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1. Γενικά 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή/και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ1», ο Δήμος Πύργου θα προμηθευτεί εξειδικευμένα μηχανήματα έργων και 

εξειδικευμένο εξοπλισμό ο οποίος θα καλύψει τρέχουσες ανάγκες της καθημερινής 

δραστηριότητας. Η παρούσα μελέτη, περιγράφει το είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές των 

προμηθευόμενων ειδών. 

2. Ιστορικό 
 

Με την υπ’ αρ’ 68484/16-10-2020 τροποποιητική απόφαση, η οποία έλαβε 

ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του τμήματος Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών,  αποφάσισε τη διάθεση 

ποσού 223.000,00 € για αγορά μηχανημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

3. Περιγραφή προμήθειας 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων και εξοπλισμού: 

1) Επουλωτικό λάκκων, cpv:43412000-4 (μηχανήματα ανάμειξης αμμοχάλικου με 

πίσσα) , τεμ. 1  

2) Δονητική πλάκα – συμπιεστή εδάφους, διπλής κατεύθυνσης,  

πεζού χειριστή, cpv:43315000-4 (μηχανήματα δόνησης & συμπύκνωσης), τεμ. 1 

3) Οδοστρωτήρας κυλινδρικός ασφάλτου – εδάφους, πεζού χειριστή, 

cpv:43315000-4 (μηχανήματα δόνησης & συμπύκνωσης), τεμ. 1 

4) Αεροσυμπιεστή διπλού μοτέρ χωρητικότητας 1000lt με εξοπλισμό, cpv: 

42123400-7 (αεροσυμπιεστές), τεμ. 1 

5) Aυτόνομο, συρόμενο πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού & ατμού, cpv: 42924730-

5 (Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση), τεμ. 1  

6) Αρθρωτό, αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο με πρόσθετο πολυλειτουργικό 

εξοπλισμό, cpv:34144431-8 (Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα),  τεμ. 1 

4. Σκοπιμότητα – επιπτώσεις 
 

Η κύρια σκοπιμότητα της συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

είναι η ενίσχυση του ιδιόκτητου στόλου μηχανημάτων του Δήμου με εξειδικευμένα 

                                                             
1 1η τροποποίηση ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ 
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μηχανήματα και η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την κάλυψη των πολυσύνθετων 

αναγκών της καθημερινότητας. Οι διευθύνσεις του Δήμου που ωφελούνται από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είναι η Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ενσωματώνει στο στόλο των μηχανημάτων της, ένα 

εξειδικευμένο μηχάνημα το οποίο είναι αυτόνομο μηχάνημα αποκατάστασης 

ασφαλτοταπήτων. Επιπλέον ωφελείται με την προμήθεια μίας δονητικής πλάκας πεζού 

χειριστή & ενός κυλινδρικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή για χρήση σε χώμα & άσφαλτο.  

Προμηθεύεται επίσης εξειδικευμένο εξοπλισμό (αερόσφυρα) για χρήση από τους εκσκαφείς 

– φορτωτές μάρκας CAT που διαθέτει. Τέλος, προμηθεύεται ένα συρόμενο αυτόνομο 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με χρήση ζεστού νερού & ατμού. 

Η διεύθυνση καθαριότητας προμηθεύεται δύο αεροσυμπιεστές χωρητικότητας 1000 lt 

διπλού μοτέρ έκαστος και ενισχύει τον εξοπλισμό που διαθέτει με την προμήθεια ενός 

αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου με πρόσθετο πολυλειτουργικό εξοπλισμό. 

Η συνολική ωφέλεια του Δήμου Πύργου είναι πολλαπλή καθότι: 

1. Εκσυγχρονίζεται ο στόλος με εξειδικευμένα μηχανήματα. 

2. Μειώνεται το ετήσιο κονδύλι συντήρησης οχημάτων & εξοπλισμού με την  

               απόκτηση νέου εξοπλισμού και τη σταδιακή επάρκεια του τμήματος  

               συντήρησης. 

3. Εργασίες όπως οι μικρής κλίμακας αποκαταστάσεις ασφαλτοταπήτων, θα  

υλοποιούνται με ευθύνη του τεχνικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και θα εξοικονομηθούν κονδύλια ~100.000€/χρόνο από 

αναθέσεις μικρών έργων συντήρησης και προμήθειας ψυχρού 

ασφαλτομίγματος. 

4. Με την προμήθεια του αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος, καταργείται  

κάθε εργασία αμμοβολής για καθαρισμό επιφανειών, καθόσον με την χρήση 

του ατμού υπό πίεση, επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα προστατεύοντας 

κάθε επιφάνεια από φθορά. 

 

Πέραν της άμεσα ορατής σκοπιμότητας με την αγορά νέου εξοπλισμού, μακροπρόθεσμα στο 

Δήμο Πύργου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δύναται να καλυφθούν τόσο 

από μόνιμο προσωπικό κατάλληλης ειδικότητας, είτε από έκτακτο εξειδικευμένο προσωπικό.    

5. Ισχύουσες Διατάξεις  
 

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως διορθώθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα. 
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6. Ανάλυση Δαπάνη Εργασίας 
 

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 223.000 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου 

στον κωδικό  ΚΑ 20.7135.092 για το έτος 2021. 

 

 

 

 

Πύργος 20/10/2021 Πύργος 02/11/2021 Πύργος 09/11/2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Ο Αν. Προιστ Μελ. & Εκτ. Εργ Η Αν. Προιστ ΔΤΥ & Περ 

 

 

Χ. Δημητρακόπουλος Αριστείδης Φιλιππόπουλος Σοφία Γούργουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

                                                             
2 Αποδοχή ποσού-δημιουργία ΚΑ εσόδου & εξόδου με την υπ’ αρ 174/2021 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΓΠΧΩ17-2ΝΘ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 50 / 2021

Προυπολ: 223.000,00 €

α/α Περιγραφή
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 Επουλωτικό λάκκων τεμ 1 70.000,00 € 70.000,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 : 70.000,00 €

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
Δονητική πλάκα - συμπιεστή εδάφους διπλής 

κατεύθυνσης (τύπου wacker plate) τεμ 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 : 2.000,00 €

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1

οδοστρωτήρας κυλινδρικός ασφάλτου - εδάφους 

πεζού χειριστή τεμ 1 6.900,00 € 6.900,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 : 6.900,00 €

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 Αεροσυμπιεστής 1000lt διπλού μοτέρ τεμ 1 3.900,00 € 3.900,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 : 3.900,00 €

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1

αυτονομο, συρόμενο πλυστικό μηχάνημα υψηλής 

πίεσης ζεστού νερού & ατμού τεμ 1 37.000,00 € 37.000,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 : 37.000,00 €

"Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων και 

Μηχανημάτων Εργου και/ή  συνοδευτικού 

εξοπλισμού"

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 3



α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 αρθρωτό, αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο τεμ 1 60.000,00 € 60.000,00 €

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 : 60.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 179.800,00 €

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ: 38,71 €

Σ1: 179.838,71 €

ΦΠΑ 24%: 43.161,29 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 223.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 20 /10 /2021 Πύργος 02 /11 /2021

Ο Συντάξας

Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αριστείδης Φιλιππόπουλος

Αρχιτέκτων  Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 09 /11 /2021

Ο Αναπλ. Προιστ. ΔΤΥ & Περ

Σοφία Γούργουρα

Μηχανολόγος  Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προιστ. Μελ. & Εκτ. Εργων

ΤΜΗΜΑ 6 



  
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ : 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου & 
συνοδευτικού εξοπλισμού από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» 
 
50 / 2021  
223.000,00€  
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Αντικείμενο της Μελέτης: 

Με την συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων έργου και 

εξειδικευμένου εξοπλισμού, με σκοπό την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της καθημερινής 

δραστηριότητας του Δήμου Πύργου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει η αγορά ενός επουλωτικού λάκκων, 

μιας δονητικής πλάκας διπλής κατεύθυνσης πεζού χειριστή, έναν οδοστρωτήρα διπλού τυμπάνου 

πεζού χειριστή,  ενός αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος νερού/ατμού, ενός αεροσυμπιεστή διπλού 

μοτέρ χωρητικότητας 1000 lt και ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου. 

