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ΣΕΚΜΘΡΙΪΘ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν Προμήθεια compact φορτω-εκςκαφζα με παρελκόμενα και 
ρυμουλκοφμενου κλαδοτεμαχιςτή για τισ ανάγκεσ του ∆ιμου Βζλου-Βόχασ και ςυγκεκριμζνα ενόσ 
Μθχανιματοσ compact φορτω-εκςκαφζα με ςυνοδευτικό εξοπλιςμό ζναν υδραυλικό χλοοκοπτικό 
βραχίονα και μια υδραυλικι ςφφρα.  Επιπροςκζτωσ περιλαμβάνεται και ζνασ Θρυμματιςτισ κλαδιϊν ο 
οποίοσ κα προςαρμοςτεί ςε υπάρχον ειδικό φορτθγό όχθμα του ∆ιμου. Σα μθχανιματα και τα 
εξαρτιματα κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, για να χρθςιμοποιθκοφν με αποτελεςματικότθτα 
ςτα ζργα από ςυνεργεία επιςκευισ τθσ Σεχνικι Τπθρεςίασ και του Σμιματοσ Κακαριότθτασ. 
Σα προσ προμικεια μθχανιματα και τα εξαρτιματα κα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου 
εργοςταςίου του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ και ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που 
αναγράφονται αναλυτικά για κάκε είδοσ. Σα πιςτοποιθτικά των προσ προμικεια υλικϊν, κα πρζπει να 
είναι ευανάγνωςτα, να είναι ςτα Ελλθνικά ι ςτθ διεκνι επίςθμθ γλϊςςα, Αγγλικά, διαφορετικά κα 
πρζπει να είναι μεταφραςμζνα από αρμόδιο φορζα. 
Ο copact φορτω-εκςκαφζασ κα βοθκιςει ςτθν άμεςθ επζμβαςθ και ανταπόκριςθ των ςυνεργείων τθσ 
Σεχνικισ Τπθρεςίασ θ οποία επεμβαίνει και υλοποιεί επείγουςεσ εργαςίεσ. Θ Τδραυλική ςφφρα 
προορίηεται για τισ κακαιρζςεισ παλαιωμζνων τςιμζντων, και  τθν ανακαταςκευι πεηοδρομίων και/ι 
γενικά κατεδαφίςεισ.  
Ο κρυμματιςτισ κλαδιϊν κα προςαρμοςτεί και κα ρυμουλκείτε από υπάρχον ειδικό φορτθγό όχθμα 
του ∆ιμου. Ο κρυμματιςτισ κλαδιϊν κα δφναται να εκτοξεφει και να απορρίπτει το υπόλειμμα 
(κρφμμα) εντόσ του  ειδικοφ φορτθγοφ οχιματοσ, το οποίο φζρει ειδικι καταςκευι κλωβοφ, για να 
εγκλωβίηει το υπόλειμμα τθσ κοπισ. Με τθν προμικεια του κρυμματιςτι κλαδιϊν κα μειωκεί ο όγκοσ 
φόρτωςθσ, θ κατανάλωςθ καυςίμων, θ επιβάρυνςθ του Χ.Τ.Σ.Α κ.α. Σο κρυμματιςμζνο φυτικό υλικό 
που κα προκφψει κα αξιοποιθκεί κατάλλθλα από το Σμιμα Κακαριότθτασ και Πραςίνου. 
Θ τιμι όλων των ειδϊν του προχπολογιςμοφ, Μθχανθμάτων ζργου, και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ κα 
περιζχουν όλεσ τισ επιβαρφνςεισ μεταφοράσ και παράδοςθσ χωρίσ ζξτρα επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ. 
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1. Compact θορηω – εκζκαθέας με παρελκόμενα 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 
Σα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται 
τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Όπου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 
 
