το υλικό στην 

καρότσα του φορτηγού που θα το ρυμουλκεί.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(24%) και απεικονίζεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή προμήθειας Κωδικός CPV 
Μον. 

Μέτρ. 
Ποσότητα Δαπάνη 

Τμήμα 

Α’ 

Φορτηγό αυτοκίνητο μικτού 

βάρους 11tn 4Χ4 με ανατροπή 
34134000-5 τεμ. 1 117.920,00 € 

Τμήμα 

Β’ 

Ρυμουλκούμενος 

κλαδοθρυμματιστής 
34223300-9 τεμ. 1 52.080,00 € 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης συντάχτηκε μετά από έρευνα αγοράς με τιμές από το 

ελεύθερο εμπόριο. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων Υπ. Εσωτερικών-ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 <<Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>>. 

Τα προς προμήθεια οχήματα – μηχανήματα κατατάσσονται σε δύο (2) τμήματα και οι συμμετέχοντες 

στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς 

προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

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 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

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

3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

4. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 



5. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

7. 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». 

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

10. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

στοιχεία” 

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

13. της με αρ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης <<Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης>> 

 

Η ανάδειξη αναδόχου της συγκεκριμένης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που προκύπτει από τη βαθμολόγηση 

συγκεκριμένων κριτηρίων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελάτεια, 20/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
 
 

Καρούμπης Γ. Ευστάθιος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
     (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο –Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (1 φορτηγό αυτοκίνητο μικτού 

βάρους 11tn 4Χ4 με ανατροπή και 1 ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή) προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα η διαχείριση των αποβλήτων από τα κλαδέματα, καθώς και η μεταφορά 

αδρανών υλικών, ογκωδών αντικειμένων, κ.λ.π 

Η διαδικασία διαχείρισης θα έχει ως εξής : 

Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες των Δήμων το φορτηγό αυτοκίνητο με τον ρυμουλκούμενο  

θρυμματιστή θα μεταβαίνει στο τόπο, όπου έχουν πραγματοποιηθεί τα κλαδέματα (πλατείες, δρόμοι 

κ.α) και επιτόπου θα γίνεται θρυμματισμός, με ταυτόχρονη τροφοδοσία του φορτηγού αυτοκινήτου. 

Τα θρυμματισμένα κλαδέματα θα μεταφέρονται στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ όπου είτε θα 

χρησιμοποιούνται στην κομποστοποίηση, όπου υπάρχει είτε θα εναποτίθενται στους ΧΥΤΑ. 

Η χρήση του φορτηγού  θα είναι για πολλές δράσεις, δεδομένου ότι τα κλαδέματα έχουν μια 

εποχικότητα και δεν απαιτείται συνεχόμενη ενασχόληση. Θα αποκαταστήσει την αδυναμία εύκολης και 

ασφαλούς προσέγγισης των συνεργείων συντήρησης του Δήμου σε ιδιαίτερα στενούς δρόμους του 

Παραδοσιακού οικισμού της Αμφίκλειας και των μικρών τοπικών κοινοτήτων. Ομοίως και στα 

δυσπρόσιτα σημεία των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. 

Η προμήθεια έχει χωρισθεί σε δύο (2) τμήματα ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

Προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 με ανατρεπόμενη καρότσα, μικτού βάρους 11tn 

περίπου. Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, κυβισμού 6500cc τουλάχιστον. Θα είναι 

καταλλήλου ισχύος, τουλάχιστον 200 HP και ανάλογης ροπής. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καυσαέρια  (Euro VI)  και το θόρυβο. Συμπλέκτης μεγάλης 

διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος. 



Κιβώτιο μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και μία 

οπισθοπορείας. Να φέρει βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων (αργό- γρήγορο). Επιπλέον να φέρει σύστημα 

αναστολής διαφορισμού της κίνησης (μπλοκέ διαφορικό) και στους δύο άξονες κατ΄ επιλογήν.Το 

όχημα θα φέρει μόνιμη τετρακίνηση (4x4). 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Προμήθεια καινούριου κλαδοθρυμματιστή επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου με κινητήρα diesel 

τουλάχιστον 35 HP, με ταχέως περιστρεφόμενο σύστημα θρυμματισμού, και περιστρεφόμενη 

κατακόρυφη μεταλλική χοάνη απόρριψης του θρύμματος. Η χοάνη εισόδου των κλαδιών προς 

θρυμματισμό θα είναι οριζόντια και θα φορτώνεται με φορτωτή ή με το χέρι. Θα μπορεί να 

μικροθρυμματίσει συμπαγή κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 180mm. Ο αγωγός απόρριψης των 

θρυμμάτων θα πρέπει να έχει δυνατότητα περιστροφής και να φτάνει για να απορρίπτει το υλικό στην 

καρότσα του φορτηγού που θα το ρυμουλκεί.  