Τεχνικές Προδιαγραφές μηχανημάτων και εξοπλισμού: 

Επουλωτικό λάκκων 

1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το μηχάνημα επούλωσης λάκκων είναι κατ’ ουσίαν ένα κινητό μίνι παρασκευαστήριο θερμού 

ασφαλτομίγματος, σε μορφή υπερκατασκευής η οποία προσαρμόζεται  σε οχήματα κατηγορίας Ν1 ή 

Ν2. Η εφαρμογή του υλικού, θα γίνεται με τη μέθοδο του ψεκασμού. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα (υπερκατασκευή) θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, όχι 

επιδείξεως, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινής αποκλεισμού κατ’ 

ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο και γνωστού-εύφημου 

εργοστασίου, εκ των πλέων εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων, διαδεδομένων στην Ελληνική αγορά. 

Το εν λόγω μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ασφάλτου και την επισκευή δρόμων 

και πιο συγκεκριμένα θα είναι κατάλληλο για την επισκευή τρυπών και οδών, τοπικών οδών, 

ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων. Θα πρέπει να εξοπλίζεται με κατάλληλο υλικό για την επισκευή 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων καθώς και με ασφαλτικό γαλάκτωμα με μέθοδο ψεκασμού. Επίσης θα 

πρέπει να είναι ικανό για προετοιμασία του χώρου με εμφύσηση αέρα, πλήρωση του χώρου με μίγμα 



  
αδρανών και ασφάλτου, ενώ στην τελική φάση θα έχει την δυνατότητα να καλύπτει τον χώρο με ξηρό 

αδρανές.   

2. Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 

Το εν λόγω μηχάνημα θα εξοπλίζεται με δύο δοχεία, ένα για το αδρανές υλικό και ένα για το 

ασφαλτικό γαλάκτωμα.  

Το δοχείο αδρανούς υλικού με σχήμα ανάποδου κώνου, θα είναι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί 

να καταλήγει σε ένα κοχλία και θα μεταφέρει το αδρανές υλικό στον αναμικτήρα, όπου και θα έλκεται 

από πεπιεσμένο αέρα. Ο πεπιεσμένος αέρας θα παράγεται από τουρμπίνα και θα χρησιμεύει αφενός 

για να φυσήξει τις τρύπες στο κατάστρωμα του δρόμου, αφετέρου δε για να μεταφέρει τα υλικά 

επούλωσης από τον μίκτη στο ακροφύσιο και στη συνέχεια στην τρύπα του οδοστρώματος.  

Το δεύτερο δοχείο θα λειτουργεί ως δεξαμενή γαλακτώματος της υπερκατασκευής και θα εξοπλίζεται 

με καυστήρα αεριού κατάλληλου εξοπλισμού. Από την κατασκευή αυτή, θα αντλείται το γαλάκτωμα 

στο ακροφύσιο όπου και θα αναμιγνύεται με το αδρανές και θα δημιουργεί ένα μείγμα ικανό να 

γεμίζει τις τρύπες του οδοστρώματος. Το ακροφύσιο, θα στηρίζεται σε βραχίονα εργασίας, 

επιτρέποντας έτσι την εργασία του χειριστή, σε ασφαλή απόσταση από το όχημα. 

Το δοχείο αδρανούς υλικού θα πρέπει να είναι όγκου τουλάχιστον 1 m3 και η δεξαμενή γαλακτώματος 

τουλάχιστον 180 lt.  

Όλες οι λειτουργίες του σώματος θα ελέγχονται από τον πίνακα ελέγχου ο οποίος θα βρίσκεται πάνω 

στο βραχίονα εργασίας σε θέση όπου επιτρέπει στον χειριστή ταυτόχρονο χειρισμό του πίνακα και 

έλεγχο του ακροφυσίου. 

Οι λειτουργίες της υπερκατασκευής θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητο κινητήρα. 

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει ασφαλές σύστημα πρόσδεσης για ανύψωση και μεταφορά το 

οποίο θα είναι κατάλληλα  επισημασμένο. 

 

3. Ελάχιστες διαστάσεις υπερκατασκευής - προδιαγραφές 

Μήκος 3466mm 

Πλάτος 1560mm 

Ύψος 1350mm 

Χωρητικότητα αδρανούς 1 m3 

Χωρητικότητα γαλακτώματος 180 lt 

Χωρητικότητα καθαριστικού 14 lt 

Βάρος (άδεια δοχεία) 1250 kg 

Βάρος (γεμάτα δοχεία) 2800 kg 

Απαιτούμενη υδραυλική παροχή 40 lt / min 

Υδραυλική πίεση 180-210 bar 

Ελάχιστη εξ. θερμοκρασία 10 ° C 

Θερμοκρασία γαλακτώματος 50 – 70 ° C 

Κινητήρας  



  

Ψύξη Κινητήρα Υδρόψυκτος 

Κυλινδρισμός 1028 cc 

Δοχείο Καυσίμου κινητήρα 30 lt 

 

4. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

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

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που λειτουργεί το μηχάνημα 

και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη 

ειδοποίηση περί βλάβης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος σε χρόνο που θα του οριστεί από το Δήμο, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 60 

ημέρες από την παράδοση του μηχανήματος.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Δονητική πλάκα διπλής κατεύθυνσης πεζού χειριστή  

 

1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τo προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, όχι επιδείξεως, πρώτης χρήσης, 

γνωστού-εύφημου εργοστασίου, να κατέχει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά χαρακτηριστικά εκ των 

πλέων εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων, διαδεδομένων στην Ελληνική αγορά.  

Το μηχάνημα, είναι ένας βενζινοκίνητος συμπιεστής εδάφους με χρήση τόσο σε χώμα – χαλίκια, όσο 

και σε τελειώματα ασφάλτου.  Η χρήση του γίνεται από πεζό χειριστή. 

2. Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 

Το μηχάνημα θα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα με ελάχιστη ιπποδύναμη 9 hp, ο οποίος θα 

μεταδίδει τους κραδασμούς μέσω δονούμενης πλάκας . 

3. Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές 

Χωρητικότητα καυσίμου: 2λτ 

Ελάχιστη ισχύς:   6Kw 

Ελάχιστη ισχύς κινητήρα: 9hp 

Κινητήρας:   4-χρονος 

Σύστημα ψύξης:  Αερόψυκτο 

Ελάχιστη δύναμη δόνησης: 30kN 

Ρυθμός κρούσεων:  4000 vpm 

Ωφέλιμο βάθος συμπίεσης: 50εκ 

Κίνηση:    εμπρόσθια – οπίσθια με χειροκίνητη αλλαγή 

Εγγύηση:   2 έτη 

 

4. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον τόπο που λειτουργεί το 

μηχάνημα, είτε με αποστολή του στο χώρο του Αναδόχου. Στην περίπτωση μετάβασης του 

συνεργείου, θα γίνεται  εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 



  
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος με την παράδοσή του.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δυο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

 

Κυλινδρικός οδοστρωτήρας ασφάλτου-χώματος πεζού χειριστή  

1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το μηχάνημα, είναι ένας βενζινοκίνητος κυλινδρικός δονητικός οδοστρωτήρας εδάφους – ασφάλτου.  

