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                        «Προμήθεια ενός καινούριου ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 

 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Κιλελέρ  και αναφέρεται στην προμήθεια  ενός (1) 

καινούριου ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή ο οποίος θα έχει μόνιμα τοποθετημένους 

μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.  

Ο εκσκαφέας – φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα καθημερινών αναγκών του Δήμου, 

σε μικροέργα της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε παρεμβάσεις υπό την καθηδήγηση της Υπηρεσίας 
Πρασίνου και Καθαριότητας. Θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάνοιξη χανδάκων, 

διαμόρφωση ερεισμάτων, αποσυμφόρηση μικρών ρεμάτων, εκσκαφή για φύτευση δέντρων, 

συλλογή και απομάκρυνση μπάζων και πληθώρα άλλων μικροεργασιών όπου χρειάζεται 
αμεσότητα και ευελιξία. 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω προμήθειας θα είναι γρηγορότερη και αμεσότερη παρέμβαση σε 

μικροέργα και σε ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν εξ ιδίων. Θα διευκολυνθεί η ανακούφιση 

πληττόμενων περιοχών σε περιπτώσεις πλημμύρας ή διαρροών, θα γίνεται ευχερέστερα η 
μεταφορά και απομάκρυνση μπάζων, φερτών υλικών αλλά και φυτικής γης, όπου αυτό χρειάζεται. 

Βοήθεια θα υπάρξει στη διαμόρφωση πάρκων και ιδιαίτερα στη μεταφορά χώματος και θραυστών 
υλικών, όπως και στη φύτευση δέντρων και στην δημιουργία υπόγειων δικτύων σωληνώσεων. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 125.000,00  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.  30.7131.14 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2018.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Εσωτερικών  και συγκεκριμένα τη  ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα 

και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης  της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης  των 

δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000€ (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-

ΥΣ5) ,Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

O Συντάξας  

  

  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

Θεωρήθηκε  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. 

ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

  

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ.  ΕΝΔ.ΤΙΜΗ   ΣΥΝΟΛΟ  

1  Προμήθεια ενός καινούριου  

ελαστικοφόρου φορτωτή με 

τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως 

στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό 

εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος  

1  100.806,45  24.193,55  

 ΣΥΝΟΛΟ  100.806,45  

 Φ.Π.Α. 24%  24.193,55  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  125.000,00  

  

   

  

           O Συντάξας  

  

  

  

    Κουκούτσης Ιωάννης 

 Μηχανολόγος Μηχανικός  

Θεωρήθηκε  

Ο Δήμαρχος   

  

  

Αθανάσιος Γ. 

Νασιακόπουλος  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Προμήθειας  

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούριου ελαστικοφόρου εκσκαφέα- 

φορτωτή με μόνιμα τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και 

μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  του Ν. 

3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία είναι:   

- Διακήρυξη δημοπρασίας  

- Προσφορά αναδόχου  

- Συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές  

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

- Τεχνική έκθεση  

Άρθρο 4ο : Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, η οποία καθορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., (ήτοι 2.016,13 

ευρώ).  

Άρθρο 5ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής  

(Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης άρθρο 86 ν. 4412/2016) 

 

Άρθρο 6ο : Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών  

Στην τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του οχήματος στον τόπο που θα 

καθοριστεί από τον Δήμο και με τον τρόπο της διακήρυξης.  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει προσκόμιση, φόρους, τέλη, 

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο για την τελεία και σύμφωνα 

με τους κανόνες καλής εκτέλεσης προμήθεια.  



Άρθρο 7ο : Σύμβαση  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει άμεσα 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο χρόνος 

παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 8ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος της προμήθειας υπογράφοντας τη σύμβαση υποχρεούται να καταθέσει την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (5% επί του 

συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α). Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 

αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Άρθρο  9ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, θα πληροί όλες τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη 

παρουσία τόσο στην χώρα μας όσο και στην  υπόλοιπη Ευρώπη. Ο προμηθευτής για το 
προσφερόμενο μοντέλο θα αναλάβει με έξοδά του την επίδειξη του μηχανήματος στην επιτροπή 

αξιολογήσεως των προσφορών (όρος απαράβατος).  

Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, εκτός 
όσων αναφέρονται ως "Απαράβατοι Όροι". Οι αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα, από 

100% έως 120 %.  

Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι και 

5% (εκτός των απαράβατων όρων) καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Πετρελαιοκινητήρας, 4-κύλινδρος, σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς EURO V ή 
μεταγενέστερο, υδρόψυκτος ή αερόψυκτος, καθαρής ιπποδυνάμεως στον σφόνδυλο 

τουλάχιστον 90 Ηp και ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400 Nm. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του κατασκευαστή του 
κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος, ροπής στρέψεως και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα 

συναρτήσει των στροφών του (όρος απαράβατος). Τα στοιχεία που δίνει ο προμηθευτής στην 

τεχνική του προσφορά για την ισχύ και την ροπή του κινητήρα θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συμφωνούν απόλυτα με τα διαγράμματα αυτά άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

παραπλανητική και αναληθής.  

Οπωσδήποτε ο κινητήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς EURO V ή 
μεταγενέστερο (όρος απαράβατος), η αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από όσο το δυνατό πιο 

χαμηλό κυλινδρισμό για εξοικονόμηση καυσίμου, μεγάλη ιπποδύναμη και μεγάλη ροπή 

στρέψεως ενώ ο αριθμός στροφών θα είναι ο χαμηλότερος δυνατός ώστε να εξασφαλίζεται 
μεγάλη οικονομία καυσίμου, η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια 

ζωής του και η αθόρυβη λειτουργία του. 

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό 

αυτοκαθαριζόμενο.  Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής 
λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

    Θα υπάρχει επίσης αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την 
προστασία του σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων όπως υψηλής θερμοκρασίας του 
κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων καθώς επίσης και υψηλής πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ, 
(θα προηγείται βέβαια οπτική και ακουστική προειδοποίηση του χειριστή). 



 
Η δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι πλαστική και να διαθέτει μεταλλική θωράκιση για 
μεγάλη ασφάλεια από χτυπήματα. 
 θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lt. 
 

3.ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
 Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω υδραυλικού μετατροπέα ροπής στρέψεως (torque 

converter) μεγάλης διαμέτρου και υδραυλική αλλαγή κατευθύνσεως (αναστροφέας κινήσεως). 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι απόλυτα αυτόματο με όλες τις αλλαγές ταχυτήτων να γίνονται 
τελείως αυτόματα. 

Η μετάδοση της κίνησης στον εμπρόσθιο άξονα θα μπορεί να συμπλέκεται και αποσυμπλέκεται 

εν κινήσει. Ο εμπρόσθιος άξονας θα πρέπει να είναι ταλαντούμενος. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η 

μεγαλύτερη δυνατή γωνία ταλαντώσεως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή επαφή με το 
έδαφος και κατ’ επέκταση η καλύτερη πρόσφυση και μέγιστη ευστάθεια (όρος απαράβατος).  

Επιθυμητό είναι όπως υπάρχει αυτόματο σύστημα το οποίο συμπλέκει αυτόματα τη μετάδοση 

κινήσεως στο εμπρόσθιο διαφορικό όταν ο χειριστής πατάει φρένο ώστε να έχουμε τη μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα πεδήσεως καθώς και σύστημα το οποίο αποσυμπλέκει αυτόματα 

την μετάδοση από το εμπρόσθιο διαφορικό όταν το όχημα κινείται με 3η ή 4η ταχύτητα ώστε να 

επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμων και περιορισμός της φθοράς των ελαστικών. 

Το οπίσθιο διαφορικό θα πρέπει να μπορεί να «κλειδώνει 100%- κάρο» εν κινήσει με 

ηλεκτρονικό τρόπο (όρος απαράβατος). 

 Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να είναι περίπου 40 km/hr. 

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Υδραυλικά δισκόφρενα στους οπίσθιους τροχούς με μέγιστη δυνατή επιφάνεια τριβής των 

φρένων.  