Α. ΨΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΜΘΨΑΝΘΜΑΣΟ 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεθοσ 
Σo προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ το 
οποίο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και 
μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και 
διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 
Όλα τα εξαρτιματα του μθχανιματοσ κα πρζπει να είναι εργοςταςιακά και ςειράσ παραγωγισ, όχι 
καταςκευαςμζνα ειδικά για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
Σα χαρακτθριςτικά τουσ κα πρζπει να προκφπτουν από επίςθμα φυλλάδια (prospect) του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ι από τθν τεχνικι περιγραφι.  
Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ απαίτθςθ 
υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι θ πλζον ιςχυρι. 
Σο πλαίςιο τουσ κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα ζχει 
μόνιμα τοποκετθμζνουσ, μθχανιςμό φόρτωςθσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο 
οπίςκιο μζροσ. Θα φζρει επιπλζον ιςχυρά ποδαρικά υδραυλικισ λειτουργίασ.  
 
Σο μζγιςτο βάροσ του μθχανιματοσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ (με φορτωτι και εκςκαφζα) κα είναι 
περίπου 3 tn και το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον 4 tn με πλιρθ 
εξάρτθςθ. Κακϊσ το μθχάνθμα κα επιχειρεί και ςε χϊρουσ με διαμορφωμζνα εδάφθ (πλατείεσ, πάρκα, 
κλπ) οι διαςτάςεισ τουσ ςε κζςθ πορείασ κα είναι: 
Σο μικοσ του κα είναι ζωσ 4 μζτρα, φψοσ ζωσ 2,5 μζτρα και πλάτοσ ςτουσ τροχοφσ περίπου 1,30 μζτρα. 
 
Θ μικρότερθ απόςταςθ του κάτω μζρουσ των μθχανθμάτων από το ζδαφοσ κα πρζπει να είναι το 
ελάχιςτο 25 εκ., ζτςι ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα–αναρριχθτικότθτα που απαιτοφν οι ςυνκικεσ 
εργαςίασ τουσ. 
2. Κινητήρασ 
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτοσ, κυβιςμοφ 
τουλάχιςτον 2200 cm3, νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα 
ψφξεωσ αζρα, θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 35 kW κατά ISO/TR 14396. 
Θα αξιολογθκεί και βακμολογθκεί ανάλογα θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ. 
Προκειμζνου να προςτατεφεται καλφτερα από τυχόν πρόςκρουςθ ο κινθτιρασ κα είναι απαραίτθτα 
τοποκετθμζνοσ ςτο πλάι του μθχανιματοσ. 
 
3. Τδραυλικό ςφςτημα 
Σο υδραυλικό ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί, μζςω γραναηωτισ αντλίασ. Θ υδραυλικι πίεςθ 
ορίηεται να είναι τουλάχιςτον 190 BAR. Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 55 lt/min.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Επιμζρουσ μηχανολογικά ςυςτήματα  



 
α. φςτημα μετάδοςησ κίνηςησ, τελική κίνηςη. 
Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω υδροςτατικισ μετάδοςθσ κίνθςθσ με τουλάχιςτον δφο 
υποδιαιρζςεισ για τθν κίνθςθ εμπρόσ και δφο για τθν κίνθςθ πίςω. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα πορείασ κα 
είναι τουλάχιςτον 20 km/h για τθν εφκολθ μετακίνθςθ του μθχανιματοσ. Να αναφερκοφν ο αρικμόσ 
των ταχυτιτων και θ αντίςτοιχθ ταχφτθτα πορείασ. Θα διακζτει μόνιμθ τετρακίνθςθ με δυνατότθτα 
κλείδωςθσ του εμπρόςκιου και οπίςκιου διαφορικοφ. Θ κλείδωςθ των διαφορικϊν κα επιτυγχάνεται 
προοδευτικά και αυτόματα.  
Ο εμπρόςκιοσ άξονασ κα ζχει τθν δυνατότθτα ταλάντωςθσ κατά τουλάχιςτον 15Ο.  
 
Ελαςτικά 
Όλοι οι τροχοί του μθχανιματοσ κα φζρουν ελαςτικά βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου (industrial type). Σα 
ελαςτικά κα είναι ίδιων διαςτάςεων ςε όλουσ τουσ τροχοφσ.  
 