Οι απαιτήσεις , τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια οχημάτων – 

μηχανημάτων περιγράφονται ακριβώς στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας. 

Τα οχήματα – μηχανήματα θα είναι καινούρια αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης 

τεχνολογίας και σχεδιασμού και θα διαθέτουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(24%) και όλων των απαραίτητων δαπανών εγκρίσεων, πιστοποιήσεων κλπ για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας (πλην τελών κυκλοφορίας – χρήσης και ασφαλιστήριου συμβολαίου).  

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

14. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

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

16. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

17. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

18. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

20. 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». 

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



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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

23. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

στοιχεία” 

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

26. της με αρ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης <<Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης>> 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι: 

-Τεχνική έκθεση 

-Τεχνικές προδιαγραφές 

-Προϋπολογισμός 

-Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας –Κριτήρια επιλογής 

Η ανάδειξη αναδόχου δύναται να γίνει με ανοικτή διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων, για κάθε 

τμήμα χωριστά. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα 

των υπό προμήθεια ειδών , ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

Ως κριτήριο επιλογής τίθενται: 

1. η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

2. η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, που προκύπτει από το μέσο 

ετήσιο αριθμό παραδόσεων για το προσφερόμενο είδος -  των τεσσάρων (4) προηγούμενων 

του έτους διενέργειας του διαγωνισμού και πρέπει να είναι ανάλογος του αντικειμένου της 

παρούσης σύμβασης. (ελάχιστη απαίτηση μέσου αριθμού παραδόσεων 4ετίας:1-2 οχήματα 

/μηχανήματα )  

Και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι 

οποίοι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, δηλώνοντας 

αυτό σχετικά στο ΤΕΥΔ . 

 



και προσκομίζοντας κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα 

παρακάτω αποδεικτικά μέσα: 

 πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Επαγγελματικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό. 

 Το προφίλ της επιχείρησης, ήτοι την επιχειρηματική δομή και τους τομείς δραστηριότητας 

οι οποίοι πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της παρούσης σύμβασης. 

 Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων των τεσσάρων (4) προηγούμενων του έτους 

διενεργείας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων ιδίων ή παρόμοιων ειδών με το 

αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά με αναφορά του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις (εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 

εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή , με 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης 

είναι ιδιωτικός φορεάς, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με 

απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του 

τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την 

ανάθεση σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 5ο –  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Στην διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  θα γίνονται δεκτές προσφορές 

οικονομικών φορέων που τηρούν τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά 

όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1&2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 οι οποίες αποδεικνύονται με: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

-στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης και  

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης που ο κάθε οικονομικός φορέας καταβάλει εισφορές και δηλώνει στο ΤΕΥΔ κατά 

την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο –  Προσφορές – οικονομική προσφορά - χρόνος ισχύος 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω και στα έγγραφα της παρούσης , υποχρεωτικά στο έντυπο 

που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης με ποινή αποκλεισμού. 



Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

διακήρυξς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ1. Ν.441/16). 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα πέντε  (5) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 παρ 4 Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 7ο –Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου επιβάλλεται 
προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α. και εκδίδεται από πιστωτικά  ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη –μέλη της ΣΔΣ και έχουν ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει 
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.   
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα  (30)  ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς . Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 

4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας , χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης , όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις <<συμμετοχής>> και <<καλής 

εκτέλεσης>>, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.4421/16. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο – Σύμβαση-διάρκεια 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει 

τις, κατά το άρθρο 7 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση  

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προς 

προμήθεια ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σ 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 ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. 

2.Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 

να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της , με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου με 

την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάστασή τους , με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Τρόπος πληρωμής –Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή του οχήματος/μηχανήματος με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού 

(τιμολόγιο). 

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ 4 του ν. 4412/16, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Κρατήσεις-Φόροι:  

 Κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (άρθρο 4 Ν 4013/2011 όπως ισχύει). 

