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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ           

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ                        

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

     
 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟ  ΣΡΑΚΣΟΡΑ   - 

ΕΝΟ  ΙΟΠΕΔΩΣΗ  ΓΑΙΩΝ ( ΣΤΠΟΤ GRADER)  & 

ΕΝΟ ΦΟΡΣΩΣΗ  ΕΚΚΑΦΕΑ  (ΣΤΠΟΤ JCB)  
 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 650.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνικι Ζκκεςθ 

- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

- Ρροχπολογιςμόσ 
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η    

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια: 

 Ενόσ (1)  καινοφριου Τράκτορα   

 Ενόσ (1)  καινοφριου Διαμορφωτι γαιϊν (τφπου Grader) 

 Ενόσ (1)  καινοφριου Φορτωτι – Εκςκαφζα (τφπου JCB).  

Τα παραπάνω οχιματα – μθχανιματα ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν  για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

αμαξοςταςίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ,  όπωσ ςυντιρθςθ επαρχιακισ οδοποιίασ,  

χωματουργικζσ εργαςίεσ, εκχιονιςμόσ,   αντιμετϊπιςθ παγετοφ, ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, δαςικι 

οδοποιία, αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων γενικά, κλπ. 

Η προμικεια, προχπολογιςμοφ 650.000,00 € με Φ.Ρ.Α., κα χρθματοδοτθκεί από τθν ΣΑΕΡ 041, Α.Ρ. 

60526/07-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΘ2465ΧΙ8-ΧΑ8).  

Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ ανά είδοσ οχιματοσ – μθχανιματοσ είναι: 

α/α Είδοσ οχιματοσ – μθχανιματοσ ζργου Ρροχπολογιςμόσ € 

1 Τράκτορασ 200.000,00 

2 Διαμορφωτισ γαιϊν (τφπου Grader) 350.000,00 

3 Φορτωτισ – Εκςκαφζασ (τφπου JCB). 100.000,00 

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 650.000,00 

 

Η προμικεια  κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε. 

 
 
 
 

 

Η Συντάξαςα 

 

              Η Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ  Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Καςτοριά,    /05/2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντισ 

 

 

 

  

            Χρυςοφλα Ευςτακιάδου 

         Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ ΤΕ μεΑϋβ 

Βαςιλικι Σιδθροποφλου 

             Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

                Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΑ (ΤΑΚΤΟΑ)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ          ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ                        

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

                  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Ε Ν Ο   Σ Ρ Α Κ Σ Ο Ρ Α  

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 

Η παροφςα μελζτθ ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια ενόσ απολφτωσ 
καινοφργιου, αμεταχείριςτου & πρόςφατθσ καταςκευισ ελκυςτιρα (τράκτορα). 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για τισ μεταφορζσ 
των μθχανθμάτων ζργου, με το ρυμουλκοφμενο που διακζτει θ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, τα χαρακτθριςτικά του οποίου 
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον προμθκευτι. 
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, 

εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ 

από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5% επί ποινι 

αποκλειςμοφ. 

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
1. Γενικά χαρακτθριςτικά  

Ο ελκυςτιρασ κα είναι καινοφργιοσ, πρϊτθσ χριςθσ και ζτουσ καταςκευισ κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο. Οι προθγοφμενεσ απαιτιςεισ κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Θα είναι γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, τελευταίασ τεχνολογίασ και ςτιβαρισ και δοκιμαςμζνθσ 
καταςκευισ. 
Οι διαςτάςεισ γενικά, τα βάρθ κατά άξονα και λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία και αποδόςεισ πρζπει να 
πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΚΟΚ, και να κυκλοφορεί νόμιμα και με αςφάλεια ςτουσ Ελλθνικοφσ 
δρόμουσ. 
 

2. Ειδικά Χαρακτθριςτικά 

Ο ελκυςτιρασ κα είναι 3-αξονικόσ, τριϊν (3) κινθτιριων αξόνων (6X6). Θα φζρει πλάκα επικακιςεωσ για 
τθν ςφμπλεξθ και ρυμοφλκθςθ του ρυμουλκοφμενου, που διακζτει θ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, με πείρο (KING-
PIN), βαρζωσ τφπου. 
Θα είναι προωκθμζνθσ οδθγιςεωσ, ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου τφπου και εξελιγμζνθσ 
τεχνολογικά καταςκευισ, με μεγάλθ κυκλοφορία και άριςτθ φιμθ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 
Θα είναι κατάλλθλοσ για ελκτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 50 τον..  
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3. φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

Ο προςφερόμενοσ ελκυςτιρασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ : 
Με κιβϊτιο ταχυτιτων με τουλάχιςτον 12 ςχζςεισ εμπροςκοπορείασ και 2 οπιςκοπορείασ. Η αλλαγι των 

ταχυτιτων κα γίνεται αυτόματα χωρίσ τθ χριςθ πεντάλ ςυμπλζκτθ. Κατϋ επιλογι του οδθγοφ θ αλλαγι των 

ταχυτιτων κα μπορεί να γίνει και χειροκίνθτα με  μοχλό επιλογισ που κα βρίςκεται ςτο τιμόνι.  Το υλικό 

τριβισ του δίςκου δεν κα περιζχει αμίαντο για να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον.  

Διαφορικό (6X6). Το όχθμα κα φζρει διάταξθ κλειδϊματοσ διαφορικοφ. 

Το ςφςτθμα μεταδόςεωσ κινιςεωσ κα είναι κατάλλθλο για επιτάχυνςθ και μζγιςτθ ταχφτθτα 

τουλάχιςτον 80 km/h με πλιρεσ φορτίο. 

4. φςτθμα πζδθςθσ 

Το θλεκτροπνευματικό ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ, κα διακζτει ςφςτθμα 
Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.) με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ και Σφςτθμα Αντιολίςκθςθσ 
Τροχϊν (A.S.R), κακϊσ και ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον πίςω άξονα. 
Θα διακζτει διπλά αεριηόμενα διςκόφρενα ι ταμποφρα, ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ άξονεσ 
πλιρωσ προςτατευόμενα. Η ρφκμιςθ των φρζνων κα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τθ φκορά των υλικϊν 
τριβισ. 
Το χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του 

οχιματοσ. Το όχθμα κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ, βοθκθτικά φρζνα, ενιςχυμζνο κλαπζτο, 

με βαλβίδα αποςυμπίεςθσ. Το υλικό τριβισ των φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο για να είναι φιλικό προσ 

το περιβάλλον.  

Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα διακζτει υδραυλικό επιβραδυντι (intarder). 
 
5. Άξονεσ –Αναρτιςεισ 

Ο ελκυςτιρασ κα είναι 3 αξόνων. Η κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ ζξι τροχοφσ του οχιματοσ (6Χ6). Το 
όχθμα κα φζρει διάταξθ κλειδϊματοσ διαφορικοφ. 
Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ των αξόνων κα είναι με παραβολικά ελατιρια ςουςτόφυλλων εμπρόσ και πίςω. 
Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

Οι άξονεσ κα διακζτουν ιςχυροφσ αποςβεςτιρεσ. 

Οι κινθτιριοι άξονεσ κα πρζπει να καλφπτουν ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ 
ςυνκικεσ κίνθςθσ και να κα διακζτουν ςφςτθμα υπομείωςθσ ςτροφϊν. 
To όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα, ακτινωτοφ τφπου (Radial), αεροςτεγι (Tubeless) που πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ ETRTO. Θα φζρει εφεδρικό (ρεηζρβα). Να δοκεί ο τφποσ και οι διαςτάςεισ αυτϊν. 
 
6. Κινθτιρασ 

Ο κινθτιρασ πετρελαίου κα είναι νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, τουλάχιςτον 

6/κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ 

κυκλοφορίασ.  

Η ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον 500 Hp και ροπισ τουλάχιςτον 2.200 Nm και 

κυβιςμοφ τουλάχιςτον 12.500 cc, και ελάχιςτθσ ελκτικισ δφναμθσ 50 τον.. 

Θα διακζτει ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler).  

Θα είναι εξοπλιςμζνοσ με διπλό φίλτρο αζροσ (κυρίωσ φίλτρο χάρτινο και προφίλτρο κυκλϊνα). 
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Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με αλουμινζνιο ντεπόηιτο καυςίμου τουλάχιςτον 250 λίτρων με ενιαίο 

κλειδί τόςο ςτο ρεηερβουάρ πετρελαίου όςο και ςτο ρεηερβουάρ Adblue. 

Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο ρυμουλκό κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα 
πζδθςθσ με το οποίο κα υποβοθκά και κα «ξεκουράηει» το κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Θα 
διακζτει ςφςτθμα μθχανόφρενου. Η ιςχφσ πζδθςθσ του κινθτιρα, κα ανζρχεται  τουλάχιςτον ςτα 370 
kW. Με το ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα 
βελτιϊνεται ο ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο. 
Ο κινθτιρασ κα είναι τουλάχιςτον 4 βαλβίδων ανά κφλινδρο, αποβλζποντασ ςτον καλφτερο βακμό 
απόδοςθσ καφςθσ και ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του καυςίμου. 
 
7. φςτθμα εκκίνθςθσ και ςυςςωρευτζσ 

 

Το ςφςτθμα εκκίνθςθσ του κινθτιρα κα αποτελείται από εκκινθτι (μίηα) με τάςθ λειτουργίασ 24V και 
δυναμό (alternator). 

Το όχθμα κα διακζτει δφο ςυςςωρευτζσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 170Ah ο κακζνασ. 
 
8. τάκμθ κορφβου 
 
Ο κινθτιρασ και το ςφςτθμα μεταδόςεωσ κινιςεωσ, κα είναι ακόρυβθσ κατά το δυνατόν καταςκευισ, κα 
είναι πλιρωσ και επαρκϊσ μονωμζνα. 
 
9. φςτθμα διεφκυνςθσ 

 

Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα διακζτει υδραυλικι υποβοικθςθ και θλεκτρονικό δείκτθ για τον ζλεγχο τθσ 
ςτάκμθσ των υγρϊν του ςυςτιματοσ, ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτον πίνακα οργάνων. 

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και να μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για 
βολικι επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. Η ρφκμιςθ του τιμονιοφ γίνεται μζςω ποδόπλθκτρου. 
 
10. Καμπίνα οδιγθςθσ 
 
Η καμπίνα κα είναι αυτοφερόμενθ με θλεκτροχδραυλικι ανάκλιςθ, με υψθλά ςτάνταρ πακθτικισ 
αςφάλειασ και δομικισ ακαμψίασ, όπωσ αυτά τίκενται από τθν Κανονιςτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 
ΕCΕ R29. Θα παρζχει πλιρθ αντιςκωριακι προςταςία.  

Θα διακζτει βοθκθτικά χεροφλια ςτθν πλευρά του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, όταν αυτοί κα 
ειςζρχονται ςτο εςωτερικό τθσ, μζςω ςκαλοπατιϊν που κα υπάρχουν ςε κάκε πλευρά τθσ.  

Ο προφυλακτιρασ τθσ καμπίνασ κα είναι βαρζωσ τφπου. 
Ο ανεμοκϊρακασ κα είναι αςφαλείασ με κρφςταλλο triplex υψθλισ αςφάλειασ. Η επιφάνειά του ςε 
ςυνδυαςμό με τα πλαϊνά παράκυρα κα εξαςφαλίηουν μία πλιρθ οπτικι γωνία .  
Η καμπίνα κα είναι εξοπλιςμζνθ με ευρυγϊνιουσ κακρζπτεσ αριςτερά και δεξιά τθσ, θλεκτρικά 
ρυκμιηόμενουσ και κερμαινόμενουσ, κακϊσ και με κακρζπτεσ ράμπασ και ςκαλοπατιοφ, εξαςφαλίηοντασ 
πολφ καλι ορατότθτα ςτον χειριςτι του οχιματοσ.  
Τα παράκυρα κα είναι θλεκτρικισ λειτουργίασ. 
Επίςθσ, κα υπάρχουν εςωτερικά τθσ καμπίνασ δφο ρυκμιηόμενα αλεξιλια ςτο πάνω μζροσ και κατά 
μικοσ του ανεμοκϊρακα, κακϊσ και εξωτερικό ςκιάδιο ανεμοκϊρακα. 
Θα φζρει υαλοκακαριςτιρεσ και ςφςτθμα πλφςεωσ. 

Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων για να προςφζρει 
άνεςθ ςτον οδθγό, το κάκιςμα του ςυνοδθγοφ κα είναι αναδιπλοφμενο. Τα κακίςματα κα είναι 
εφοδιαςμζνα με ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων.  
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Επικυμθτόσ ο εφοδιαςμόσ τθσ καμπίνασ με κρεβάτι οδθγοφ.  