Η χρήση του γίνεται από πεζό χειριστή. 

Τo προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιο, όχι επιδείξεως, πρώτης χρήσης, 

γνωστού-εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέων εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων, διαδεδομένων στην 

Ελληνική αγορά.  

Το μηχάνημα θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα ανάρτησης, ώστε να μπορεί να φορτώνεται προς 

μετακίνηση με τη βοήθεια μηχανήματος έργου. 

2. Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 

Το μηχάνημα θα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα γνωστού και εύφημου οίκου, με ελάχιστη 

ιπποδύναμη 5,5 hp, το σύστημα μετάδοσης και το σύστημα δόνησης. 

3. Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές 

Χωρητικότητα καυσίμου: 2λτ 

Ελάχιστη ισχύς:   6Kw 

Ελάχιστη ισχύς κινητήρα: 5,5 hp /3600rpm 

Σύστημα ψύξης:  Αερόψυκτο 

Ελάχιστη δύναμη δόνησης: 12kN 

Αριθμός κυλίνδρων συμπίεσης: 2 

Πλάτος κυλίνδρων:  60εκ 

Ωφέλιμο βάθος συμπίεσης: 50εκ 

Κίνηση:    εμπρόσθια – οπίσθια με χειροκίνητη αλλαγή 

Εγγύηση:   2 έτη 



  

 

4. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον τόπο που λειτουργεί το 

μηχάνημα, είτε με αποστολή του στο χώρο του Αναδόχου. Στην περίπτωση μετάβασης του 

συνεργείου, θα γίνεται  εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος με την παράδοσή του.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δυο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

Αεροσυμπιεστής διπλού μοτέρ 1000 lt  

1. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ο προς προμήθεια αεροσυμπιεστής θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιος, όχι επιδείξεως, πρώτης 

χρήσης και να κατέχει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.  

Το μηχάνημα θα περιλαμβάνει μεταλλικό δοχείο αέρα 1000 lt και θα τροφοδοτείται από δύο μοτέρ 

ελάχιστης ιπποδύναμης 5,5hp έκαστο (11hp σε ταυτόχρονη λειτουργία) 

Τα μοτέρ θα τροφοδοτούνται με τριφασικό ρεύμα 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις – χαρακτηριστικά, είναι: 

Χωρητικότητα δοχείου: 1000lt 

Ελάχιστη ισχύς μοτέρ: 5,5 hp 

Απαίτηση για διπλό μοτέρ: ναι 

L/min: 1360 

Πίεση bar / psi: 11 / 145 



  

 

Στην προσφορά του ο Ανάδοχος, πέραν του αεροσυμπιεστή, θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και επί 

ποινής αποκλεισμού λάστιχο υψηλής αντοχής τουλάχιστον 20μ με σύστημα ταχυσυνδέσμου στην 

άκρη του, ένα πιστόλι για φύσημα - πλύσιμο, ένα αερόμετρο με σωλήνα και εξαρτήματα για ελαστικά 

αυτοκινήτου και φορτηγού, ένας γρασσαδόρος, και ένα αερόκλειδο σετ με μπουλόνια για τα ελαστικά 

των φορτηγών, των μηχανημάτων και των οχημάτων του Δήμου. 

 

2. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

μεγαλύτερος των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον τόπο που λειτουργεί το 

μηχάνημα, είτε με αποστολή του στο χώρο του Αναδόχου. Στην περίπτωση μετάβασης του 

συνεργείου, θα γίνεται  εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος με την παράδοσή του.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δυο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα ζεστού/κρύου νερού 

 

1. Γενικά περιγραφή 

Το υπό προμήθεια αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, compact 

κατασκευής, πρόσφατης παραγωγής -όχι πέραν του έτους- προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού 

κατασκευής, επώνυμου εργοστασίου με πολύ καλή φήμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

(Ε.Ε., κλπ.) εγκατεστημένο επί ρυμουλκούμενου  μονοαξονικού τρέϊλερ ειδικών προδιαγραφών και 

πολύ υψηλής αντοχής. 

Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να μπορεί να καλύψει κατά τον πλέον 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις πάγιες ανάγκες καθαρισμού/πλυσίματος/απολύμανσης 

διαφόρων σημείων/τμημάτων του Δήμου όπως πεζοδρομίων, πεζόδρομων, δάπεδα πλατειών, 

πάρκων, κολώνων, κοινόχρηστων χώρων, προαύλιων χώρων σχολείων, μνημείων, τοίχων, πινακίδων 

σήμανσης, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. χωρίς καμία απολύτως ανάγκη χρήσης (πριν-κατά τη 

διάρκεια πλύσης-μετά) χημικών καθαριστικών. 

2. Ειδική περιγραφή - Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 

Το πλήρες αυτόνομο ρυμουλκούμενο πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο επί ενός 

ειδικά σχεδιασμένου και κατασκευασμένου μονο-αξονικού τρέϊλερ πολύ υψηλής αντοχής σε μεγάλα 

φορτία. Το τρέϊλερ θα είναι πλήρες με δύο τροχούς με αεροθάλαμο και μικρό τρίτο εμπρόσθιο τροχό 

στήριξης-κύλισης ελεύθερης περιστροφής με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω ειδικής χειροκίνητης διάταξης 

μανιβέλας. Θα μπορεί να σύρεται από κοινούς κοτσαδόρους οχημάτων. Στο πίσω μέρος θα διαθέτει 

πλήρη φωτισμό (φώτα φρένων, αλλαγής πορείας κλπ.). Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει 

αποτελεσματικός μηχανισμός χειρόφρενου των τροχών του τρέϊλερ που θα 

ενεργοποιείται/απενεργοποιείται μέσω ειδικής εργονομικής χειρολαβής στο εμπρόσθιο μέρος του 

τρέϊλερ ενώ θα διαθέτει δύο τάκους τοποθετημένους σε μόνιμες ειδικές βάσεις για την εμπλοκή 

κύλισης των δύο τροχών του. Όλα τα συστήματα των επιμέρους μηχανισμών και του κινητήρα του 

πλυστικού μηχανήματος, θα πρέπει να είναι ευκόλως επισκέψιμα για τις ανάγκες συντήρησης ή και 

επισκευής, καθώς επίσης και προφυλαγμένα από οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την λειτουργία του, 

ρύποι, συγκρούσεις κ.λ.π. Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του μηχανήματος, θα πρέπει να φέρουν 

βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωρική 

επεξεργασία. Το τρέϊλερ θα μπορεί να ανυψωθεί εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια από γερανό μέσω 

ειδικού σημείου ανάρτησης πολύ υψηλής αντοχής. Η όλη κατασκευή θα είναι σε απόλυτη συμφωνία 

με τους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κανονισμούς.  

Θα υπάρχουν δύο ανοιγόμενα καλύμματα στο εμπρόσθιο και πίσω μέρος του  τα οποία θα ανοίγουν 

εύκολα μέσω εργονομικών διατάξεων ενώ θα μπορούν να σταθεροποιηθούν με ασφάλεια στην 

ανοικτή τους θέση. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και επαρκής ηχομόνωση διατήρησης του 



  
εκπεμπόμενου θορύβου εντός των νόμιμων επιτρεπόμενων ορίων ακόμη και στην περίπτωση 

πλήρους λειτουργίας του πλυστικού μηχανήματος. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος 

χώρος για την αποθήκευση & μεταφορά διαφόρων εργαλείων, παρελκόμενων και υλικών απαραίτητα 

στους χειριστές του πλυστικού μηχανήματος. 