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της (ΕΑΑΔΗΣΥ) και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (ΚΥΑ 1191/2017 –ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) 

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 11ο –Παράδοση 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 κατά το χρόνο υποβολής της τεχνικής προσφοράς στην 

οποία θα αναφέρεται η δέσμευση παράδοσης του οχήματος μαζί με όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις , πιστοποιήσεις και όλα γενικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας (πλην τελών κυκλοφορίας – χρήσης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου). 

Η τελική παράδοση του οχήματος/μηχανήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου με έξοδα να 

βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελάτεια, 20/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
 
 

Καρούμπης Γ. Ευστάθιος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  11tn 4X4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ      

Φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους 11tn 4Χ4 

με ανατροπή, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των απαραίτητων δαπανών εγκρίσεων, 

πιστοποιήσεων κλπ για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας, 

τεμ. 1 95.096,77€  95.096,77 €  

Σύνολo  95.096,77  € 

Φ.Π.Α. 24 % 22.823,23 € 

Σύνολo  ΤΜΗΜΑ Α’ 117.920,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ      

Ρυμουλκούμενος κλαδοθρυμματιστής 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων πιστοποιήσεων , 

τεμ. 1 42.000,00€  42.000,00 €  

Σύνολo  42.000,00  € 

Φ.Π.Α. 24 % 10.080,00 € 

Σύνολo  ΤΜΗΜΑ Β’ 52.080,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΗΜΑ Α’ + Β’)  170.000,00€ 

  
Ελάτεια, 20/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
Καρούμπης Γ. Ευστάθιος 
Τοπογράφος Μηχανικός 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ        
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  11tn 4X4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ      

Φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους 11tn 4Χ4 

με ανατροπή, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των απαραίτητων δαπανών εγκρίσεων, 

πιστοποιήσεων κλπ για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας, εργοστασίου 

κατασκευής…………………… με διακριτικά 

μοντέλου/τύπου…………………………….. 

τεμ. 1   

Σύνολo   

Φ.Π.Α. 24 %  

Γενικό Σύνολo    

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Τόπος/Ημερομηνία 

  

        

Ο Προσφέρων 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ       
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ      

Ρυμουλκούμενος κλαδοθρυμματιστής 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαραίτητων πιστοποιήσεων , εργοστασίου 

κατασκευής………………………. με διακριτικά 

μοντέλου/τύπου…………………………….. 

τεμ. 1   

Σύνολo   

Φ.Π.Α. 24 %  

Γενικό Σύνολo    

  
………………………………………………………………………….. 

Τόπος/Ημερομηνία 

  

        

Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  11tn 4X4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

      

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου   

α. Ιπποδύναμη - Ροπή κινητήρα, γενικά χαρακτηριστικά κινητήρα   5 

β. Σύστημα πέδησης – Αναρτήσεις - Τροχοί 3 

γ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης  4 

δ. Ωφέλιμο φορτίο - άξονες  4 

2. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής   

α. Υλικά – τρόπος κατασκευής 6 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 3 

γ. Αισθητικά χαρακτηριστικά – Γενική εικόνα 6 

δ. Αδιάβροχο κάλυμμα καρότσας 3 

ε. Δυναμολήπτης-συστήματα σύμπλεξης-αποσύμπλεξης 6 

στ. Διαστάσεις, όγκος καρότσας 7 

ζ. Ηλεκτρικά συστήματα και μηχανισμοί ασφαλείας 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 50 

  
 

 
  



        

ΟΜΑΔΑ Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 

        

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1 Σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα 5 

2 Εκπαίδευση προσωπικού 5 

3 Εγγύηση καλής λειτουργιας πλαισίου τουλάχιστον 1 χρόνο 5 

4 Εγγύηση καλής λειτουργιας υπερκατασκευής τουλάχιστον 1 χρόνο 5 

5 
Εγγύηση καλής λειτουργιας σύστηματος μετάδοσης κίνησης τουλάχιστον 3 

χρόνια 
10 

6 
Εγγύηση της αντισκωριακής προστασίας του οχήματος και της υπερκατασκευής 

τουλάχιστον 5 χρόνια 
10 

7 Χρόνος παράδοσης 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 50 

 

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας, σταθμίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και 

προκύπτει ο βαθμός του υποψηφίου οχήματος, (Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) 

δηλαδή: 

 

Βαθμός οχήματος = [0,7 Χ Βαθμός Ομάδας Α`] + [0,3 X Βαθμός Ομάδας Β`] 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο 

που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 

Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά προκύπτει με τα επόμενα στοιχεία: 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