β. φςτημα διεφθυνςησ 
Να γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, να είναι υδραυλικισ επενζργειασ και να επενεργεί ςε όλουσ τουσ 
τροχοφσ. Να δοκεί θ μικρότερθ δυνατι εςωτερικι ακτίνα ςτροφισ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, μεταξφ 
πεηοδρομίων θ οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από 800 χιλ. 
 
γ. φςτημα πζδηςησ 
Σα φρζνα του μθχανιματοσ να είναι υδραυλικά και να υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν δίςκων φρζνα με 
ψφξθ ελαίου ςτον κεντρικό άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ. 
Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ το φρζνο 
ςτάκμευςθσ πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτο από το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ.   
 
5. Εξαρτήςεισ 
α. φςτημα φόρτωςησ - φορτωτή 
το μπροςτινό μζροσ των μθχανθμάτων απαιτείται εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ λειτουργίασ, 
υψθλϊν απαιτιςεων που να αποτελείται από βραχίονα, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ 
κυλίνδρουσ λειτουργίασ.  
Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 0,3 m³.  
Να δοκοφν οι δυνατζσ γωνίεσ ανατροπισ κάδου ςτο μζγιςτο φψοσ. 
Υψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο: 2,50 μ. τουλάχιςτον. 
Θ μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου να είναι τουλάχιςτον 2500 kg.   
Σο μζγιςτο βάροσ ανατροπισ του μθχανιματοσ ςε πλιρθ ςτροφι πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1500 
κιλά. Θ μζγιςτθ απόςταςθ από τουσ τροχοφσ μζχρι τον αναςτραμμζνο κάδο πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 500 mm. 
Ο χειριςμόσ των φορτωτϊν να γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ. 
 
β. φςτημα εκςκαφήσ - τςάπα 
το πίςω μζροσ των μθχανθμάτων να είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Να είναι 
προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, 
δεξιά-αριςτερά. Θ εξάρτθςθ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικοφ τφπου 
Ο κάδοσ εκςκαφισ τθσ τςάπασ κα είναι πλάτουσ 30 εκ. Σουλάχιςτον και κα περιςτρζφεται γφρω από 
τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα. Να αναφερκεί θ 
μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.  
Σο ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα εξαςφαλίηει 
τθν πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα, κ.λπ. 
Θ τςάπα κα ζχει τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Σο βάκοσ εκςκαφισ πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 3 μζτρα. 

 Σο μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 2,0 μζτρα 

 Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και όχι μικρότερθ από 2500 
kg. 

 Ανυψωτικι ικανότθτα (μποφμα και βραχίονασ απλωμζνα ςτο ζδαφοσ) τουλάχιςτον 700 κιλά. 

 Θα διακζτει υδραυλικζσ αναμονζσ για λειτουργία υδραυλικισ ςφφρασ 
 



 
 
 
6. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία 
H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με μια (1) πόρτα 
διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και air condition. 
Θ καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι. 
Όλοι οι χειριςμοί και θ οδιγθςθ του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι 
ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε 
επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 
Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για 
τθν ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  
Πλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά 
υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο. 
Επίςθσ κα υπάρχει περιςτρεφόμενοσ φάροσ ςτο επάνω μζροσ τουσ εξωτερικά τθσ καμπίνασ και 
ανακλαςτικό τρίγωνο ςτο πίςω μζροσ τουσ. 
 
Σα μθχανιματα, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά :  

 ειρά ςυνικων εργαλείων .  

 Πυροςβεςτιρα εν ιςχφ κατά τθν παράδοςθ.  

 Πλιρεσ φαρμακείο.  

 Σρίγωνο βλαβϊν.  
 

1. Παρελκόμενα 

Ο φορτω- εκςκαφζασ κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω παρελκόμενα: 

 Τδραυλικι ςφφρα κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ ςτον βραχίονα εκςκαφισ του φορτω-
εκςκαφζα. Θ ςφφρα κα ζχει βάροσ τουλάχιςτον 100 kg και κα ςυνοδεφεται από ζνα εργαλείο 
λειτουργίασ.  