Η καμπίνα κα ζχει κερμικι μόνωςθ, ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και εργοςταςιακό ςφςτθμα 
κλιματιςμοφ (air-condition). 

Επίςθσ, κα διακζτει ςφςτθμα ψυχαγωγίασ (άδιο/USB/MP3 με θχεία), πρακτικοφσ χϊρουσ αποκικευςθσ, 
ταπζτα δαπζδου, πλαφονιζρα φωτιςμοφ και γενικά κάκε εξάρτθμα ενόσ καλάμου οδιγθςθσ ςφγχρονου 
αυτοκινιτου.  

Το ταμπλό του αυτοκινιτου κα ζχει όλα τα απαραίτθτα όργανα και χειριςτιρια για τθν αςφαλι 
παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν και τθν κίνθςθ του οχιματοσ, ακόμθ δε ταχογράφο ΕΕ, και  φωτεινζσ 
ενδείξεισ των διαφόρων λειτουργιϊν και βλαβϊν.  
Το όχθμα κα διακζτει κεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςτιριο. 
Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με φωτιςμό ςφμφωνα με τον ΚΟΚ (φϊτα , προβολείσ, προβολείσ ομίχλθσ, 
ανακλαςτιρεσ, κακρζπτεσ, θχθτικζσ ςυςκευζσ κλπ). Θα περιλαμβάνονται δφο (2) φάροι οροφισ LED για τθν 
αςφαλι ςιμανςθ του ςυρμοφ.  
Επίςθσ, κα φζρει θχθτικό ςιμα ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ. 
Θα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν ελάχιςτθ απόκλιςθ 

ςε μζτρα. Επιπλζον, κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ 

με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

11. υμπλθρωματικά εξαρτιματα 
 

Το ρυμουλκό, κατά τθν παράδοςθ, κα φζρει υποχρεωτικά τα εξισ: 

Σφςτθμα υδραυλικισ παροχισ (banana) για τισ πόρτεσ και τα ποδαρικά του ρυμουλκοφμενου που 

διακζτει θ Ρ.Ε. Καςτοριάσ (αντλία υδραυλικοφ). 

Ιmmobilizer 

Εφεδρικό τροχό πλιρθ με επίςωτρο 

Φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

Τρίγωνο αςφαλείασ προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 

Ρυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των μθχανθμάτων, 

τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ κζςθ για άμεςθ πρόςβαςθ. 

Μοχλό ανατροπισ καμπίνασ 

Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν κα ςυνικων εργαλείων.   

Τθλεςκοπικό γρφλο 2 εμβόλων με μεγάλθ ιςχφ ανφψωςθσ ςε δφο ςτάδια 

Ζναν (1) τάκο. 

Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.     Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Ο τράκτορασ κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ και για τθν 

αντιςκωριακι προςταςία του πλαιςίου και τθσ υπερκαταςκευισ του τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ., μετά 

τθν παραλαβι του.  
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Κακ’ όλο το χρόνο εγγφθςθσ του υπό προμικεια οχιματοσ, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να 

αντικαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό. Εξαιροφνται 

οι βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από κακό χειριςμό του οχιματοσ. 

Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το όχθμα και θ μετάβαςθ του 

ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

2.    υντιρθςθ – Ανταλλακτικά 

 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, τουλάχιςτον για μια δεκαετία.    

3.    Χρόνοσ παράδοςθσ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα απορρίπτεται.  

Το όχθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ κακϊσ και με τισ πινακίδεσ 

κυκλοφορίασ, τισ οποίεσ κα εκδϊςει ο ανάδοχοσ ςτο όνομα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ το ρυμουλκοφμενο 12 τον. τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

4.   Μεταφορά τεχνογνωςίασ (Εκπαίδευςθ – Ζντυπα) 

Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, οδθγϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει ζτςι ϊςτε να είναι πλιρωσ καταρτιςμζνοι, 

κατά τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του οχιματοσ και το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα, με βάςθ τα ςχετικά 

ζντυπα, που κα χορθγθκοφν και το χρονικό περικϊριο που κα χρειαςτεί για τθν εκπαίδευςι τουσ. 

5.  Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ 

Τόςο το εργοςτάςιο καταςκευισ όςο και ο προμθκευτισ, ο οποίοσ κα είναι και υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ του οχιματοσ, κα πρζπει να διακζτουν Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2008, τα οποία 

και κα υποβλθκοφν με τθν προςφορά (όροσ απαράβατοσ). 

6.      Λογότυπο 

Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τοποκετιςει ςτο μθχάνθμα το λογότυπο τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

Οι διαςτάςεισ, το περιεχόμενο, ο χρωματιςμόσ και θ κζςθ του κα υποδειχκοφν από τθν Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

 

Η Συντάξαςα 

 

              Η Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ  Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Καςτοριά,    /04/2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντισ 

 

 

 

  

            Χρυςοφλα Ευςτακιάδου 

         Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ ΤΕ μεΑϋβ 

Βαςιλικι Σιδθροποφλου 

             Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

                Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Για Ελκυςτιρα (τράκτορασ ) 6χ6 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Ελκτικι δφναμθ 100-120 15 

2 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 15 

3 Σφςτθμα πζδθςθσ  15 

4 Άξονεσ - Αναρτιςεισ 100-120 10 

5 Κινθτιρασ  100-120 20 

6 Καμπίνα 100-120 10 

7 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ- Αντιςκωριακι 
προςταςία 

100-120 5 

8 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Εξαςφάλιςθ φπαρξθσ 
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου 

100-120 5 

9 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

 U=(ς1*Κ1)+(ς2*Κ2)+………..+(ςν*Κν)   (τφποσ 1) όπου: 

 «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ «Κν» και ιςχφει: 

ς1+ς2+..+ςν=1    (100%)    (τφποσ 2) 

 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ο.Π.) προσ τθν βακμολογία τθσ (U), ιτοι αυτι ςτθν οποία  το λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ, ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

λ   =   Ο.Π. 
          U 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΡΑΚΣΟΡΑ 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………………………………, οδόσ ………………………………………, 

αρικμόσ ……… , τθλζφωνο ……………… , fax ……………………….. . 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.1 

Ο ελκυςτιρασ είναι καινοφργιοσ, πρϊτθσ 
χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ, κατ’ ελάχιςτο 
ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ 
και εφφθμου εργοςταςίου, τελευταίασ 
τεχνολογίασ και ςτιβαρισ και 
δοκιμαςμζνθσ καταςκευισ. 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Οι διαςτάςεισ γενικά, τα βάρθ κατά άξονα 
και λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία και 
αποδόςεισ πλθροφν τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του ΚΟΚ. 