    

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

1 Πλαίσιο 7 

2 Κινητήρας 7 

3 Σύστημα τροφοδοσίας - μέγιστη διάμετρος κορμού 8 



4 
Σύστημα θρυμματισμού-απόδοση-θόρυβος κατά την 

λειτουργία 
8 

5 Σύστημα απόρριψης 7 

6 Συστήματα ασφαλείας 8 

7 Διάφορα 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 50 

      

      

ΟΜΑΔΑ Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 

      

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 15 

2 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Σειρά 

τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και λειτουργίας στην 

Ελληνική Γλώσσα 

25 

3 Χρόνος παράδοσης 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 50 

 

 

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας, σταθμίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και 

προκύπτει ο βαθμός του υποψηφίου οχήματος, (Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) 

δηλαδή: 

 

Βαθμός οχήματος = [0,7 Χ Βαθμός Ομάδας Α`] + [0,3 X Βαθμός Ομάδας Β`] 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο 

που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελάτεια, 20/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
 
 

Καρούμπης Γ. Ευστάθιος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  11tn 4X4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 με  ανατρεπόμενη καρότσα, 

μικτού βάρους 11tn περίπου.  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. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, κυβισμού 6500cc τουλάχιστον. Θα είναι καταλλήλου 

ισχύος, τουλάχιστον 200 HP και ανάλογης ροπής. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές για τα καυσαέρια  (Euro VI)  και το θόρυβο. 

Θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας καυσίμου (EDC, Electronic Diesel Control), για 

την επίτευξη της μέγιστης δυνατής οικονομίας καυσίμου σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση και 

ελαστικότητα. 

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

διαχωριστή νερού.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος. 



Κιβώτιο μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες, και μία 

οπισθοπορείας.  

Να φέρει βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων (αργό- γρήγορο).  

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

κιβωτίου ταχυτήτων.  

Επιπλέον να φέρει σύστημα αναστολής διαφορισμού της κίνησης (μπλοκέ διαφορικό) και στους δύο 

άξονες κατ΄ επιλογήν. 

Το όχημα θα φέρει μόνιμη τετρακίνηση (4x4). 

ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

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

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

Τόσο ο εμπρόσθιος άξονας όσο και ο οπίσθιος άξονας θα είναι κινητήριοι και θα φέρουν μονά 

ελαστικά. 

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

και θα καλύπτουν τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και οδηγίες. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τιμόνι 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. 
Θα είναι οπωσδήποτε πλήρως προωθημένης οδήγησης. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια το όχημα θα φέρει: 

 Πνευματικό σύστημα πέδησης με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
ευρωπαϊκές οδηγίες.   

 Ταμπούρα μπρός - πίσω 
 Βαλβίδα αυτορρύθμισης της πίεσης στον πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο. 
 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS). 
 Μηχανόφρενο (κλαπέτο) εξελιγμένου τύπου.  
 

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

και θα απελευθερώνεται με αέρα. 

ΘΑΛΑΜΟΣ 

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 A/C ικανής απόδοσης με οικολογικό ψυκτικό υγρό. 

Στο δάπεδο θα φέρει προσθαφαιρούμενα πλενόμενα ταπέτα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

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. 

 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. 
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1. Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων περιλαμβανομένου και φάρου οροφής και λοιπών 
παρελκομένων (πυροσβεστήρα, τρίγωνο, φαρμακείο κλπ) κατά ΚΟΚ. 

2. Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά κλειδιά κλπ). Με την 
προσφορά να δοθεί αναλυτική κατάσταση των προσφερομένων εργαλείων. 

3. Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και εικονογραφημένος 
κατάλογος ανταλλακτικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD).  

4. Μεταλλικός προφυλακτήρας εμπρός με προστατευτική ποδιά κάτω από το ψυγείο. 
5. Προστατευτικό πλέγμα μπροστά στα φωτιστικά σώματα 
6. Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο 
 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 

Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη ωφελίμου φορτίου ≥3500 kg κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, 

μπαζών, προϊόντων εκσκαφής, κλπ. εντός και εκτός πόλεως.  To εσωτερικό μήκος της κιβωτάμαξας θα 

είναι ≥4000 mm, το εξωτερικό πλάτος της θα είναι το πολύ έως 2400mm, και η χωρητικότητά της θα 

είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. 