 Τδραυλικό χλοοκοπτικό βραχίονα εμπρόςκιασ τοποκζτθςθσ ο οποίοσ κα διακζτει ειδικι βάςθ 
προςαρμογισ ςτουσ εμπρόςκιουσ βραχίονεσ φόρτωςθσ όταν αφαιρείται ο κουβάσ φόρτωςθσ, 
Σο μζγιςτο οριηόντιο άνοιγμα του βραχίονα κα είναι τουλάχιςτον 3 μζτρα από το κζντρο του 
μθχανιματοσ και κα διακζτει κεφαλι καταςτροφζα με πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 80 cm. 
Θα ζχει τθν δυνατότθτα εργαςίασ τόςο κάτω από το οριηόντιο επίπεδο όςο και πάνω από αυτό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Ρσμοσλκούμενος κλαδοηεματιζηής 

 
 
 

Σο προσ προμικεια μθχάνθμα (κλαδοκρυμματιςτισ) προορίηεται για τον μικροτεμαχιςμό των φυτικϊν 
καταλοίπων (κλαδιά από κλαδζματα του Διμου και των πολιτϊν).  
Ο κλαδοκρυμματιςτισ κα φζρεται επί τροχιλατου ελκόμενου πλαιςίου, και δυναμοδοτείται από 
ενςωματωμζνο κινθτιρα diesel τουλάχιςτο 45 PS. Διακζτει ταχζωσ περιςτρεφόμενο ςφςτθμα 
κρυμματιςμοφ με μαχαίρια και  ςφυριά (ζτςι ϊςτε θ φκορά των μαχαιριϊν να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο), 
και περιςτρεφόμενθ κατακόρυφθ μεταλλικι χοάνθ απόρριψθσ του κρφμματοσ. Θ χοάνθ ειςόδου των 
κλαδιϊν προσ κρυμματιςμό είναι οριηόντια, ζχει κωνικό ςχιμα και φορτϊνεται με φορτωτι ι με το 
χζρι. Μπορεί να μικροκρυμματίςει ςυμπαγι κλαδιά διαμζτρου μζχρι 180mm. 
Σα παρακάτω αναφερόμενα ςτοιχεία είτε αρικμθτικά είτε με τθν ζννοια τθσ διακεςιμότθτασ 
ςυςτθμάτων χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: Αυτά που ζχουν τθν ςθμαςία τθσ ελάχιςτθσ απαίτθςθσ θ 
τθσ μζγιςτθσ επιτρεπτισ τιμισ κάποιου μεγζκουσ & μθ εκπλιρωςθ θ διακεςιμότθτά τουσ αποτελοφν 
κριτιριο απόρριψθσ προςφοράσ με ςυνζπεια να μθν εξετάηεται κακόλου θ οικονομικι προςφορά 
Αυτά που θ διακεςιμότθτά τουσ είναι προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ και θ φπαρξθ τουσ ι θ 
λειτουργικι κατάςταςθ και ο βακμόσ τεχνολογικισ  εξζλιξθσ και θ ποιότθτα τουσ, προςκζτουν 
βακμοφσ ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ. Όπου αναφζρεται περίπου θ απόκλιςθ δεν πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ από +/-5% 
 
 
Πλαίςιο 
Ο κλαδοκρυμματιςτισ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ επάνω ςε τρζιλερ  υψθλισ αντοχισ (κατάλλθλο 
για ταχφτθτεσ μζχρι 80 km/h), με τροχοφσ και κατάλλθλθ ςφαιρικι εγκοπι (50 χιλ.) και ςφςτθμα 
ρυμοφλκθςθσ με πείρο για τθν ςφνδεςθ με τον αντίςτοιχο κοτςαδόρο οχιματοσ. 
το εμπρόςκιο τμιμα πρζπει να υπάρχει υψθλισ αντοχισ, ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ ποδαρικό για τθν 
αςφαλι ςτιριξθ και λειτουργία του τεμαχιςτι ακόμθ και όταν δεν είναι ςυνδεδεμζνο με το όχθμα. Σο 
βάροσ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 1400 kg.  
 