Θα πρέπει να έχει ανεξάρτητη πέδηση στους αριστερούς ή δεξιούς πίσω τροχούς ώστε να 

επιτυγχάνεται μικρότερη ακτίνα στροφής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατ’ επιλογή και 

στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος για κάθε περίπτωση 
(όρος απαράβατος).   

Επιπλέον, θα υπάρχει μηχανικό φρένο σταθμεύσεως. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος 

(δισκόφρενο) που εφαρμόζει το φρένο σταθμεύσεως είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο 
σύστημα πεδήσεως λειτουργίας (όρος απαράβατος). 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 
     Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν πνευστά ελαστικά, βαρέως τύπου τρακτερωτά.  

Τα ελαστικά να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες κατάλληλων διαστάσεων 

οι οποίες θα δηλώνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Απαραίτητα θα υπάρχει 

προστατευτικό έλασμα στις ζάντες για προστασία των βαλβίδων πλήρωσης αέρα. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
Υδραυλικής επενεργείας σύστημα διεύθυνσης το οποίο τροφοδοτείται από το υδραυλικό 
σύστημα του μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας και επενεργεί στους τροχούς του 

εμπρόσθιου άξονα.  

Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα ασφαλείας για την διεύθυνση αυτού σε περίπτωση παύσεως 
λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πίεσης. 

 



 

7. ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου 

(χωματουργικού μηχανήματος) με ενσωματωμένο πλαίσιο σταθεροποιητών (ποδαρικών) 

στηρίξεως.  

 

8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μία ή δύο αντλίες υδραυλικού οι οποίες θα  
είναι αντλίες μεταβλητής παροχής (εμβολοφόρες) ή γραναζωτές.  
Το υδραυλικό σύστημα θα είναι «κλειστού κέντρου» (Closed Center), ώστε να είναι δυνατός  ο 
ταυτόχρονος χειρισμός δύο ή και περισσότερων  διαφορετικών χειριστηρίων ώστε να μπορεί ο 
χειριστής π.χ. να περιστρέφει και ταυτόχρονα να ανυψώνει την μπούμα του μηχανήματος ή να 
κατεβάζει την μπούμα και ταυτόχρονα να αναστρέφει τον κάδο, κλπ. (όρος απαράβατος).. 
Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει βαλβίδα αισθήσεως φορτιού (load sensing). 
Η παροχή λαδιού του υδραυλικού συστήματος θα είναι τουλάχιστον 160 λίτρα/λεπτό ενώ η πίεση 
απαραίτητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 210 bar για εξοικονόμηση καυσίμου και την μικρότερη 
καταπόνηση του υδραυλικού συστήματος. 

Επίσης ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη 

υδραυλική εγκατάσταση για άμεση  λειτουργία εξαρτημάτων όπως: υδραυλική βραχόσφυρα, 
αρίδα διάνοιξης οπών κλπ.  

 Επιθυμητό είναι όπως: 

• Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι (ρακόρ) φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring) 

• Οι σωληνώσεις συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω ρακόρ και όχι με 
συγκόλληση, για ευκολότερη επισκευή. 

 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ένα κάδο πολλαπλών χρήσεων (σπαστός), βαρέως τύπου, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 0,9 m³. Εκτός της συγκολλημένης λεπίδας, θα φέρει επί πλέον και μια 
βιδωτή αντικαθιστώμενη (σε περίπτωση φθοράς) λεπίδα, η οποία θα είναι και εναλλάξιμων 
όψεων.  Για λόγους ασφαλείας, όταν το μηχάνημα εργάζεται ως φορτωτής πρέπει αυτόματα με την 
κίνηση προς τα πίσω να ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το 
προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το μηχάνημα.  

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 

υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα και (όρος απαράβατος), δυο (2) για την ανατροπή του 
κάδου, και απαραίτητα δυο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 

ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες 

το βάρος ανατροπής του κάδου. 