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 80mm ανά ~350mm.  Το δάπεδό της 

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

κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους 3mm 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 3mm και θα φέρει 

κατακόρυφες και οριζόντιες ενισχύσεις.  Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από 

λαμαρίνα πάχους 3mm και θα φέρει πλαίσιο και ενισχύσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 

3mm.  Θα είναι κρεμαστού τύπου και 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. 

Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από δύο υδραυλικά έμβολα που θα επενεργούν κάτω από την 

κιβωτάμαξα, ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο >4500kg + 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 ασφαλή ασφάλιση-κάθοδο της καρότσας σε 

περίπτωση θραύσης κάποιου ελαστικού σωλήνα.  Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του 

οδηγού. 

Η καρότσα θα σκεπάζεται από αδιάβροχο κάλυμα που θα ανοίγει και θα κλείνει ηλεκτροκίνητα και ο 

μηχανισμός του θα αποτελείται από σιδηρόδρομο, ράουλα και αψίδες που θα αφήνουν από το πάνω 

μέρος της καρότσας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 200mm. 

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 και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς, κιβώτιο εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας 

καθώς και σκάλα ανόδου στη δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες επιγραφές που θα 

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

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των τεχνικών  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 τεχνική προσφορά του,πρέπει να καταθέσει τα κάτωθι 
στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, το κύρος και την οικονομική 
επιφάνεια της εταιρίας: 

 βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης, 

εκδοθείσα κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού, όπου θα αναφέρεται η 

συνεργασία με τον προσφέροντα και το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 

χρηματοδότηση κατά το έτος υποβολής της προσφοράς, το οποίο θα  καλύπτει την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, των ειδών  για τα οποία συμμετέχει και   

 καταστάσεις από τις οποίες θα αποδεικνύεται μέσος ''ειδικός'' ετήσιος κύκλος 

εργασιών (εμπόριο οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού) των τεσσάρων (4) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων 

(2017-2016-2015-2014),  ίσος με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, των 

ειδών  για τα οποία συμμετέχει.  

 Πίνακα που να περιέχει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών ανάλογου της 

παρούσης αντικειμένου κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 3 ετών, προηγούμενων 

του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.   



Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Nα δηλωθεί υποχρεωτικά κατά το στάδιο υποβολής της τεχνικής προσφοράς ελάχιστη εγγύηση καλής 
λειτουργίας 12 μήνες χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο μεγαλύτερος 
χρόνος εγγύησης για τη γραμμή παραγωγής και μετάδοσης ισχύος (κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, 
διαφορικό) και το αμάξωμα. 
 
Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε 

βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική 

συντήρηση.   

Στην δήλωση θα  θα αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης, 
καθώς και οι όροι της εγγύησης. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση της 
τεχνικής υποστήριξης και των απαιτουμένων ανταλλακτικών για μία δεκαετία και η έκπτωση που θα 
τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.  
 
Επίσης λόγω της συχνής χρήσης του οχήματος, ο κάθε διαγωνιζόμενος στην τεχνική προσφορά 
πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο πλησίον της Υπηρεσίας καθώς και  να 
δίδεται κατάσταση εξουσιοδοτημένων συνεργείων του προμηθευτή στην Ελλαδα 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος  στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών,από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ενώ συντομότερος 
χρόνος παράδοσης θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία. 
 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Στην τεχνική προσφορά να δηλωθεί υποχρεωτικά ότι μετά την παράδοση του οχήματος και σε χρονικό 
διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την 
εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών και τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας, υποβάλλοντας 
χρονοδιάγραμμα προγράμματος εκπαίδευσης 
 
   
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες των αναφερομένων 

στις προηγούμενες παραγράφους και να συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και 

φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερόμενου οχήματος.  

2. Τόπος Παράδοσης 



Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας με ευθύνη του προμηθευτή, για 

την μεταφορά και την ασφάλειά του. 

3. 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.  

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

τρόπο πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

5. Πινακίδα Έργου με δαπάνη του αναδόχου 

Οι απαιτούμενες επιγραφές  για τη δημοσιότητα του έργου του Προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>> θα 

είναι σύμφωνες με το διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο του site του Υπουργείου Εσωτερικών: 

www.ypes.gr  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πέντε  (5) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ypes.gr/


 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 

1. Γενικά 

Η προσφερόμενη μονάδα (1) πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής αμεταχείριστη, 

κατασκευασμένη από αξιόπιστο οίκο και να πληρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας 

που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE κτλ) και είναι 

εφοδιασμένο με Ελληνική Έγκριση Τύπου. Η έγκριση τύπου να συνοδεύει το φάκελο Τεχνικών 

Στοιχείων του Διαγωνισμού. (για συμπλήρωση στη διακύρηξη) 

Το προς προμήθεια μηχάνημα ( κλαδοθρυμματιστής ) προορίζεται για τον μικροτεμαχισμό των 

φυτικών καταλοίπων (κλαδιά από κλαδέματα των Δήμων και των πολιτών). 