Κινητήρασ 
Ο τεμαχιςτισ πρζπει να διακζτει πετρελαιοκινθτιρα με τουλάχιςτον 4 κυλίνδρουσ, με ιςχφ τουλάχιςτον 
45PS. Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι χαμθλισ κατανάλωςθσ και  να διακζτει ειδικό θχομονωτικό 
κάλυμμα.  
Προκειμζνου να μειωκεί ςτο ελάχιςτο τόςο θ κατανάλωςθ, θ εκπομπι καυςαερίων όςο και θ ςτάκμθ 
κορφβου το μθχάνθμα πρζπει να διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ ςτροφϊν και αυτόματθ επιλογι ςτροφϊν 
κινθτιρα ανάλογα το είδοσ τθσ ξυλείασ. Για τον λόγο αυτό κα υπάρχουν τουλάχιςτον τρία ζτοιμα 
προγράμματα επιλογισ των ςτροφϊν λειτουργίασ ανάλογα το είδοσ ξυλείασ. Επίςθσ πρζπει να υπάρχει 
αιςκθτιρασ αναγνϊριςθσ κίνθςθσ ο οποίοσ όταν δεν υπάρχει δραςτθριότθτα κα μειϊςει τισ ςτροφζσ 
του κινθτιρα ςτο ελάχιςτο και κα τισ αυξάνει μόλισ αντιλθφκεί δραςτθριότθτα. 
 
φςτημα τροφοδοςίασ 
Σο ςφςτθμα τροφοδοςίασ του μθχανιματοσ με κλαδιά δζνδρων κα αποτελείται από κατάλλθλθ χοάνθ 
ειςόδου και ςφςτθμα προϊκθςθσ κλαδιϊν με ράουλο  και μεταλλικό ιμάντα. Θ χοάνθ κα είναι 
διαςτάςεων τουλάχιςτον 1600 Χ 1400 mm και το φψοσ φόρτωςθσ δεν κα είναι μεγαλφτερο από 800 
mm. Σόςο ο ιμάντασ τροφοδοςίασ όςο και το ράουλο τροφοδοςίασ κα ζχουν πλάτοσ τουλάχιςτον 400 
mm.  
Θ χοάνθ τροφοδοςίασ κα πρζπει να ζχει κατάλλθλεσ διαςτάςεισ ζτςι ϊςτε να μπορεί να τεμαχίςει 
κλαδιά διαμζτρου ζωσ και 180mm κατ’ ελάχιςτον. 
Θα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ αςφαλείασ που κα επιτρζπει τθν απεμπλοκι των κλαδιϊν ςε 
περίπτωςθ μπλοκαρίςματοσ ι αιφνίδιασ βλάβθσ του τεμαχιςτι κλαδιϊν. 
Επιπλζον, κα φζρει κατάλλθλο θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου με μεγάλθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων και  
ωρομετρθτι, μζςω του οποίου κα ρυκμίηεται το ςφςτθμα τροφοδοςίασ, ζτςι ϊςτε να προςτατεφεται ο 
κινθτιρασ του μθχανιματοσ και αποφεφγονται φαινόμενα υπερφόρτωςθ. Θα πρζπει να διακζτει 
τουλάχιςτον 3 προεγκατεςτθμζνα προγράμματα για τθν βζλτιςτθ λειτουργία ανάλογα το είδοσ ξυλείασ 



 
Για λόγουσ αςφαλείασ κα πρζπει να διακζτει μια μπάρα περιμετρικά τθσ χοάνθσ θ οποία κα 
απενεργοποιεί τθν τροφοδοςία. Με μπουτόν τα οποία κα είναι τοποκετθμζνα τόςο δεξιά όςο και 
αριςτερά του μθχανιματοσ  κα υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ φοράσ περιςτροφισ του 
ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ. 
 
 
φςτημα θρυμματιςμοφ 
Σο ςφςτθμα κρυμματιςμοφ των κλαδιϊν κα αποτελείται  από ζνα ρότορα τεμαχιςμοφ κατάλλθλθσ 
διαμζτρου με τουλάχιςτον ζξι (6) μαχαίρια κοπισ καταςκευαςμζνα από χάλυβα υψθλισ ποιότθτασ και 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ςφυριά ζτςι ϊςτε όταν τα κλαδιά είναι μικρισ διαμζτρου να λειτουργοφν τα 
ςφυριά και αυτόματα όταν υπάρχουν κλαδιά μεγάλθσ διαμζτρου να λειτουργοφν τα μαχαίρια. Ο 
τεμαχιςτισ κλαδιϊν κα ζχει τθν δυνατότθτα κοπισ κλαδιϊν διαμζτρου  18 εκατοςτά κατ’ ελάχιςτον. Θ 
απόδοςθ του μθχανιματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 30 m3/h τεμαχιςμζνου υλικοφ. 
 