Το σύστημα φορτώσεως θα είναι εξοπλισμένο με: 

(α) Υδρομηχανικό σύστημα, το οποίο θα διατηρεί τον κάδο σε οριζόντια θέση κατά την 

ανύψωση. 

(β) Μηχανισμό ο οποίος μετά την ανατροπή θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο σε θέση 

εκσκαφής. 

(γ)  Σύστημα πλεύσεως του κάδου (float). 



Η δύναμη αποκόλλησης (Breakout force)  των κυλίνδρων του κάδου στο σύστημα φόρτωσης θα 

είναι η μεγαλύτερη δυνατή (τουλάχιστον 6.000 κιλά). Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του 

συστήματος φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.000 κιλά. 

Το ύψος της λεπίδας του κάδου στη θέση ανατροπής (ξεφόρτωμα) θα είναι τουλάχιστον 2,65 

μέτρα. 

Ο χειρισμός του συστήματος φορτώσεως και όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει να 

γίνεται από ένα χειριστήριο τύπου Joystick. 

Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα φέρει υδραυλική εγκατάσταση και χειριστήριο με 

προοδευτική λειτουργία για να μπορούν να λειτουργήσουν διάφορες εξαρτήσεις εργασίας, 

όπως σκούπα, ειδικοί κάδοι, λαβίδες, εκχιονιστική λεπίδα κλπ. 

Για την ομαλότερη λειτουργία του συστήματος φόρτωσης κατά την πορεία, είναι απαραίτητο το 
σύστημα απόσβεσης κραδασμών, ενώ το σύστημα αυτό θα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 

αυτόματα. 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
Ο μηχανισμός εκσκαφής θα είναι τηλεσκοπικός, τύπου πλευρικής μετατοπίσεως, θα 

συνοδεύεται από κάδο εκσκαφής πλάτους 60 εκατοστών και χωρητικότητας τουλάχιστον 200 lt, 

με νύχια και αντίστοιχης χωρητικότητας και υδραυλικό ταχυσύνδεσμο. Θα συνοδεύεται από 

εναλλακτικό κάδο πλάτους 30 εκατοστών. 

Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει υδραυλικά ή 
μηχανικά από τη θέση του χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος (2,5 μέτρα). (όρος 

απαράβατος) 

Η δύναμη εκσκαφής του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή (τουλάχιστον 5.500 κιλά) καθώς 
επίσης και η ανυψωτική ικανότητα με την μπούμα σε έκταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

900 κιλά.  Να δοθούν τα αντίστοιχα μεγέθη. 

Το σύστημα εκσκαφής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με υδραυλική πλάγια μετατόπιση για την 
γρήγορη ολίσθηση όλου του συστήματος εκσκαφής δεξιά-αριστερά κατά ένα (1) τουλάχιστον 

μέτρο, θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί την μετατόπιση μαζί με το εξάρτημα που θα φέρει 

π.χ. κάδο εκσκαφής, υδραυλική σφυρα κλπ. 

Η μπούμα θα είναι τηλεσκοπική και θα έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 180 
μοίρες. 

Η διάταξη του τηλεσκοπικού της μπούμας θα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε στην μέγιστη 
έκταση να μπορεί να συγκρατεί βράχια και πέτρες ανάμεσα στον κάδο και στην μπούμα χωρίς να 
προκληθεί καμία ζημιά ή φθορά στην μπούμα. 

Επίσης ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη 

υδραυλική εγκατάσταση για άμεση  λειτουργία εξαρτημάτων όπως: υδραυλική βραχόσφυρα, 
αρίδα διάνοιξης οπών κλπ.  

Το μήκος του συστήματος εκσκαφής μετρούμενο κατά SAE από τους πείρους περιστροφής στην 

έκταση της μπούμας θα είναι τουλάχιστον 5,5 m για να είναι άνετη η εκσκαφή και σε βάθος 

περίπου 4,4 m ενώ το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα υπερβαίνει τα 3,8 m. 