ΝΑΙ 

  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

2.1 

Ο ελκυςτιρασ είναι 3-αξονικόσ, τριϊν (3) 
κινθτιριων αξόνων (6X6). Φζρει πλάκα 
επικακιςεωσ για τθν ςφμπλεξθ και 
ρυμοφλκθςθ του ρυμουλκοφμενου που 
διακζτει θ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, με πείρο (KING-
PIN), βαρζωσ τφπου. 

ΝΑΙ 

  

2.2 

Είναι προωκθμζνθσ οδθγιςεωσ, 
ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου 
τφπου και εξελιγμζνθσ τεχνολογικά 
καταςκευισ, με μεγάλθ κυκλοφορία και 
άριςτθ φιμθ ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό. 

ΝΑΙ 

  

2.3 
Είναι κατάλλθλοσ για ζλξθ τουλάχιςτον 50 
τον.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

3. ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ 

3.1 

Είναι εφοδιαςμζνοσ με κιβϊτιο ταχυτιτων 
με τουλάχιςτον 12 ςχζςεισ 
εμπροςκοπορείασ και 2 οπιςκοπορείασ. Η 
αλλαγι των ταχυτιτων γίνεται αυτόματα 
χωρίσ τθ χριςθ πεντάλ ςυμπλζκτθ. Κατϋ 
επιλογι του οδθγοφ θ αλλαγι των 
ταχυτιτων γίνεται και χειροκίνθτα με  
μοχλό επιλογισ που βρίςκεται ςτο τιμόνι.  
Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν περιζχει 
αμίαντο.  

ΝΑΙ 

  

3.2 
Διαφορικό (6X6). Το όχθμα φζρει διάταξθ 
κλειδϊματοσ διαφορικοφ. 

ΝΑΙ   

3.3 

Το ςφςτθμα μεταδόςεωσ κινιςεωσ είναι 
κατάλλθλο για επιτάχυνςθ και μζγιςτθ 
ταχφτθτα τουλάχιςτον 80 km/h με πλιρεσ 
φορτίο. 

ΝΑΙ 

  

4. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

4.1 

Το θλεκτροπνευματικό ςφςτθμα πζδθςθσ 
είναι διπλοφ κυκλϊματοσ, διακζτει 
ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν 
(Α.Β.S.) με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ 
και Σφςτθμα Αντιολίςκθςθσ Τροχϊν (A.S.R), 
κακϊσ και ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ 
πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον πίςω 
άξονα.  

ΝΑΙ 

  

4.2 

Διακζτει διπλά αεριηόμενα διςκόφρενα ι 
ταμποφρα, ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ 
οπίςκιουσ άξονεσ πλιρωσ 
προςτατευόμενα. Η ρφκμιςθ των φρζνων 
γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τθ φκορά 
των υλικϊν τριβισ. 

ΝΑΙ 

  

4.3 

Το χειρόφρενο λειτουργεί με ελατθριωτό 
κφλινδρο φορτίου και επενεργεί ςτουσ 
πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Το όχθμα 
διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ, 
βοθκθτικά φρζνα, ενιςχυμζνο κλαπζτο, με 
βαλβίδα αποςυμπίεςθσ. Το υλικό τριβισ 
των φρζνων δεν περιζχει αμίαντο.  

ΝΑΙ 

  

4.4 Το ςφςτθμα πζδθςθσ διακζτει υδραυλικό 
επιβραδυντι (intarder). 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

5. ΑΞΟΝΕ - ΑΝΑΡΣΗΕΙ 

5.1 

Ο ελκυςτιρασ είναι 3 αξόνων. Η κίνθςθ  
μεταδίδεται ςτουσ ζξι τροχοφσ του 
οχιματοσ (6Χ6). Το όχθμα φζρει διάταξθ 
κλειδϊματοσ διαφορικοφ. 

ΝΑΙ 
  

5.2 
Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ των αξόνων είναι 
με παραβολικά ελατιρια ςουςτόφυλλων 
εμπρόσ και πίςω.  

ΝΑΙ 
  

5.3 Δίδεται ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι 
ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

ΝΑΙ   

5.4 Οι άξονεσ διακζτουν ιςχυροφσ 
αποςβεςτιρεσ. 

ΝΑΙ   

5.5 

Οι κινθτιριοι άξονεσ καλφπτουν τισ 
απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ 
κίνθςθσ και διακζτουν ςφςτθμα 
υπομείωςθσ ςτροφϊν. 

ΝΑΙ 
  

5.6 

To όχθμα φζρει ελαςτικά επίςωτρα, 
ακτινωτοφ τφπου (Radial), αεροςτεγι 
(Tubeless) που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ 
ETRTO. Φζρει εφεδρικό (ρεηζρβα).  

ΝΑΙ 
  

6. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 

6.1 

Κινθτιρασ πετρελαίου, νζασ 
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, 
DIESEL, τουλάχιςτον 6/κφλινδροσ, 
υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ 
τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ 
κυκλοφορίασ.  

ΝΑΙ 

  

6.2 

Η ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN είναι 
τουλάχιςτον 500 Hp, ροπισ τουλάχιςτον 
2.200Nm, κυβιςμοφ τουλάχιςτον 12.500cc, 
και ελάχιςτθσ ελκτικισ δφναμθσ 50 τον.. 

ΝΑΙ 
  

6.3 
Διακζτει ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων 
(Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ 
(Intercooler).  

ΝΑΙ 
  

6.4 
Είναι εξοπλιςμζνοσ με διπλό φίλτρο αζροσ 
(κυρίωσ φίλτρο χάρτινο και προφίλτρο 
κυκλϊνα). 

ΝΑΙ 
  

6.5 

Το όχθμα είναι εφοδιαςμζνο με 
αλουμινζνιο ντεπόηιτο καυςίμου 
τουλάχιςτον 250 λίτρων με ενιαίο κλειδί 
τόςο ςτο ρεηερβουάρ πετρελαίου όςο και 
ςτο ρεηερβουάρ Adblue. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

6.6 

Ο κινθτιρασ διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα 
πζδθςθσ. Διακζτει ςφςτθμα 
μθχανόφρενου. Η ιςχφσ πζδθςθσ του 
κινθτιρα, ανζρχεται  τουλάχιςτον ςτα 370 
kW.  