Το πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι αυτόνομης λειτουργίας τελείως ανεξάρτητο από παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.  Θα είναι εξοπλισμένο με πολύ αξιόπιστο κινητήρα εργασίας 

καυσίμου πετρελαίου γνωστού εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα με 

διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης (μίζα) για μεγαλύτερη εργονομία χρήσης. Η εγκατεστημένη ισχύς του 

κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 HP. Ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει ειδικό σύστημα 

αυτόματης μείωσης των στροφών του κατά τη διακοπή της λειτουργίας πλύσης (stand-by mode) έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται μειωμένο επίπεδο εκπεμπόμενου ήχου αλλά και σημαντική εξοικονόμηση 

κατανάλωσης καυσίμου και αύξηση της διάρκειας ζωής του ενώ θα υπάρχει και ειδική διάταξη 

προειδοποίησης σε περίπτωση χαμηλής πίεσης λαδιού. Με τις προσφορές τους οι συμμετέχοντες 

προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία του κινητήρα (εργοστάσιο 

κατασκευής, τύπος, κυβισμός κλπ.). 

Θα πρέπει να υπάρχει μία (1) ενιαία ή τουλάχιστον δύο (2) επιμέρους, κατάλληλα συνδεδεμένες 

μεταξύ τους, δεξαμενές νερού συνολικής αθροιστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500 lit.. Η 

αυτονομία λειτουργίας του πλυστικού συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60’. Θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη υπερχείλισης και αντίστοιχη διάταξη ένδειξης της στάθμης του 

περιεχόμενου νερού. Θα είναι κατασκευασμένη(-ες) από συνθετικό υλικό ειδικών προδιαγραφών 

πολύ υψηλής αντοχής απολύτως κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.  

Το πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει στροφαλοφόρο αντλία υπερ-υψηλής πίεσης νερού με 

επαρκή αριθμό εμβόλων από μεταλλικό υλικό πολύ υψηλών προδιαγραφών και αντοχής γνωστού 

εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα. Το εύρος της πίεσης (μεταβλητή 

ρυθμιζόμενη) του νερού πλύσης θα είναι από 150 bar έως τουλάχιστον 500 bar ενώ το αντίστοιχο 

εύρος παροχής του νερού πλύσης  θα πρέπει να ρυθμίζεται από 500 lit/hr έως κατά μέγιστο 1.000 

lit/hr. Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει κατάλληλη διάταξη ρύθμισης της σκληρότητας του 

χρησιμοποιούμενου νερού με δυνατότητα καθορισμού της δοσομέτρησης του αποσκληρυντικού 

υλικού σε συνάρτηση με τα φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου νερού. Θα 

πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη διάταξη βαλβίδων ασφαλείας ενώ επιπροσθέτως θα 

διαθέτει κατάλληλο σύστημα προστασίας της αντλίας νερού μέσω της αυτόματης διακοπής της 

λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης ποσότητας νερού (dry-run protection). 

Το σύστημα θέρμανσης του νερού πλύσης θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και πολύ 

υψηλής απόδοσης. Το εύρος της θερμοκρασίας του νερού πλύσης θα πρέπει να είναι από 30οC έως 

τουλάχιστον 98ο C. Για λόγους ταχείας θέρμανσης του νερού σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και 

εξοικονόμησης κατανάλωσης καυσίμου θα πρέπει να υπάρχει ειδικό σύστημα προθέρμανσης του 



  
νερού από την θερμότητα που εκλύεται από το σύστημα ψύξης του κινητήρα εργασίας κατά τη 

λειτουργία του. 

Το δοχείο καυσίμου (πετρέλαιο) το οποίο θα τροφοδοτεί τόσο τον κινητήρα όσο και το σύστημα 

θέρμανσης του νερού πλύσης (καυστήρας) θα πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lit για 

την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας λειτουργίας η οποία επί ποινή αποκλεισμού θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ώρες για συνεχή χρήση ζεστού νερού και τουλάχιστον 30 ώρες για 

συνεχή χρήση κρύου νερού αντιστοίχως. 

Θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) ανέμες σταθερά τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία επί του 

πλυστικού μηχανήματος για τους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης νερού πλύσης και πλήρωσης 

της/των δεξαμενής/ών με νερό. Τόσο το μήκος του σωλήνα υψηλής πίεσης όσο και το μήκος του 

σωλήνα πλήρωσης με νερό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30m. Και οι δύο ανέμες θα 

περιστρέφονται (τύλιγμα/ξετύλιγμα) χειροκίνητα μέσω εργονομικών χειρολαβών. 

Για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των εργασιών πλύσης, το πλυστικό μηχάνημα 

υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύεται από : 

 Πιστολέτο ειδικών προδιαγραφών με σκανδάλη και εργονομική λαβή με κάνη επαρκούς 

μήκους με κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασμού του νερού. 

 

 Ειδική τροχήλατη διάταξη πολύ αποδοτικού και αποτελεσματικού καθαρισμού ανοικτών 

επιφανειών ( δάπεδα πλατειών κλπ.) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) με 

διπλή εργονομική χειρολαβή σε κατάλληλο ύψος. Στο κάτω μέρος θα πρέπει να υπάρχει 

μεταλλικός δίσκος ελάχιστης διαμέτρου 50cm τύπου «αντεστραμμένου ταψιού» 

εξοπλισμένος με δύο αυτό-περιστρεφόμενα ειδικά ακροφύσια ψεκασμού νερού πλύσεως.  

Για εύκολη και εργονομική χρήση του το συνολικό βάρος της διάταξης αυτής δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά τα 20 kg. 

 

Επί του μηχανήματος θα πρέπει να υπάρχει σε απολύτως ευπρόσιτη και εργονομική θέση κατάλληλη 

διάταξη βασικών λειτουργικών ενδείξεων και ενδείξεων δυσλειτουργιών με ενσωματωμένο ψηφιακό 

ωρομετρητή για τη διενέργεια του κανονικού προγράμματος συντήρησης, διακόπτες 

εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, διακόπτης εκτάκτου ανάγκης κλπ. 

Να περιγραφούν αναλυτικά τα όργανα και χειριστήρια του πλυστικού μηχανήματος. 

Το απόβαρο (empty weight) του υπό προμήθεια πλυστικού μηχανήματος επί τρέϊλερ δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά τα 1.000 Kg ενώ οι συνολικές μέγιστες διαστάσεις του θα είναι : 3.700mm (μήκος) Χ 

1.800mm (πλάτος) Χ 1.800mm (ύψος). 

 



  

3. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

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

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται είτε στον τόπο που λειτουργεί το 

μηχάνημα, είτε με αποστολή του στο χώρο του Αναδόχου. Στην περίπτωση μετάβασης του 

συνεργείου, θα γίνεται  εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος με την παράδοσή του.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον δυο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

 

 

Αρθρωτό, αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 

 

1. Γενικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις 

 

Το προς προμήθεια καινούργιο μικρό αναρροφητικό σάρωθρο, θα πρέπει να είναι προηγμένης 

τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού και εύφημου οίκου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό (Ε.Ε., κλπ.). Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο και πρόσφατης παραγωγής όχι πέραν 

του έτους. Η προηγμένη τεχνολογία του προς προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου θα πρέπει, 

μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό 

κόστους αναλώσιμων σε βούρτσες σάρωσης, φίλτρα κ.λπ.  