Επί ποινή αποκλεισμού στο άκρο του εκσκαφέα θα υπάρχει υδραυλικός ταχυσύνδεσμος για την 

άμεση και με ασφάλεια εναλλαγή εξαρτημάτων όπως κάδοι εκσκαφής, υδραυλική σφυρα, 

υδραυλικό καταστροφέα κλπ. 

Το μέγιστο ύψος του μηχανισμού εκσκαφής σε θέση πορείας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

από 4 m. 



Όλες οι λειτουργίες της μπούμας και των εξαρτημάτων θα γίνονται από χειριστήρια τύπου 

joystick με ρύθμιση σε όλους τους σωματότυπους χειριστών (επί ποινή αποκλεισμού). 

11. ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως, με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση, η βάση των οποίων 

θα είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. Θα είναι εξοπλισμένα με 

βαλβίδες (lock valves) οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του σε περίπτωση 

θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων (όρος απαράβατος). Ηχητικό σήμα θα προειδοποιεί 
τον χειριστή σε περίπτωση που εκκινήσει το μηχάνημα πριν ανυψώσει τα πέδιλα. 

Τα πέδιλα θα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του διάκενου (τζόγου) μεταξύ 

των ποδαρικών και του κελύφους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη γι’ αυτό η αφαίρεση τους. 

12. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Ο θάλαμος θα είναι ασφαλείας, κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής λεπτά χαλύβδινα 
στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα αλλά ταυτόχρονα και καλή 

ορατότητα. 

Θα φέρει δύο ασφαλιζόμενες με κλειδί πόρτες και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, κάθισμα με 

ανάρτηση ρυθμιζόμενο, σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού air-condition, σύστημα 
αερισμού,  επίπεδο αντιολισθητικό δάπεδο, ηχομόνωση στάθμης το πολύ 80 dB, 

υαλοκαθαριστήρες και πυροσβεστήρα. 

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος φόρτωσης και του συστήματος εκσκαφής θα γίνονται από 
χειριστήρια τύπου joystick με ρύθμιση σε όλους τους σωματότυπους χειριστών. 

Στο εσωτερικό πρέπει να υπάρχει κονσόλα χειρισμού, ενδεικτικές λυχνίες, φώτα πορείας, 

προβολείς, εργασίας, καθρέφτες κλπ. H καμπίνα θα είναι εξοπλισμένη με δύο πόρτες διέλευσης, 

με 2 τουλάχιστον μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, πίσω ανοιγόμενο ή συρόμενο παράθυρο, 
υαλοκαθαριστήρες, ραδιόφωνο, με κεραία. 

Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, σε πραγματικό χρόνο, με 

την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο 
χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 

Το κάθισμα του χειριστή είναι εξοπλισμένο με βραχίονες στηρίξεως των χεριών του χειριστή 

(μπρατσάκια). 

Ο θάλαμος στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο του μηχανήματος μέσω αντικραδασμικής βάσεως 
(σιλέν-μπλοκ). 

13. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει ενδείξεις μέτρησης θερμοκρασίας και πίεσης λαδιού 
κινητήρα,  θερμοκρασίας κινητήρα, πίεσης υδροστατικής φόρτισης, θερμοκρασίας λαδιού 
υδραυλικού συστήματος, φόρτισης μπαταρίας, στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας,  κλπ  
Θα υπάρχει προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας κινητήρα, πίεσης λαδιού κινητήρα, 
θερμοκρασίας λαδιού υδραυλικού συστήματος, πίεσης υδραυλικού λαδιού, στάθμης καυσίμου, 
ζώνης ασφαλείας,  δυσλειτουργίας κινητήρα, δυσλειτουργίας υδραυλικού συστήματος, 
ενεργοποίησης χειροφρένου,  αμπερόμετρο κλπ.   
Θα υπάρχουν επίσης βομβητές για το μπούκωμα του φίλτρου υδραυλικού φίλτρου αέρα, φίλτρου 
πετρελαίου κλπ. 
Θα υπάρχει επίσης αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την προστασία 
του σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων όπως υψηλής θερμοκρασίας του κινητήρα και του 
κιβωτίου ταχυτήτων καθώς επίσης και υψηλής πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ, (θα προηγείται 
βέβαια οπτική και ακουστική προειδοποίηση του χειριστή). 