ΝΑΙ 

  

6.7 
Ο κινθτιρασ είναι τουλάχιςτον 4 βαλβίδων 
ανά κφλινδρο.  

ΝΑΙ   

 7. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΤΩΡΕΤΣΕ 

7.1 
Το ςφςτθμα εκκίνθςθσ του κινθτιρα  
αποτελείται από εκκινθτι (μίηα) με τάςθ 
λειτουργίασ 24V και δυναμό (alternator). 

ΝΑΙ 
  

7.2 
Το όχθμα διακζτει δφο ςυςςωρευτζσ, 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 170Ah ο 
κακζνασ. 

ΝΑΙ 
  

 8. ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΟΤ 

8.1 
Ο κινθτιρασ και το ςφςτθμα μεταδόςεωσ 
κινιςεωσ είναι ακόρυβθσ καταςκευισ, 
πλιρωσ και επαρκϊσ μονωμζνα. 

ΝΑΙ 
  

 9. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

9.1 

Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ διακζτει 
υδραυλικι υποβοικθςθ και θλεκτρονικό 
δείκτθ για τον ζλεγχο τθσ ςτάκμθσ των 
υγρϊν του ςυςτιματοσ, ο οποίοσ βρίςκεται 
ςτον πίνακα οργάνων. 

ΝΑΙ 

  

9.2 

Το τιμόνι διακζτει μεγάλο εφροσ 
ρυκμίςεων και μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε 
κάκετθ κζςθ για βολικι επιβίβαςθ και 
αποβίβαςθ. Η ρφκμιςθ του τιμονιοφ γίνεται 
μζςω ποδόπλθκτρου. 

ΝΑΙ 

  

 10. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΗ 

10.1 

Η καμπίνα είναι αυτοφερόμενθ με 
θλεκτροχδραυλικι ανάκλιςθ, με υψθλά 
ςτάνταρ πακθτικισ αςφάλειασ και δομικισ 
ακαμψίασ, όπωσ αυτά τίκενται από τθν 
Κανονιςτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 
ΕCΕ R29. Ραρζχει πλιρθ αντιςκωριακι 
προςταςία.   

ΝΑΙ 

  

10.2 
Διακζτει βοθκθτικά χεροφλια ςτθν πλευρά 
του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ 
ςκαλοπάτια  ςε κάκε πλευρά τθσ.  

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

10.3 Ο προφυλακτιρασ τθσ καμπίνασ είναι  
βαρζωσ τφπου. 

ΝΑΙ   

10.4 Ο ανεμοκϊρακασ είναι αςφαλείασ με 
κρφςταλλο triplex υψθλισ αςφάλειασ.  

ΝΑΙ   

10.5 

Η καμπίνα είναι εξοπλιςμζνθ με 
ευρυγϊνιουσ κακρζπτεσ αριςτερά και δεξιά 
τθσ, θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ και 
κερμαινόμενουσ, κακϊσ και με κακρζπτεσ 
ράμπασ και ςκαλοπατιοφ. 

ΝΑΙ 

  

10.6 Τα παράκυρα είναι θλεκτρικισ λειτουργίασ. 
ΝΑΙ   

10.7 

Υπάρχουν εςωτερικά τθσ καμπίνασ δφο 
ρυκμιηόμενα αλεξιλια ςτο πάνω μζροσ και 
κατά μικοσ του ανεμοκϊρακα, κακϊσ και 
εξωτερικό ςκιάδιο ανεμοκϊρακα. 

ΝΑΙ 
  

10.8 Φζρει υαλοκακαριςτιρεσ και ςφςτθμα 
πλφςεωσ. 

ΝΑΙ   

10.9 

Το κάκιςμα του οδθγοφ διακζτει 
πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν 
ρυκμίςεων, το κάκιςμα του ςυνοδθγοφ 
είναι αναδιπλοφμενο. Τα κακίςματα είναι 
εφοδιαςμζνα με ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν 
ςθμείων.  

ΝΑΙ 

  

10.10 Η καμπίνα είναι εφοδιαςμζνθ με κρεβάτι 
οδθγοφ.  

   

10.11 
Η καμπίνα ζχει κερμικι μόνωςθ, ςφςτθμα 
κζρμανςθσ, αεριςμοφ και εργοςταςιακό 
ςφςτθμα κλιματιςμοφ (air-condition). 

ΝΑΙ 
  

10.12 

Διακζτει ςφςτθμα ψυχαγωγίασ 
(άδιο/USB/MP3 με θχεία), πρακτικοφσ 
χϊρουσ αποκικευςθσ, ταπζτα δαπζδου, 
πλαφονιζρα φωτιςμοφ.  

ΝΑΙ 
  

10.13 

Το ταμπλό του αυτοκινιτου ζχει όλα τα 
απαραίτθτα όργανα και χειριςτιρια για τθν 
αςφαλι παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν 
και τθν κίνθςθ του οχιματοσ, ταχογράφο 
ΕΕ, και  φωτεινζσ ενδείξεισ των διαφόρων 
λειτουργιϊν και βλαβϊν.  

ΝΑΙ 

  

10.14 Το όχθμα διακζτει κεντρικό κλείδωμα με 
τθλεχειριςτιριο. 

ΝΑΙ   

10.15 

Το όχθμα είναι εφοδιαςμζνο με φωτιςμό 
ςφμφωνα με τον ΚΟΚ (φϊτα , προβολείσ, 
προβολείσ ομίχλθσ, ανακλαςτιρεσ, 
κακρζπτεσ, θχθτικζσ ςυςκευζσ κλπ). 
Ρεριλαμβάνονται δφο φάροι οροφισ LED.  

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

10.16 Φζρει θχθτικό ςιμα ςυνεχοφσ λειτουργίασ 
κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ. 