Το σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσματικά μικρούς & μεγάλους δρόμους και 

επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/αλουμινίου/πλαστικές, 

πέτρες, χώμα κλπ. και να λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης 

και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των 



  
απορριμμάτων (ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόμηση 

κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών. 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 

των σχετικών διατάξεων για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. 

Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης επαφίεται στη 

σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά 

στην τεχνική προσφορά, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. 

Η αναρροφητική ισχύς, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου των 

μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του οχήματος κ.λ.π., επαφίεται στις τεχνικές 

δυνατότητες και την σχεδίαση κάθε κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφονται 

αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του. 

Το πλαίσιο του σαρώθρου θα πρέπει να είναι χαλύβδινο πολύ στιβαρής κατασκευής με ειδικά 

ενισχυμένες συγκολλήσεις στας σημεία φόρτισης με «γέφυρες» σύνδεσης ενισχυμένες καταλλήλως 

με στοιχεία συγκράτησης για πολύ μεγάλη ελαστικότητα σε δυνάμεις εφελκυσμού και στρέψης κατά 

την αντιμετώπιση και των πλέον σκληρών συνθηκών εργασίας. Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του 

σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ειδικού τύπου 

χρώματα μετά από αντισκωρική επεξεργασία. 

 

2. Σύστημα μετάδοσης κίνησης – υδραυλικό σύστημα – σύστημα διεύθυνσης - 

κινητήρας 

 

Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία της σάρωσης, 

θα πρέπει να είναι πλήρως υδραυλική και επί ποινή αποκλεισμού με κίνηση και στους τέσσερις (4) 

τροχούς (4Χ4) για λόγους εύκολης κίνησης και στους πλέον «δύσκολους» δρόμους της πόλης.Το 

υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ισχύ πίεσης στο 

κύκλωμα υδραυλικού για την αποδοτικότερη λειτουργία του σαρώθρου. Το υδραυλικό σύστημα θα 

είναι απολύτως στεγανό, το σύστημα ψύξης του υδραυλικού λαδιού θα είναι πλήρως προστατευμένο 

και με το σύστημα φίλτρανσης να είναι εγκατεστημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα & δυσκολίες κατά την συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό τους.  

Το σύστημα ελέγχου πορείας (δνσης) θα πρέπει να παρέχει απόλυτο και ομαλό έλεγχο του 

σαρώθρου, πολύ μεγάλη άνεση & ευκολία στο χειριστή και την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια 

εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόσφυση και πορεία του οχήματος ακόμη και σε σχετικώς 

ανώμαλα εδάφη εντός του Δήμου. Θα πρέπει να είναι Ιδιαίτερα ευέλικτο με τιμόνι υδραυλικής 

υποβοήθησης, επί ποινή αποκλεισμού αρθρωτού τύπου, με εσωτερική ακτίνα στροφής που δεν θα 

ξεπερνά τα 80 cm ώστε να είναι κατάλληλο και πολύ ευέλικτο για σάρωση στενών δρόμων, πλατειών, 

πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων, στεγασμένων χώρων και γενικώς για χώρους όπου τα μεγάλα 

σάρωθρα δεν μπορούν να ελιχθούν. 

Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού καυσίμου πετρελαίου πλέον σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (stage V). Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 25HP και να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες πλήρους ταυτόχρονης 

λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του σαρώθρου (κίνηση, σάρωση/περιστροφή των βουρτσών, 

αναρρόφηση, ψεκασμός νερού, κλιματισμός καμπίνας κλπ.). Όλα τα συστήματα των μηχανισμών και 



  
του κινητήρα του σαρώθρου, θα πρέπει να είναι επισκέψιμα για τις ανάγκες συντήρησης ή και 

επισκευής, καθώς επίσης και προφυλαγμένα από οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την λειτουργία του, 

ρύποι, συγκρούσεις κ.λ.π.. 

3. Σύστημα πέδησης  

 

Θα πρέπει να είναι υδραυλικό (υδροστατικό), και με διάταξη ακινητοποίησης κατά την στάθμευση 

(parking-brake), το οποίο θα επενεργεί επί των υδραυλικών κινητήρων των 4 τροχών κατάλληλο να 

σταματήσει το όχημα με πλήρες φορτίο και από μέγιστη ταχύτητα καθώς και σε μέγιστη κλίση σε 

απόλυτη συμφωνία με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ. Ο χειρισμός 

θα γίνεται από ειδικά σχεδιασμένο ποδο-πεντάλ εντός της καμπίνας. 

4. Καμπίνα οδήγησης  

 

Το σάρωθρο θα διαθέτει κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης, τουλάχιστον μία ανοιγόμενη πόρτα 

με κλειδαριά, ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο παράθυρο, πανοραμικά κρύσταλλα και ειδικό 

ανεμοθώρακα ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρα, που θα προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή 

ορατότητα στα σημεία εργασίας. Επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει σύστημα εργοστασιακού 

κλιματισμού (a/c). 

Τιμόνι και κάθισμα οδηγού στο κέντρο της καμπίνας, πλήρη πίνακα σημάτων προειδοποίησης 

λειτουργιών και ωρομετρητή. Υποχρεωτικά θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας χειριστή. 

Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η οποία θα 

φέρει τα απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. 

Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και θα 

φέρει κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του οποίου θα πρέπει να είναι 

ορατή από κάθε σημείο. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η εργονομία και η ποιότητα των υλικών 

κατασκευής του προς προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο μέσα από την καμπίνα 

οδήγησης και η εργονομική διάταξη των πινάκων οδηγιών των χειριστηρίων καθώς και η δυνατότητα 

μεταβλητότητας των στοιχείων οδήγησης (τιμόνι, κονσόλες κλπ.) ανάλογα με τα κατά περίπτωση 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του χειριστή. 

5. Σύστημα σάρωσης 

 

Ο τρόπος σάρωσης, που επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα περιγράφεται 

αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι το προς προμήθεια 

σάρωθρο θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης 

και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των 

απορριμμάτων (ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόμηση 

κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών.  

Κατά την σάρωση, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανισόπεδης 

κίνησης ύψους τουλάχιστον 150 mm και η ικανότητα αναρρίχησης σε ανηφορικούς δρόμους θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. 

 



  
Θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή αναρρόφηση από τη λειτουργία μίας τουλάχιστον τουρμπίνας 

τοποθετημένης σε κατάλληλη θέση διασφαλίζοντας χαμηλό ύψος του κέντρου βάρους. Το σύστημα 

έδρασης του συγκροτήματος της τουρμπίνας θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς, 

συριγμούς και το θόρυβο λειτουργίας. 

Για τη σημαντική διεύρυνση εισόδου του στομίου αναρρόφησης και την αναρρόφηση τυχόν ογκωδών 

αντικειμένων που θα συναντήσει το σάρωθρο κατά την κίνησή του θα πρέπει να υπάρχει διάταξη 

αυτομάτως (όχι χειριζόμενου από το χειριστή) ανοιγόμενου κλαπέτου για να μην αποσπάται η 

προσοχή του από την οδήγηση του οχήματος και τις λοιπές βασικές λειτουργίες σάρωσης 

μεγιστοποιώντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας χρήσης του σαρώθρου. 

Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες, κατάλληλης διαμέτρου από υλικό 

ειδικών προδιαγραφών, στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου και με δυνατότητα προσθήκης 3ης 

εμπρόσθιας επί υδραυλικού βραχίονα για σημαντική αύξηση του πλάτους σάρωσης, το δε πλάτος 

σάρωσης με δυνατότητα αυξομείωσης, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 1,4m 

(με τις 2 εμπρόσθιες βούρτσες). Θα έχουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης. Η 

κάθε βούρτσα θα περιστρέφεται από υδραυλικό κινητήρα.  Για λόγους ευκολίας χειρισμών και 

άμεσης προσαρμογής του συστήματος σάρωσης στα δεδομένα του σαρωτικού έργου από το 

εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να ρυθμίζεται η ταχύτητα περιστροφής των δύο βουρτσών καθώς 

και η πίεση επαφής τους με την επιφάνεια καθαρισμού. Η αυτονομία λειτουργίας του σαρώθρου με 

πλήρη δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 8 ώρες. 

Ο κεντρικός αγωγός αναρρόφησης θα πρέπει να είναι ευθύγραμμος συνδέεοντας το στόμιο 

αναρρόφησης με τον κάδο απορριμμάτων, επαρκούς διαμέτρου τουλάχιστον 150mm ώστε να μπορεί 

να δέχεται σκληρά και μεγάλα απορρίμματα όπως πέτρες, χαλίκια, μπουκάλια, λάσπες κλπ. 

κατασκευασμένος από υλικό ειδικών προδιαγραφών πολύ υψηλής αντοχής ανθεκτικό στην τριβή με 

λείες εσωτερικές επιφάνειες και με ελάχιστες καμπυλότητες για την αποφυγή συσσώρευσης λάσπης 

και σαρωμάτων. 

Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 20 Km/h ενώ η ταχύτητά 

του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 Km/h. 

 

6. Κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων 

 

Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, ανθεκτικός σε 

οξείδωση και ικανός να φέρει συλλεγόμενα απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 400 Kg. 

 

Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού χωρητικότητας τουλάχιστον 500lit, οπίσθιας αυτόματης υδραυλικής 

εκκένωσης από κατάλληλο ύψος ώστε να ανατρέπεται με ασφάλεια και με υδραυλική υποβοήθηση 

σε 4-τροχο τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τυποποιημένης χωρητικότητας 

τουλάχιστον 660 λίτρων και άνω, ή σε διερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια 

στατικά containers, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην 

αποσπάται το σάρωθρο από το έργο της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή 

του. Η ανατροπή και πλήρη εκκένωση του κάδου (άδειασμα) θα επιτυγχάνεται υδραυλικά σε ύψος 

τουλάχιστον 1.400 mm με απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα οδήγησης. 



  
Για την καταστολή σκόνης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ψεκασμού νερού 

μέσω ακροφυσίων στις βούρτσες σάρωσης και εντός του κεντρικού αγωγού αναρρόφησης και 

ανθεκτική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων. 

 

Επίσης θα είναι εξοπλισμένο με εργονομική διάταξη εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης κατάλληλα 

διευθετημένου επί του σαρώθρου μήκους τουλάχιστον 3m κατάλληλης διατομής που θα παρέχει τη 

δυνατότητα στο χειριστή του σαρώθρου να καθαρίζει δυσπρόσιτα σημεία όπως παρτέρια, κάτω από 

παγκάκια, γύρω από δένδρα κλπ.. Ο εξωτερικός αγωγός αναρρόφησης, για λόγους ευκολίας 

χειρισμών, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται και στις δύο πλευρές του σαρώθρου. 

 

Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή έτσι ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης & εύκολης προσαρμογής, χωρίς καμία απολύτως ανάγκη πρόσθετων 

μελλοντικών τεχνικών μετατροπών του σαρώθρου, διαφόρων εξαρτημάτων για την εκτέλεση και 

άλλων εργασιών, πέραν της σάρωσης, όπως κοπή χόρτων, εκχιονισμός, πλύση/καθαρισμός 

κοινόχρηστών χώρων κλπ.  σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης. 

Οι διαστάσεις του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες: 

 

Πλάτος:  1.100 mm (χωρίς τους καθρέφτες) 

Μήκος:  3.000 mm (με το εμπρόσθιο σύστημα των 2 βουρτσών) 

Ύψος:  2.000 mm (χωρίς φανό αναλαμπής) 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά εργοστασιακά σχέδια του 

προσφερόμενου σαρώθρου για την πιστοποίηση των διαστάσεών του. 

7. Συνοδευτικός εξοπλισμός/εξαρτήματα 

 

Το σάρωθρο με την παράδοσή του θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του 

συμμετέχοντα, να διαθέτει τον κάτωθι συνοδευτικό εξοπλισμό  : 

 

 Πλήρη διάταξη κοπής & τεμαχισμού ψηλών χόρτων σε ανοικτούς χώρους & οικόπεδα του 

Δήμου η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στο εμπρόσθιο τμήμα του σαρώθρου μετά την 

απεμπλοκή και απομάκρυνση του συγκροτήματος των δύο εμπρόσθιων βουρτσών. Θα πρέπει 

να είναι βαρέως τύπου πολύ υψηλής αντοχής, αξιοπιστίας και μεγάλης αποτελεσματικότητας 

κοπής. Οι βασικές λειτουργίες της όπως ανύψωση/κατάβαση κλπ. θα εκτελούνται με χειρισμό 

από το εσωτερικό της καμπίνας με παροχή υδραυλικής ισχύος από το κυρίως όχημα του 

σαρώθρου μέσω κατάλληλων αναμονών ταχυσυνδέσμων (ήδη επί του σαρώθρου) στο 

εμπρόσθιο τμήμα του σαρώθρου. Το πλάτος εργασίας κοπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

100cm για κοπή χόρτων διατομής έως 15mm. Η πλήρης κοπή και περαιτέρω τεμαχισμός των 

χόρτων θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω επαρκή αριθμού ισχυρών και ειδικά σχεδιασμένων, 

για την συγκεκριμένη εφαρμογή, μαχαιριών/λεπίδων διευθετημένων κατάλληλα επί 

περιστρεφόμενης διάταξης κατασκευασμένης από υλικό ειδικών προδιαγραφών πολύ 

υψηλής αντοχής απολύτως κατάλληλου για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Με την προσφορά 



  
τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία 

του προσφερόμενου εξαρτήματος/διάταξης. 

8. Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού - εγγύηση 

 Το μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να φέρει σε εμφανή σημεία τόσο τα 

διακριτικά του Δήμου Πύργου, όσο και τα σήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

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

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

σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τη σύμβαση 

και ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες. 

Απαραίτητα, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που λειτουργεί το μηχάνημα 

και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη 

ειδοποίηση περί βλάβης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του 

μηχανήματος σε χρόνο που θα του οριστεί από το Δήμο, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 60 

ημέρες από την παράδοση του μηχανήματος.  

 Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα παραδοθούν επιπλέον εγχειρίδιο χρήσης, βιβλίο 

επισκευών και συντηρήσεων, κατάλογος αναλωσίμων υλικών τα οποία υποχρεωτικά θα 

πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και τέλος σχηματικά διαγράμματα 

μηχανικών λειτουργιών και σωληνοειδών με πλήρη κατάλογο κωδικών ανταλλακτικών. Όλα 

τα εγχειρίδια θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

 Με την παράδοση του μηχανήματος, Ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί για εξασφάλιση επάρκειας 

ανταλλακτικών, για τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.  