φςτημα απόρριψησ 
Ο αγωγόσ απόρριψθσ των κρυμμάτων κα είναι τοξοειδισ, δυνάμενοσ να απορρίπτει είτε εντόσ 
φορτθγοφ οχιματοσ, είτε εντόσ ανοικτοφ container, είτε εντόσ κάδου απορριμμάτων, είτε επί του 
εδάφουσ. Ο αγωγόσ απόρριψθσ κα είναι ςτερεωμζνο επί βάςεωσ με δυνατότθτα περιςτροφισ ςτο 
οριηόντιο επίπεδο κατά τουλάχιςτον 180°.   
Σο άνω μζροσ του αγωγοφ κα φζρει κλαπζτο μεταβλθτισ κλίςθσ για τον ζλεγχο τθσ βζλτιςτθσ 
διεφκυνςθσ απόρριψθσ των τεμαχιςμζνων υλικϊν. Σο φψοσ του αγωγοφ εκτόξευςθσ κα είναι 
τουλάχιςτον 2000 mm. 
 
Διάφορα 
Σο προςφερόμενο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω: 
 

 Οδθγίεσ λειτουργίασ ςτθν ελλθνικι 

 Βιβλίο ανταλλακτικϊν 

 Πιςτοποιθτικό CE. Αντίγραφο κα κατατεκεί με τθν προςφορά.  

 ISO 9001 τουλάχιςτον του προςφζροντα. Αντίγραφο να κατατεκεί με τθν προςφορά. 

 Ζγκριςθ τφπου για τθν νόμιμθ κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα. Αντίγραφο κα κατατεκεί με τθν 
προςφορά για να αξιολογθκεί 

 

 

 

 

 Σα μθχανιματα που κα παραδοκοφν κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι κακόλα ζτοιµα για 
κυκλοφορία ςτουσ δρόµουσ χωρίσ να απαιτείται καµία περαιτζρω ενζργεια από µζρουσ του 
∆ιµου. τθν προςφορά του Προµθκευτι κα ςυµπεριλαµβάνονται όλα τα ζξοδα ταξινόµθςθσ, 
πινακίδων, τελϊν κυκλοφορίασ, τελϊν χριςθσ κλπ. 

 

 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ 
 

 Θα πρζπει να φζρουν ςιµανςθ CE, περί εφαρµογισ των βαςικϊν απαιτιςεων αςφάλειασ 
µθχανϊν και υγιεινισ. Απαραίτθτθ επίςθσ είναι θ φπαρξθ ζγκριςθσ τφπου ρυµουλκοφµενου 
οχιµατοσ των οδθγιϊν ΕΚ 715/2007, όπωσ αυτι τροποποιικθκε από τισ ΕΚ692/2008 , ΕΚ 
566/2011 και 459/2012 (υπεφκυνθ διλωςθ). 

 
 

 Εκπαίδευςθ - ∆οκιµζσ: Σα µθχανιµατα κα δοκιµαςτοφν κατά τθν παραλαβι για χρονικό 
διάςτθµα τουλάχιςτον 3 ωρϊν. Ο Προµθκευτισ υποχρεοφται ταυτόχρονα να εκπαιδεφςει το 
προςωπικό του ∆ιµου που κα ζχει τθν ευκφνθ χειριςµοφ των µθχανθμάτων, ςτθ λειτουργία και 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΕΓΓΤΗΗ 



 
ςυντιρθςθ του εξοπλιςµοφ για όςο χρονικό διάςτθµα κρικεί απαραίτθτο. 
 