ΝΑΙ   

10.17 

Διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα 
γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό 
χρόνο, με τθν ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα. 
Είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε 
απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ 
λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

11. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

11.1 

Το ρυμουλκό φζρει τα εξισ: 
Σφςτθμα υδραυλικισ παροχισ (banana) για 
τισ πόρτεσ και τα ποδαρικά του 
ρυμουλκοφμενου που διακζτει θ Ρ.Ε. 
Καςτοριάσ (αντλία υδραυλικοφ). 
Ιmmobilizer 
Εφεδρικό τροχό πλιρθ με επίςωτρο. 
Φαρμακείο. 
Τρίγωνο αςφαλείασ. 
Ρυροςβεςτιρα. 
Μοχλό ανατροπισ καμπίνασ. 
Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν κα ςυνικων 
εργαλείων.   
Τθλεςκοπικό γρφλο 2 εμβόλων με μεγάλθ 
ιςχφ ανφψωςθσ ςε δφο ςτάδια 
Ζναν (1) τάκο. 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 

ΝΑΙ 

  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1.1 

Ο τράκτορασ καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) 
μινεσ και για τθν αντιςκωριακι προςταςία 
του πλαιςίου και τθσ υπερκαταςκευισ του 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ..  

ΝΑΙ 

  

1.2 

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ καλφπτει με δικζσ 
του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα 
αποδειχκεί ελαττωματικό και θ 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον 
τόπο που εργάηεται το όχθμα, εντόσ 5 
θμερϊν. 

ΝΑΙ 

  

2. ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

2.1 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ 

των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, 

τουλάχιςτον  για μια δεκαετία.   

ΝΑΙ 
  

3. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

3.1 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ του οχιματοσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν 

υπερβαίνει τισ εκατόν ογδόντα (180) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

ΝΑΙ 

  

3.2 
Το όχθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 
ΝΑΙ 

  

3.3 

Ο προμθκευτισ μαηί με το όχθμα   παραδίδει 

όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, 

πιςτοποιιςεισ και τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ρυμουλκοφμενο 12 

τον. τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

ΝΑΙ 

  

4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΩΓΝΩΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΕΝΣΤΠΑ) 

4.1 
Ο προμθκευτισ εκπαιδεφει τουσ οδθγοφσ και 

ςυντθρθτζσ του οχιματοσ. 
ΝΑΙ   

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

5.1 

Το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο 

προμθκευτισ του οχιματοσ διακζτουν 

Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ κατά ISO 

9001:2008.  

ΝΑΙ 

  

6.  ΛΟΓΟΣΤΠΟ 

6.1 
Τοποκζτθςθ του λογότυπου τθσ Ρ.Ε. 

Καςτοριάσ επί του οχιματοσ.  
ΝΑΙ   

        

Ο Ρρομθκευτισ 

 



16 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ                        

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

                      

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Ε Ν Ο   Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Γ Α Ι Ω Ν  ( G R A D E R )  

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 

Η παροφςα μελζτθ ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια ενόσ απολφτωσ 
καινοφργιου, αμεταχείριςτου & πρόςφατθσ καταςκευισ διαμορφωτι γαιϊν (grader). 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για ςυντθριςεισ 
ζργων οδοποιίασ, χωματουργικϊν ζργων, εκχιονιςμϊν και διαμορφϊςεων χϊρων. 
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, 

εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ 

από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 

Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5% επί ποινι 

αποκλειςμοφ. 

Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

 
Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

1. Γενικά, τφποσ  
 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ και ζτουσ καταςκευισ κατ’ 

ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο. Οι προθγοφμενεσ απαιτιςεισ κα 

είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. Θα είναι γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων 

τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι αρκρωτοφ τφπου (ςπαςτό), με καμπίνα πιςτοποιθμζνθ κατά 

ROPS/FOPS, εξοπλιςμζνο με εμπρόςκιο μαχαίρι, λεπίδα διαμορφϊςεωσ και ςτο οπίςκιο μζροσ αναμοχλευτι 

(Ripper).  

Θα φζρει ζξι (6) τροχοφσ, δφο (2) εμπρόςκιουσ και τζςςερισ (4) οπίςκιουσ, με κίνθςθ ςτουσ τζςςερισ (4) 

οπίςκιουσ (6x4). 
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2. Διαςτάςεισ – Βάρθ 
 

Οι διαςτάςεισ του μθχανιματοσ κα είναι κατά το δυνατόν μικρζσ, ϊςτε να ζχει μεγάλθ ευελιξία κινιςεωσ και 

ελιγμϊν ςε ςτενοφσ επαρχιακοφσ δρόμουσ. 

Για το λόγο αυτό οι μζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του μθχανιματοσ κα πρζπει να μθν υπερβαίνουν τισ 

παρακάτω: 

 Μζγιςτο μικοσ (με τθν λεπίδα προωκιςεωσ & τον αναμοχλευτι)         : 11,00 m 

 Μζγιςτο φψοσ.                                : 3,50 m  
Το βάροσ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξοπλιςμό ςε κατάςταςθ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον 16 ton. 

3. Κινθτιρασ 
 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, ζξι (6) κυλίνδρων, υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 

υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ του ειςερχόμενου αζρα (intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ 

καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail),  ςφςτθμα υπερςυμπιζςεωσ (turbo), θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, 

ονομαςτικισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 190 HP.  

Ο κινθτιρασ κα αποδίδει διαφορετικι ιπποδφναμθ αναλόγωσ τθν επιλεγμζνθ ταχφτθτα πορείασ, ϊςτε να 

περιορίηεται θ κατανάλωςθ καυςίμου ςτισ χαμθλζσ ταχφτθτεσ.  

Η μζγιςτθ ιπποδφναμθ κα είναι τουλάχιςτον 170 Hp για τισ χαμθλζσ ταχφτθτεσ πορείασ και τουλάχιςτον 190 

Hp για τισ υψθλζσ ταχφτθτεσ. Να δοκεί θ αντιςτοιχία ταχφτθτασ πορείασ και αποδιδόμενθσ ιςχφοσ. 

Η ροπι ςτρζψεωσ κα είναι τουλάχιςτον 850 Nm ςτισ χαμθλότερεσ ςτροφζσ του κινθτιρα.  

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να υποβάλλουν οπωςδιποτε καμπφλεσ αποδόςεων του κινθτιρα (ιςχφσ, ροπι και 

ειδικι κατανάλωςθ ςυναρτιςει των ςτροφϊν ανά λεπτό). 

Θα ικανοποιεί όλεσ τισ τελευταίεσ ιςχφουςεσ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τθ εκπομπι καυςαερίων.  

Το φίλτρο αζρα του κινθτιρα κα είναι διβάκμιο και κα φζρει αυτόματο ςφςτθμα αποβολισ τθσ ςκόνθσ.  

Επικυμθτι θ φπαρξθ προφίλτρου, θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα οργάνων του 

μθχανιματοσ για τθν κατάςταςθ του φίλτρου αζρα. 

Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου 

κα είναι τουλάχιςτον 250lt για τθν μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ του μθχανιματοσ. 

Θα αξιολογθκεί ιδιαίτερα κινθτιρασ ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ από τον ίδιο τον καταςκευαςτι του 

μθχανιματοσ.   

4. φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ. 
 

Η κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ τζςςερισ (4) οπίςκιουσ τροχοφσ του μθχανιματοσ μζςω ενόσ πλιρωσ 

αυτόματου κιβωτίου ταχυτιτων, το οποίο κα εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ, ομαλι και προοδευτικι αλλαγι 

ταχυτιτων κατά τθν πορεία του μθχανιματοσ. 

Δεν γίνονται δεκτά ςυςτιματα με κατευκείαν μετάδοςθ (direct drive). 
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Η τελικι μετάδοςθ και μείωςθ ςτροφϊν κα γίνεται με αλυςίδεσ βαρζωσ τφπου ςε ηεφγθ (tandem), κλειςτζσ ςε 

λουτρό λαδιοφ.  

Το διαφορικό κα είναι εξελιγμζνου τφπου, με ςφςτθμα αντιολίςκθςθσ (non-spin), ϊςτε ςε περίπτωςθ  που 

κάποιοσ τροχόσ ολιςκαίνει, θ ροπι να μεταφζρεται αυτόματα ςτον τροχό που ζχει καλφτερθ πρόςφυςθ. 

Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα πρζπει να δίνει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και τρεισ (3) 
ταχφτθτεσ οπιςκοπορείασ. 
Η ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι τουλάχιςτον 38 km/h και θ ταχφτθτα οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον 25 

km/h. Κατά τθν οπιςκοπορεία κα ενεργοποιείται θχθτικόσ βομβθτισ. 

Ο εμπρόςκιοσ άξονασ κα είναι ςπαςτόσ με δυνατότθτά ταλαντϊςεωσ τουλάχιςτον 15°+15°. Οι εμπρόςκιοι 

τροχοί κα ζχουν τθ δυνατότθτα κλίςεωσ τουλάχιςτον 20°+20°, ενϊ θ γωνία διεφκυνςθσ κα είναι τουλάχιςτον 

42° αριςτερά/δεξιά. 

Το πίςω μζροσ των αξόνων κα είναι ςε διάταξθ tandem, με δυνατότθτα ταλαντϊςεωσ τουλάχιςτον 15°+15°.  

5. φςτθμα πζδθςθσ 
 

Το μθχάνθμα κα φζρει υδραυλικά φρζνα, διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν δίςκων 

με ψφξθ ελαίου ςτουσ  τζςςερισ (4) οπίςκιουσ τροχοφσ. 

Το ςφςτθμα φρζνων, πρζπει να ενεργοποιείται ςε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του κινθτιρα, επιτρζποντασ τθν 

πζδθςθ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ κάποιου ςυςτιματοσ.  

Θα υπάρχει οπτικι και ακουςτικι ειδοποίθςθ του χειριςτι. 

Επιπλζον, κα φζρει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ, το οποίο κα ενεργεί ςτον άξονα μετάδοςθσ. 

6.  φςτθμα διεφκυνςθσ 
 

Η διεφκυνςθ του μθχανιματοσ κα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, το οποίο κα εδράηεται ςε ρυκμιηόμενθ 

κολϊνα. 

Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα είναι πλιρωσ υδροςτατικό. 

Η γωνία διεφκυνςθσ των εμπρόςκιων τροχϊν κα είναι τουλάχιςτον 42° αριςτερά/δεξιά. 

Η ελάχιςτθ εξωτερικι ακτίνα ςτροφισ ςτα λάςτιχα (δθλαδι μεταξφ πεηοδρομίων), δεν κα υπερβαίνει τα 8,0 

m.. 

7. Ελαςτικά 
 

Πλοι οι τροχοί του μθχανιματοσ κα φζρουν ελαςτικά βαρζωσ τφπου, χωρίσ αεροκαλάμουσ, κατάλλθλα για 

διαμορφωτι γαιϊν. Οι εμπρόςκιοι και οπίςκιοι τροχοί κα πρζπει να φζρουν λαςπωτιρεσ για να 

εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ προςταςία. 
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8. Πλαίςιο 
 

Το πλαίςιο κα είναι πρόςφατθσ καταςκευισ, από τα πλζον εξελιγμζνα μοντζλα, ιςχυρό και αρκρωτό με 

κίνθςθ ςτουσ τζςςερεσ (4) οπίςκιουσ τροχοφσ. Θα είναι ςυνολικά ζξι (6) τροχϊν, δφο (2) εμπρόσ και τζςςερισ 

(4) πίςω, με κίνθςθ 6Χ4. 

Το εμπρόςκιο τμιμα του πλαιςίου, δθλαδι αυτό που είναι μπροςτά από τον πείρο αρκρϊςεωσ, κα είναι 

διαςτάςεων τουλάχιςτον 300Χ300 mm και πάχουσ τουλάχιςτον 20 mm. 

Η γωνία αρκρϊςεωσ του πλαιςίου κα είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι και τουλάχιςτον 20° αριςτερά/δεξιά. 

9. Τδραυλικό ςφςτθμα 
 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα είναι κλειςτοφ κυκλϊματοσ, με αντλία μεταβλθτισ παροχισ και ςφςτθμα 

“αιςκιςεωσ φορτίου”, ϊςτε θ παροχι τθσ να προςαρμόηεται αυτόματα ςτισ ανάγκεσ του ζργου(μθδενικι 

παροχι όταν δεν χρθςιμοποιοφνται τα χειριςτιρια του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ). 

Η υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 120 lt/min.  

10. Λεπίδα διαμορφϊςεωσ  
 

Η λεπίδα διαμορφϊςεωσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από ειδικό χάλυβα υψθλισ αντοχισ, με ςκλθρυμζνουσ 

κυρτοφσ οδθγοφσ.  

Το πλάτοσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 3,60 m, ενϊ το φψοσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 600 mm.  Το πάχοσ τθσ 

λεπίδασ   είναι επικυμθτό να είναι μεγαλφτερο των 20 mm.   

Η ανφψωςι του πάνω από το ζδαφοσ κα πρζπει να είναι περίπου 50 cm, ενϊ το βάκοσ εκςκαφισ κα πρζπει 

να είναι τουλάχιςτον 50cm. 