 
14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Επιθυμητό είναι όπως το σύστημα είναι τάσεως 12 V, ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση φθηνών 

ανταλλακτικών και θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας 

και πορείας (δύο μπροστά και δύο πίσω) και περιστρεφόμενο φάρο οροφής. 

Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με : 

• Κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος σε χώρο που να είναι ασφαλισμένος, ο οποίος θα 
αποκόπτει πλήρως την μπαταρία ώστε να μην είναι απαραίτητη η αποσύνδεση των πόλων της 
σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροκόλληση ή για μακροχρόνια 
αποθήκευση του μηχανήματος. 

Η χωρητικότητα της μπαταρίας καθώς και η απόδοση (ένταση ρεύματος) της γεννήτριας 

(εναλλάκτη) σε Ampere θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. 

15. ΒΑΡΗ 
Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι το μέγιστο δυνατό για μεγαλύτερη στιβαρότητα 
αλλά και πρόσφυση. 

Δεν θα γίνονται δεκτά μηχανήματα των οποίων το βάρος με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, θα 

είναι μικρότερα των 8.000 κιλών και μεγαλύτερο των 10.000 κιλών. 

16. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

(α) Ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

(β) Ένα (1) εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική (ο κατάλογος μπορεί να 

παραδοθεί και σε CD). 

(γ)       Γενική έγκριση τύπου φορτωτή εκσκαφέα  

17. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως.  Να δοθεί 

σχετική κατάσταση. Επίσης θα συνοδεύεται από φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο 

βραδυπορείας. 

Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μεταλλικό κιβώτιο εργαλείων με 

κλειδαριά, το οποίο θα είναι μόνιμα τοποθετημένο σε ευπρόσιτη θέση. 

18. ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η εγγύηση λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον για τρία (3) έτη (όρος 
απαράβατος). Η αποκατάσταση των βλαβών, που θα καλύπτονται από την εγγύηση, θα γίνεται 

απαραίτητα στον τόπο εργασίας του μηχανήματος και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται 

εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης. Σε περίπτωση που είναι 
απαραίτητη η μεταφορά του μηχανήματος σε κάποιο συνεργείο, αυτή θα γίνεται με μέριμνα του 

προμηθευτή. Με την προσφορά θα υποβληθεί κατάλογος που θα καθορίζει τις καλύψεις που 
προβλέπονται στην εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος.  

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει 

δωρεάν, δύο τουλάχιστον τεχνικούς που θα υποδείξει ο Δήμος Κιλελέρ σε θέματα χειρισμού 

συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει τουλάχιστον μία 
ημέρα. Η εκπαίδευση θα καλύπτει το χειρισμό, λειτουργία, προγραμματισμένη συντήρηση και 

διαδικασίες ελέγχου βλαβών στα μηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά ηλεκτρονικά κ.λ.π τμήματα 

του μηχανήματος.  



20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την Τεχνική Υποστήριξη του σε σέρβις και ανταλλακτικά για 10 

τουλάχιστον έτη.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να δίνει στοιχεία σχετικά με την τεχνική 

υποστήριξη της Εταιρίας του για την άρτια τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων σε σέρβις και 

ανταλλακτικά (εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα κατά τόπους συνεργεία – να δοθούν 

διευθύνσεις-, αυτοκίνητα κινητά συνεργεία, αριθμός απασχολούμενων τεχνικών, αποθήκες 
ανταλλακτικών - να δοθούν διευθύνσεις-, απασχολούμενο προσωπικό και εμβαδόν αποθηκών 

ανταλλακτικών, υποδομή κλπ). και να δηλώσει την ενδεχόμενη έκπτωση που θα έχει ο Δήμος επί 

του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Επιπλέον θα πρέπει να εγγυηθεί ότι ο χρόνος 
παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών δεν θα ξεπερνά τις είκοσι (20)ημέρες.  