 ∆ιακεςιµότθτα ανταλλακτικϊν: Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊνει ότι κα υπάρχει πλιρθσ 
παρακατακικθ και άµεςθ διακεςιµότθτα οποιωνδιποτε ανταλλακτικϊν για το µθχάνθµα για 
τουλάχιςτο 10 ζτθ προσ το ∆ιµο (υπεφκυνθ διλωςθ). 

 

 τθν τεχνικι προςφορά να περιλαµβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ των 

μθχανθμάτων, ςχεδιαγράµµατα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά 

ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ των προςφερόµενων μθχανθμάτων. 

 

 Θ τελικι παράδοςθ των μθχανθμάτων κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι µε τα ζξοδα να 

βαρφνουν τον Προµθκευτι. Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν µπορεί να είναι µεγαλφτεροσ από τρεισ (3) 

μήνεσ. 

  Ηευγολατιό 
05/11/2019 

  Θεωρικθκε  

 Ο υντάξασ  Ο ∆/ντθσ τθσ Σ.Τ. 
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Ο προχπολογιςµόσ τησ δαπάνησ ανζρχεται ςτο ποςό των 135.000,00 € ςυµπεριλαµβανοµζνου 

του Φ.Π.Α. 24%, όπωσ φαίνεται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

 

 
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆Ο 

 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑ∆Ο 

 
ΧΠΑ 24% 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑ∆Ο 

ΜΕ ΧΠΑ 

 
ΣΕΜ. 

 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΧΠΑ 

 
1 

Compact φορτω-εκςκαφζασ με 

παρελκόμενα 

 
69.300,00 € 

 
16.632,00 € 

 
85.932,00 € 

 
1 

 
85.932,00 € 

 
2 

 
Ρυμουλκοφμενοσ κλαδοτεμαχιςτήσ 

 
39.570,97 € 

 
9.497,03 € 

 
49.068,00 € 

 
1 

 
49.068,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
135.000,00 € 
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Άρθρο 1: Αντικείμενο τησ προμήθειασ  
Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια compact φορτω – εκςκαφζα με παρελκόμενα και ενόσ 
ρυμουλκοφμενου κλαδοτεμαχιςτι για τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ του Διμου Βζλου – Βόχα  ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 135.000,00  €.  
 
Άρθρο 2: Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ:  

 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή 
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 



 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίηςη  
μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή 
προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π. τθσ 
με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

-       τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

-       των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

-  
Άρθρο 3: υμβατικά ςτοιχεία 
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία με τθν ςειρά που ιςχφουν είναι:  
1) φμβαςθ.  
2) Διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ.  
3) Σεχνικι Ζκκεςθ - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
4) Σιμολόγιο Μελζτθσ  
5) υγγραφι Τποχρεϊςεων  
 
Άρθρο 4: Αξία και τρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ. 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ προτείνεται να γίνει με Ανοικτό Διαγωνιςμό και κατάκεςθ ςφραγιςμζνων 
προςφορϊν, με βάςθ τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ τιμισ.  
Θ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 135.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α και κα 
βαρφνει τον Κ.Α 64.7135.02 για το οικονομικό ζτοσ 2019. 
 
Άρθρο 5: Εγγυήςεισ 
5.1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ  



 
Υψοσ εγγφηςησ : Σο φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ 
προεκτιμοφμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ. (άρκρο 72 Ν.4412/2016).  
Ψρόνοσ ιςχφοσ : Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που 
θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ 
τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθν διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα.  
 
 
5.2. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 
Υψοσ εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ : Σο φψοσ τθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ (άρκρο 72 Ν.4412/2016).  
Ψρόνοσ κατάθεςησ τησ εγγφηςησ : Για ςυμβάςεισ προμθκειϊν θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 Ν.4412/2016). Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ο 
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ και κακορίηεται επακριβϊσ ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν μζχρι ςιμερα.  
 
 
5.3. Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ. 
Για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που τυχόν ανακφψουν ι των ηθμιϊν που κα προκλθκοφν από 
τθν δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 
διάρκειασ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μήνεσ.  
 