Ο κλαδοθρυμματιστής θα φέρεται επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου, και δυναμοδοτείται από 

ενσωματωμένο κινητήρα diesel τουλάχιστον 35 HP. Θα διαθέτει ταχέως περιστρεφόμενο σύστημα 

θρυμματισμού, και περιστρεφόμενη κατακόρυφη μεταλλική χοάνη απόρριψης του θρύμματος. Η 

χοάνη εισόδου των κλαδιών προς θρυμματισμό είναι οριζόντια και θα φορτώνεται με φορτωτή ή με 

το χέρι. Θα μπορεί να μικροθρυμματίσει συμπαγή κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 180mm. 

2. Πλαίσιο 

Ο κλαδοθρυμματιστής πρέπει να είναι τοποθετημένος επάνω σε τρέιλερ υπερβαρέως τύπου 

σύστημα ρυμούλκησης με πείρο για την σύνδεση με τον αντίστοιχο κοτσαδόρο οχήματος. Το 

τρέιλερ θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να πληρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 

ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ ο κοτσαδόρος θα δέχεται μικρή κλίση ώστε 

να προσαρμόζεται στις ανωμαλίες του εδάφους. 

3. Κινητήρας 

Ο κλαδοθρυμματιστής πρέπει να διαθέτει πετρελαιοκινητήρα με ισχύ τουλάχιστον 35 HP. Ο 

κινητήρας πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης και να διαθέτει ειδικό ηχομονωτικό κάλυμμα. 

4. Σύστημα τροφοδοσίας 

Το σύστημα τροφοδοσίας του μηχανήματος με κλαδιά δένδρων θα αποτελείται από κατάλληλη 

χοάνη εισόδου και σύστημα προώθησης κλαδιών με κατάλληλους κύλινδρους τροφοδοσίας 

(ράουλα). Η χοάνη θα είναι επαρκών διαστάσεων έτσι ώστε να μπορεί να τεμαχίσει κλαδιά 

διαμέτρου έως και 180mm κατ’ ελάχιστον και το ύψος φόρτωσης δεν θα είναι μεγαλύτερο από 800 

mm. 

5. Σύστημα θρυμματισμού 

Το σύστημα θρυμματισμού των κλαδιών θα αποτελείται από λεπίδες κοπής κατάλληλης διαμέτρου 

κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Το σύστημα κοπής θα πρέπει να είναι τέτοιο, 

ώστε να περιορίζεται το ποσοστό υπερμεγεθών θρυμμάτων καθώς επίσης και ο θόρυβος κατά τη 

λειτουργία. 

Ο τεμαχιστής κλαδιών θα έχει την δυνατότητα κοπής κλαδιών διαμέτρου 180mm κατ’ ελάχιστον. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο ελάχιστος δυνατός θόρυβος της μονάδας κατά τη λειτουργία. 



 

6. Σύστημα απόρριψης 

Ο αγωγός απόρριψης των θρυμμάτων θα πρέπει να έχει δυνατότητα περιστροφής και να φτάνει 

για να απορρίπτει το υλικό στην καρότσα του φορτηγού που θα το ρυμουλκεί.  

7. Σύστημα ασφαλείας 

Το μηχάνημα, θα πληροί υποχρεωτικά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 

ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.  

Θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 

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

βλάβη, καθώς και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και 

υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

8. Διάφορα 

Στην τεχνική προσφορά, το προσφερόμενο μηχάνημα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά:  

 Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική και να συνοδεύουν τον φάκελο τεχνικής 
προσφοράς (ενημερωτικά φυλλάδια) 

 Βιβλίο ανταλλακτικών - Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. 
 Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα στον χειρισμό, τη συντήρηση και την ασφάλεια 

της μονάδας. 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 τουλάχιστον μήνες. 
 Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου του τρείλερ ως κατηγορία οχημάτων Ο. Αντίγραφο της 

έγκρισης τύπου θα κατατεθεί με την προσφορά. 
 Πιστοποιητικό CE. Αντίγραφο θα κατατεθεί με την προσφορά. 
 Ελληνική Έγκριση Τύπου 
 Ο προσφέρων πρέπει να κατονομάσει εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο 

κατασκευής για τη σωστή συντήρηση / επισκευή της κλαδοθρυμματιστικής μονάδας και 
να επισυνάψει στον τεχνικό φάκελο την ισχύουσα πιστοποίηση / εξουσιοδότηση (ISO 
9001) (επί ποινή αποκλεισμού). 
 

9. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας. Ο χρόνος 

παράδοσης θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δε 

θα πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.  

10.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Μετά την παράδοση του οχήματος και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο 
προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών και 
τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας. Να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα προγράμματος 
εκπαίδευσης. 
 

11. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των τεχνικών  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 τεχνική προσφορά του,πρέπει να 
καταθέσει τα κάτωθι στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, το 
κύρος και την οικονομική επιφάνεια της εταιρίας: 



 βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης, 

εκδοθείσα κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού, όπου θα αναφέρεται η 

συνεργασία με τον προσφέροντα και το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 

χρηματοδότηση κατά το έτος υποβολής της προσφοράς, το οποίο θα  καλύπτει την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, των ειδών  για τα οποία συμμετέχει και   

 καταστάσεις από τις οποίες θα αποδεικνύεται μέσος ''ειδικός'' ετήσιος κύκλος 

εργασιών (εμπόριο οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού) των τεσσάρων (4) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων 

(2017-2016-2015-2014),  ίσος με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, των 
ειδών  για τα οποία συμμετέχει.  

 Πίνακα που να περιέχει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών ανάλογου της 

παρούσης αντικειμένου κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 3 ετών, προηγούμενων 
του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.   

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

       12.  Πινακίδα Έργου με δαπάνη του αναδόχου 

 

Οι απαιτούμενες επιγραφές  για τη δημοσιότητα του έργου του Προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ>> θα είναι σύμφωνες με το διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο του site του Υπουργείου Εσωτερικών: 

www.ypes.gr  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πέντε  (5) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ελάτεια, 20/12/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
 
 

Καρούμπης Γ. Ευστάθιος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ypes.gr/


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 11tn 4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

(ΠΛΑΙΣΙΟ) 

Στοιχείο  Απάντηση προμηθευτή 

(βάρος, διάσταση, χωρητικότητα κλπ) 

Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος   

 

  

Έτος κατασκευής πλαισίου                                  

Μετάδοση κίνησης                                        

Μεταξόνιο (1-2 άξονας)     

Ολικό μήκος πλαισίου     

Μέγιστο εμπρόσθιο πλάτος (χωρίς καθρέφτες)     

Mέγιστο οπίσθιο πλάτος     

Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό 

βάρος (GROSS WEIGHT)   

  

Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο 

του οδηγού   

  

Συνολικό ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου  (βάση 

νομοθεσίας)  

   



   

  

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 11tn 4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

(ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ)  

 

Στοιχείο   Απάντηση προμηθευτή 

(Hp, Nm κλπ) 

Εργοστάσιο κατασκευής του κινητήρα και τύπος    

Κυβισμός κινητήρα    

Ισχύ κινητήρα     

Ροπή κινητήρα    

Αριθμός κυλίνδρων     

Ύπαρξη στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη 

αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler)  

  

Κύκλος λειτουργίας    

                   

  

  

………………………………………………………………………….. 

Τόπος/Ημερομηνία 

  

        

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  

   ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

11tn 4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

Α/Α  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.    ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

2.     ΠΛΑΙΣΙΟ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

3.    ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

4.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      



5.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

6.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

7.    ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

8.    ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

9.    ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ      

10.   ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

11.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

12.   ΒΑΦΗ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

13.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      



14.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

15.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

16.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

17.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

18.   

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

  

…………………………………………………………………….. 

                                       

Τόπος/Ημερομηνία 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

  

  



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

1. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 11tn  4Χ4 ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ     
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:170.000,00€ 

CPV: 34134000-5, 34223300-9 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  

  ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

Α/Α  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.    ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

2.     ΠΛΑΙΣΙΟ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

3.    ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

4.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      



5.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

6.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

7.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

8.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

9.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

10.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

11.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

12.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      



13.   

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης  

ΝΑΙ      

 

  

…………………………………………………………………………… 

Τόπος/Ημερομηνία 

  

Ο Προσφέρων 
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