Τυχόν ανταλλακτικά που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω βλάβης που οφείλεται στην 

κατασκευή τη μεταφορά ή την συντήρηση από τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος 
της εγγύησης καλής λειτουργίας χορηγούνται δωρεάν.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίσει συνοπτικό - ενδεικτικό κατάλογο μηχανημάτων του 

ίδιου κατασκευαστή παρόμοιου τύπου που έχει προμηθεύσει σε πελάτες.  

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου της προμηθεύτριας Εταιρείας στον 
Νομό μας. Η προσφορά θα συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599 υπογραμμένη 

από τον υπεύθυνο του Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου με την οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά του ως Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του 
προσφέροντος (όρος απαράβατος). 

Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικασίες Πιστοποιημένες κατά ISO 

9001:2000. Το σχετικό πιστοποιητικό θα υποβάλλεται με την προσφορά. 

21. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος 
όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Το μηχάνημα θα παραδοθεί στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλελέρ, έτοιμο προς λειτουργία με τρίγωνο βραδυπορίας, 

πυροσβεστήρα (τοποθετημένο σε προβλεπόμενη θέση), φαρμακείο και περιστρεφόμενο φάρο 
οροφής. 

22. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 
Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται:  

α) Από φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου μηχανήματος και οποιοδήποτε 

άλλο πιστοποιητικό το συνοδεύει προκειμένου για την νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα.  

β) Αντίγραφο πιστοποιητικού CE από αναγνωρισμένο φορέα.  

γ) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή του μηχανήματος.  

δ) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή του μηχανήματος.  

ε)Τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην αγγλική 

γλώσσα του προσφερομένου μηχανήματος. Στα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να σημειωθεί από 

τον διαγωνιζόμενο ο προσφερόμενος τύπος.   

Στ) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου 

μηχανήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με την οποία θα δηλώνει ότι 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου του προσφέροντος 



η) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος θα 

είναι για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

θ) Συνοπτικό – ενδεικτικό κατάλογο μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή παρόμοιου τύπου 
που έχει προμηθεύσει σε πελάτες. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί εκτός των άνωθεν αναφερομένων και με εμφανή μέρη του 

μηχανήματος τα διακριτικά στοιχεία ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ καθώς και ανακλαστικές πινακίδες 

προειδοποίησης μηχανήματος έργου σε όλες τις πλευρές του μηχανήματος οι οποίες θα είναι 
ορατές κατά τις νυχτερινές ώρες από απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων.    

23.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ   

 Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Για τη βαθμολογία θα 

χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας:   

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

1  Μέγεθος - βάρος - πλαίσιο (διαστάσεις μηχανήματος: 
πλάτος, μήκος, ύψος κ.α)  

100-120 8 

2  Κινητήρας(ισχύς, απόδοση, αντιρρυπαντική 

τεχνολογία κ.α)  

100-120 10  

3  Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικά -ηλεκτρονικά 

συστήματα - ασφάλεια)  

100-120 10  

4  Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση  100-120 8  

5  Σύστημα φόρτωσης   100-120 9  

6  Σύστημα εκσκαφής   100-120 7  

7  Καμπίνα όργανα προσφερόμενα τεχνολογικά 

στοιχεία  και λοιπά στοιχεία - παρελκόμενα  

100-120 8  

8  Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 10  

9  Τεχνική Υποστήριξη (Συντήρηση , Ανταλλακτικά)  100-120 10  

10  Αξιοπιστία κατασκευαστή - προμηθευτή , CE ,ISO , 

προμήθεια ομοίων ειδών                   

100-120 5  

11  Χρόνος παράδοσης - παραδοτέα   100-120 10  

12  Βιβλιογραφία - Εγχειρίδια  και Εκπαίδευση  100-120 5  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   100  

      Ο Συντάξας                                                               Θεωρήθηκε 

             Ο Δήμαρχος 
 

     Κουκούτσης Ιωάννης  

     Μηχανολόγος Μηχανικός                              Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 