 
Άρθρο 7 : Ποινικζσ ρήτρεσ – Ζκπτωςη του αναδόχου 
Ο προμθκευτισ που δεν ειςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά 
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.  
Με τθν ίδια διαδικαςία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ, από τθν ςφμβαςθ και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτον προβλεπόμενο ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δόκθκε.  
 
Άρθρο 8: Παραλαβή 
Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και μετά τον ζλεγχο 
από τθν αρμόδια επιτροπι..  
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ Επιτροπι 
Παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ των προσ προμικεια ειδϊν ι τθν αντικατάςταςι τουσ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 
Άρθρο 9: Σρόποσ Πληρωμήσ 
Ο ανάδοχοσ κα μπορεί να πλθρωκεί αφοφ ολοκλθρωκεί θ προμικεια ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ο 
ανάδοχοσ εκδίδει ςχετικό τιμολόγιο πϊλθςθσ. Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν τθσ 
παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ των υπό προμικεια ειδϊν και εφόςον θ Επιτροπι 
Παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα, ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτά τουσ.  
 
Άρθρο 10: Ψρόνοσ παράδοςησ 
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ, τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ των προσ προμικεια 
ειδϊν ι τθν αντικατάςταςι τουσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, υπό προμικεια προϊόντων, 
ορίηεται το διάςτθμα των τριϊν  (3) μηνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.  



 
 
Άρθρο 11: Κρατήςεισ 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
 
Άρθρο 12: Πλημμελήσ καταςκευή. 
Εφόςον θ ποιότθτα των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τον βελτιϊςει ι και να τον αντικαταςτιςει, εάν αυτό κρίνει 
απαραίτθτο θ υπθρεςία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
 
Άρθρο 13: Επίλυςη διαφορϊν 
Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ επιλφονται κατά τισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και του άρκρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006 εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά ςτουσ όρουσ διακιρυξθσ.  
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Compact θορηω-εκζκαθέα με παρελκόμενα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.   Γενικά, ηύπορ, μέγεθορ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

2.  ΚΙΝΗΣΉΡΑ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

3.    ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

4.  ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

5.    ΕΛΑΣΙΚΑ 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

6.    ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

7.     ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

8.   ΤΣΗΜΑ ΦΟΡΣΩΗ        

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

9.   ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΑΦΗ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   



 

10.   ΚΑΜΠΙΝΑ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

11.   ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

12.  Ποιόηηηα-  Καηαλληλόηηηα - 

Σεσνική Τποζηήπιξη  

  Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι 

ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ 

διακήπςξηρ 

NAI   

13.  Εκπαίδεςζη Πποζωπικού 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

14.  Παπάδοζη 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

15.  ςμπληπωμαηικά ηοισεία ηηρ 

Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   
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Προμήθεια compact φορτω-εκςκαφζα με 

παρελκόμενα και ρυμουλκοφμενου 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΨΑ 

κλαδοτεμαχιςτή  

 

 

  

  

Σαχ. Δ/νςη       : Δ/νςη : π. Κοκκϊνη 2 

Ηευγολατιό Κορινθίασ 

Σαχ. Κωδ.         : 20001 

Σηλ                    : 2741 3 60537 

Fax                     : 2741 0 53101 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

 

Ρυμουλκούμενου κλαδοηεμαχιζηή 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕ

Ι 

1.  

   1. 

 ΠΛΑΙΙΟ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

2.  ΚΙΝΗΣΉΡΑ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

3.    ΤΣΗΜΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

4.  ΤΣΗΜΑ ΘΡΤΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

5.    ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

6.    ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

7.  Ποιόηηηα-  Καηαλληλόηηηα - Σεσνική 

Τποζηήπιξη  

  Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   



 

8.  Εκπαίδεςζη Πποζωπικού 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

9.  Παπάδοζη 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

10.  ςμπληπωμαηικά ηοισεία ηηρ Σεσνικήρ 

Πποζθοπάρ 

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην 

ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ 

NAI   

 

  Ηευγολατιό 05/11/2019 

  Θεωρικθκε  

 Ο υντάξασ  Ο ∆/ντθσ τθσ Σ.Τ. 

 

Σριαντάφυλλοσ Γεϊργιοσ 
  

          Πολίτθσ Δθμιτριοσ  
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