 

 

Πύργος 20/10/2021 Πύργος 02/11/2021 Πύργος 09/11/2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Ο Αν. Προιστ Μελ. & Εκτ. Εργ Η Αν. Προιστ ΔΤΥ & Περ 

 

 

Χ. Δημητρακόπουλος Αριστείδης Φιλιππόπουλος Σοφία Γούργουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μηχάνημα: Επουλωτικό Λάκκων 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3)  

ΝΑΙ   

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ + ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ & 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 
 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   



  
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μηχανήματος Επουλωτικό Λάκκων 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1 
Πλαίσιο – διαστάσεις – χαρακτηριστικά – 

σύστημα πρόσδεσης & ανάρτησης 
100-120 10,00 

2 Κινητήρας 100-120 10,00 

3 
Σύστημα τροφοδοσίας & μεταφοράς 

αδρανών 
100-120 10,00 

4 
Σύστημα τροφοδοσίας γαλακτώματος + 

καυστήρας 
100-120 10,00 

5 Σύστημα ανάμιξης 100-120 10,00 

6 
Σύστημα ψεκασμού – τουρμπίνα - 

ακροφύσιο 
100-120 10,00 

7 Σύστημα ελέγχου 100-120 10,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

8 Εγγύηση κατασκευαστή – προμηθευτή 100-120 6,00 

9 
Υποστήριξη μετά την πώληση – επάρκεια 

ανταλλακτικών 
100-120 6,00 

10 Τεχνική Υποστήριξη – Εμπειρία – Ειδίκευση 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού  100-120 6,00 

12 Χρόνος & τόπος παράδοσης μηχανήματος 100-120 6,00 

  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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

Μηχάνημα: Δονητική πλάκα διπλής κατεύθυνσης πεζού χειριστή 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2)  

ΝΑΙ   

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΑΠΟΔΟΣΗ – ΡΥΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΚΙΝΗΣΗ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §) 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μηχανήματος Δονητική πλάκα διπλής κατεύθυνσης πεζού χειριστή 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 100-120 20,00 

2 Διαστάσεις – προδιαγραφές  100-120 10,00 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

3 Απόδοση – ρυθμός κρούσεων 100-120 20,00 

4 Κίνηση – χειριστήριο ελέγχου 100-120 10,00 

5 Σύστημα πρόσδεσης & ανάρτησης 100-120 10,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

6 Εγγύηση κατασκευαστή – προμηθευτή 100-120 6,00 

7 
Υποστήριξη μετά την πώληση – επάρκεια 

ανταλλακτικών 
100-120 6,00 

8 

Τεχνική Υποστήριξη – Εμπειρία – Ειδίκευση 

100-120 6,00 

9 Εκπαίδευση προσωπικού  100-120 6,00 

10 Χρόνος & τόπος παράδοσης μηχανήματος 100-120 6,00 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Μηχάνημα: Κυλινδρικός οδοστρωτήρας ασφάλτου – χώματος  πεζού χειριστή 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2)  

ΝΑΙ   

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΑΠΟΔΟΣΗ – ΡΥΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΚΙΝΗΣΗ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §) 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §4) 

ΝΑΙ   

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μηχανήματος Κυλινδρικός οδοστρωτήρας ασφάλτου – χώματος  πεζού χειριστή 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 100-120 20,00 

2 Διαστάσεις – προδιαγραφές  100-120 10,00 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

3 Απόδοση – ρυθμός κρούσεων 100-120 20,00 

4 Κίνηση – χειριστήριο ελέγχου 100-120 10,00 

5 Σύστημα πρόσδεσης & ανάρτησης 100-120 10,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

6 Εγγύηση κατασκευαστή – προμηθευτή 100-120 6,00 

7 
Υποστήριξη μετά την πώληση – επάρκεια 

ανταλλακτικών 
100-120 6,00 

8 

Τεχνική Υποστήριξη – Εμπειρία – Ειδίκευση 

100-120 6,00 

9 Εκπαίδευση προσωπικού  100-120 6,00 

10 Χρόνος & τόπος παράδοσης μηχανήματος 100-120 6,00 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Μηχάνημα: Αεροσυμπιεστής διπλού μοτέρ 1000lt 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §1)  

ΝΑΙ   

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §1) 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §1) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §) 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μηχανήματος Αεροσυμπιεστής διπλού μοτέρ 1000lt 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 100-120 20,00 

2 Διαστάσεις – προδιαγραφές - αποδόσεις 100-120 20,00 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

3 Επιπλέον εξοπλισμός 100-120 20,00 

4 Σύστημα πρόσδεσης & ανάρτησης 100-120 10,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

5 Εγγύηση κατασκευαστή – προμηθευτή 100-120 6,00 

6 
Υποστήριξη μετά την πώληση – επάρκεια 

ανταλλακτικών 
100-120 6,00 

7 Τεχνική Υποστήριξη – Εμπειρία – Ειδίκευση 100-120 6,00 

8 Εκπαίδευση προσωπικού  100-120 6,00 

9 Χρόνος & τόπος παράδοσης μηχανήματος 100-120 6,00 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Μηχάνημα: Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα ζεστού-κρύου νερού & ατμού 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 

ΝΑΙ   

 ΤΡΕΙΛΕΡ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2)  

ΝΑΙ   

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ως ορίζεται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §2) 

ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ως ορίζονται στη σχετική μελέτη 
(προδιαγραφές §3) 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μηχανήματος Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα ζεστού-κρύου νερού & ατμού 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1 Τρέιλερ 100-120 10 

2 Κινητήρας πλυστικού 100-120 10 

3 Δεξαμενές νερού 100-120 10 

4 Αντλία πίεσης 100-120 10 

5 Θερμαντήρας 100-120 10 

6 Δοχείο καυσίμου 100-120 10 

7 
Σύστημα Σωληνώσεων – εξοπλισμός -

πλυστικές κεφαλές 

100-120 
10 

8 Πίνακας ελέγχου 100-120 10 

  ΓΕΝΙΚΑ     

9 Εγγύηση κατασκευαστή – προμηθευτή 100-120 4,00 

10 
Υποστήριξη μετά την πώληση – επάρκεια 

ανταλλακτικών 
100-120 4,00 

11 Τεχνική Υποστήριξη – Εμπειρία – Ειδίκευση 100-120 4,00 

12 Εκπαίδευση προσωπικού  100-120 4,00 

13 Χρόνος & τόπος παράδοσης μηχανήματος 100-120 4,00 

  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. 



  

Μηχάνημα: Αρθρωτό, αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο με πρόσθετο πολυλειτουργικό 
εξοπλισμό 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις 
 Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Πλαίσιο Οχήματος 
 Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  Κινητήρας 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Σύστημα Πέδησης 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6.  Σύστημα Διεύθυνσης-Υδραυλικό σύστημα 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  Καμπίνα χειρισμού 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  Σύστημα σάρωσης-κάδος απορριμμάτων 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9.  Σύστημα καταστολής της σκόνης 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10.  Συνοδευτικός εξοπλισμός σαρώθρου 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

 
ΝΑΙ 

  

11.  Εγγύηση–Συντήρηση-Παράδοση 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12.  Λοιπά στοιχεία 
Όπως ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 Αρθρωτό, αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο με πρόσθετο πολυλειτουργικό  εξοπλισμό 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Γενικά Χαρακτηριστικά – Απαιτήσεις 100-120 5 

2 Πλαίσιο Οχήματος 
 

100-120 
10 

3 Κινητήρας 100-120 10 

4 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης 100-120 5 

5 Σύστημα Πέδησης 100-120 5 

6 Σύστημα Διεύθυνσης – Υδραυλικό σύστημα 100-120 5 

7 Καμπίνα χειρισμού 100-120 5 

8 Σύστημα σάρωσης-κάδος απορριμμάτων 100-120 10 

9 Σύστημα καταστολής της σκόνης 100-120 10 

10 Συνοδευτικός εξοπλισμός σαρώθρου 100-120 15 

 ΓΕΝΙΚΑ     

11  Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 7 

12 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος αποκατάστασης βλαβών 

100-120 8 

13 Χρόνος παράδοσης  100-120 5 

  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 ανοιγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Προμήθεια  Απορριμματοφόρων  οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού 
Αριθμός Μελέτης:  50/2021              

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
‘Αρθρο 1 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ενός μηχανήματος επούλωσης 
λάκκων, μίας μικρής δονητικής πλάκας πεζού χειριστή, ενός κυλινδρικού οδοστρωτήρα πεζού 
χειριστή, ενός αεροσυμπιεστή διπλού μοτέρ με εξοπλισμό, ενός αυτόνομου συρόμενου πλυστικού 
μηχανήματος υψηλής πίεσης & ενός αρθρωτού αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου με 
πρόσθετο εξοπλισμό, για την κάλυψη σχετικών αναγκών των Διευθύνσεων Καθαριότητας και 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου. 

 
‘Αρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 
4111/2013(ΦΕΚ Α΄18) 

3. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016. 

7. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

8. Της αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με  θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 ‘Αρθρο 3 
Οικονομικό αντικείμενο 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας  ανέρχεται στο πόσον των 223.000,00 €  και θα 
καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
(ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ). Με την υπ’ αρ 174/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έλαβε 
ΑΔΑ: 9ΓΠΧΩ17-2ΝΘ, έγινε η αποδοχή του ποσού και η δημιουργία κωδικού εσόδου και κωδικού 
εξόδου Κ.Α. 20.7135.09. 

 
Άρθρο 4 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 



διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 
το λόγο σύγκρισης λ (οικονομική προσφορά / συνολική βαθμολογία επί κριτηρίων ανάθεσης), όπου 
συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 

Άρθρο 5 
 

 
 α) Διακήρυξη 
 β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
 γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός -  Τεχνικές προδιαγραφές 
 δ) Οικονομική προσφορά 

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  

Ορίζεται επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221του Ν.4412/2016 
ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά. 
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, όπου η 
αξιολόγηση της προσφοράς του συγκεντρώνει τον μικρότερο αριθμό «λ»  όπου «λ» είναι ο λόγος 
σύγκρισης της οικονομικής προσφοράς / συνολική βαθμολογία επί κριτηρίων ανάθεσης).  
 Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
κάθε προσφέροντα επί αποδείξει. 
 

Άρθρο 7 
Εγγυήσεις                    

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, απαιτείται: 
1. Εγγύηση συμμετοχής των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έως  
ποσοστού 2% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων ή συνολικά της σύμβασης, 
για τα οποία καταθέτουν προσφορά. Η διάρκεια ισχύος των εγγυήσεων ορίζεται στις 30 ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της αντίστοιχης προσφοράς.  
 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  του/των αναδόχου/χων σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης ή των τμημάτων της σύμβασης. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ορίζεται σε 
60 ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης (άρθρο 11 της παρούσης) 

 
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας του/των αναδόχου/χων σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας 

ου τμήματος ή των τμημάτων στα οποία έχει/έχουν καταστεί ανάδοχος/ανάδοχοι. Η 
διάρκεια ισχύος της εγγύησης ορίζεται ίση με το χρόνο εγγύησης εκάστου είδους ήτοι 24 
μήνες. 
 
 

Άρθρο 8 
Οικονομική προσφορά                    

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των τμημάτων του 
προϋπολογισμού, ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες (άρθρο 97 § 4 Ν.4412/2016), από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 

 
 

Συμβατικά στοιχεία  

http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

Άρθρο 9 
Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματικά 
στο σχετικό αντικείμενο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή 
επαγγελματικές οργανώσεις. 

Άρθρο 10 
Παράδοση-Παραλαβή 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ανά παραδοτέο 
είδος, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή  στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των ειδών από την υπογραφή της Σύμβασης καθορίζονται ως εξής: 
 
Για το τμήμα  1: 180 ημέρες 
Για το τμήμα  2: 60 ημέρες 
Για το τμήμα  3: 60 ημέρες 
Για το τμήμα  4: 45 ημέρες 
Για το τμήμα  5: 180 ημέρες 
Για το τμήμα  6: 180 ημέρες 
 
  Ο Ανάδοχος-Ανάδοχοι πρέπει να παραδώσουν στην έδρα του Δήμου Πύργου όσα 
περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
κεφάλαιο «Παράδοση μηχανήματος – εκπαίδευση προσωπικού – εγγύηση». 
  Ο Ανάδοχος-Ανάδοχοι πέραν των παραδοτέων, πρέπει να έχει εξασφαλίσει όλες τις 
απαραίτητες αδειοδοτήσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα και τεχνικές εκθέσεις που απαιτούνται για 
την άρτια υποβολή των φακέλων των μηχανημάτων και οχημάτων, στο αντίστοιχο τμήμα του ΚΤΕΟ 
για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, όταν αυτό απαιτείται. Το κόστος της έκδοσης των αδειών 
κυκλοφορίας βαρύνει τον Δήμο Πύργου.  
  Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 
Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 
Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 

Άρθρο 11 
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. 
  Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια. 
  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα στα οποία ο 
συμμετέχων έχει καταστεί Ανάδοχος.  
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας, η διάρκεια σύμβασης ανά αμάδα ορίζεται σε: 

Για το αντικείμενο του τμήματος 1: 360 ημέρες 
Για το αντικείμενο του τμήματος 2: 120 ημέρες 
Για το αντικείμενο του τμήματος 3: 120 ημέρες 
Για το αντικείμενο του τμήματος 4: 90 ημέρες 
Για το αντικείμενο του τμήματος 5: 360 ημέρες 
Για το αντικείμενο του τμήματος 6: 360 ημέρες 

 
Άρθρο 12 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του παραδοτέου αντικειμένου, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 



μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο που να είναι σύμφωνο με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την προσκόμιση νέου είδους και 
αφού αυτό παραληφθεί οριστικά.  

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του απορριφθέντος 
προϊόντος πριν από την αντικατάστασή του, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει 
χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία του απορριπτέου προιόντος. 
 

Άρθρο 13 
Αυξομείωση ποσοτήτων 

Δεν υφίσταται περίπτωση μείωσης του παραδοτέου αντικειμένου 
 
 
 

Πύργος 20/10/2021 Πύργος 02/11/2021 Πύργος 09/11/2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Ο Αν. Προιστ Μελ. & Εκτ. Εργ Η Αν. Προιστ ΔΤΥ & Περ 

 

 

Χ. Δημητρακόπουλος Αριστείδης Φιλιππόπουλος Σοφία Γούργουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 50 / 2021

Προυπολ: 223.000,00 €

α/α Περιγραφή
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 Επουλωτικό λάκκων τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 :

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
Δονητική πλάκα - συμπιεστή εδάφους διπλής 

κατεύθυνσης (τύπου wacker plate) τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 :

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
οδοστρωτήρας κυλινδρικός ασφάλτου - εδάφους 

πεζού χειριστή
τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 :

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 Αεροσυμπιεστής 1000lt διπλού μοτέρ τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 :

α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
αυτονομο, συρόμενο πλυστικό μηχάνημα υψηλής 

πίεσης ζεστού νερού & ατμού
τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 :

"Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων και 

Μηχανημάτων Εργου και/ή  συνοδευτικού 

εξοπλισμού"

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 3



α/α Είδος Εργασίας
Μονάδα 

μέτρησης
ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1 αρθρωτό, αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο τεμ 1

Σύνολο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 :

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Η καθαρή αξία της προσφοράς μου ανέρχεται στο ποσό των………………………………………………………………………………….(αριθμητικώς)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(ολογράφως)

Ημερομηνία …………../…………./……………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΜΗΜΑ 6 
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