Θα ζχει τθ δυνατότθτα πλευρικισ μετατόπιςθσ δεξιά/αριςτερά. 

Οι ρυκμίςεισ τθσ λεπίδασ διαμορφϊςεωσ κα γίνονται υδραυλικά. 

11. τεφάνθ 
 

Η ςτεφάνθ του ςυςτιματοσ διαμορφϊςεωσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει τθ 

δυνατότθτα ςυνεχοφσ περιςτροφισ κατά 360°, θ οποία κα επιτυγχάνεται με υδραυλικό κινθτιρα. 

12. Προςκετοσ εξοπλιςμόσ 
 

α. Λεπιδα προωκιςεωσ γαιϊν 

Το μθχάνθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με λεπίδα προωκιςεωσ γαιϊν,  τοποκετθμζνθ το εμπρόςκιο μζροσ του. Το 

πλάτοσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 2,40 m. Η λειτουργία τθσ κα είναι υδραυλικι.  

β. Αναμοχλευτισ (ripper) 

Στο οπίςκιο μζροσ το μθχάνθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με αναμοχλευτι (ripper) τουλάχιςτον τριϊν (3) 

οδόντων, βαρζωσ τφπου για βακιά άρωςθ.  Θα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ όταν είναι ςε κζςθ 

πορείασ. 
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13. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία 
 

H καμπίνα χειριςμοφ κα καλφπτει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ αςφάλειασ: 

 ROPS, κατά ISO 3471. 

 FOPS, κατά ISO 3499. 
Η καμπίνα κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, με δυο (2) πόρτεσ διζλευςθσ και με μεγάλα ανοιγόμενα 
παράκυρα, με υαλοπίνακεσ αςφαλείασ. Ο πίςω υαλοπίνακασ κα είναι κερμαινόμενοσ, ϊςτε να βελτιϊνεται θ 
ορατότθτα ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ.  

Η καμπίνα κα εδράηεται ςτο ςτακερό μζροσ του ςαςί, δθλαδι ςτο οπίςκιο μζροσ, ϊςτε να βελτιϊνεται θ 
ορατότθτα. Επίςθσ, θ καμπίνα κα ςτθρίηεται πάνω ςε αντικραδαςμικζσ ελαςτικζσ βάςεισ, για τθν απόςβεςθ 
των κραδαςμϊν από το ζδαφοσ. 

Η καταςκευι τθσ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι.  

Η ςτάκμθ  κορφβου εντόσ τθσ καμπίνασ κα είναι μικρότερθ από 80 dB(A). 

Πλοι οι χειριςμοί του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα, που κα είναι ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα 
αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

Ο κάλαμοσ χειριςμοφ κα διακζτει πλιρεσ ςφςτθμα αεριςμοφ, κζρμανςθσ και air condition. 

Θα φζρει δφο (2) διπλοφσ εξωτερικοφσ εργονομικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά, υαλοκακαριςτιρεσ και 
ςφςτθμα πλφςεωσ μπροςτά και πίςω και αλεξιλιο. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθν 
ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  

Επίςθσ, κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν ελάχιςτθ 
απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ 
ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

Το μθχάνθμα κα φζρει πλιρεσ ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω), φωτιςμό εργαςίασ 
και πορείασ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK (κα περιλαμβάνεται φάροσ οροφισ LED). 

14.  υμπλθρωματικά εξαρτιματα 

Το μθχάνθμα, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να φζρει υποχρεωτικά τα εξισ: 

 Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν κα ςυνικων εργαλείων.   

 Ρυροςβεςτιρασ ςφμφωνα με τον ΚΟΚ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των μθχανθμάτων, 
τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ κζςθ για άμεςθ πρόςβαςθ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ. 

 Τρίγωνο αςφαλείασ προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 

 Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 
 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.   Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

 

Το μθχάνθμα κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ, μετά τθν 
επίςθμθ παραλαβι του μθχανιματοσ.  
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Κακ’ όλο το χρόνο εγγφθςθσ του υπό προμικεια μθχανιματοσ, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό. Εξαιροφνται 
οι βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από κακό χειριςμό του μθχανιματοσ. 

Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ 
του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

 

2.  υντιρθςθ – Ανταλλακτικά 

 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, τουλάχιςτον για μια δεκαετία.   

 

3. Χρόνοσ παράδοςθσ 

 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ 
απόκλιςθ και θ προςφορά κα απορρίπτεται.  

Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με το μθχάνθμα να παραδϊςει και τθ ςχετικι ζγκριςθ τφπου του 
μθχανιματοσ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων πινακίδων και άδεια κυκλοφορίασ Μ.Ε., 
ϊςτε το μθχάνθμα με τθν παραλαβι του να είναι ζτοιμο προσ χριςθ.  

 

4. Μεταφορά τεχνογνωςίασ (Εκπαίδευςθ – Ζντυπα) 

 

Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει ζτςι ϊςτε να είναι πλιρωσ καταρτιςμζνοι, 
κατά τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του μθχανιματοσ και το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα, με βάςθ τα ςχετικά 
ζντυπα, που κα χορθγθκοφν και το χρονικό περικϊριο που κα χρειαςτεί για τθν εκπαίδευςθ τουσ. 

 

5.  Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ 

 

Τόςο το εργοςτάςιο καταςκευισ όςο και ο προμθκευτισ, ο οποίοσ κα είναι και υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ του μθχανιματοσ, κα πρζπει να διακζτουν Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2008, τα 
οποία και κα υποβλθκοφν με τθν προςφορά (όροσ απαράβατοσ). 

 

6.  Λογότυπο 

 

Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει και να τοποκετιςει ςτο προςφερόμενο 
μθχάνθμα, ςε μόνιμθ κζςθ, το λογότυπο τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. Οι διαςτάςεισ, το περιεχόμενο, ο χρωματιςμόσ 
και οι κζςεισ τουσ κα δοκοφν ςτον προμθκευτι από τθν Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

 

 

Η Συντάξαςα 

 

              Η Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ  Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Καςτοριά,    /05/2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντισ 

 

 

 

  

            Χρυςοφλα Ευςτακιάδου 

         Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ ΤΕ μεΑϋβ 

Βαςιλικι Σιδθροποφλου 

             Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

                Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Για Διαμορφωτι γαιϊν 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Διαςτάςεισ, βάρθ 100-120 10 

2 
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι 

καυςαερίων 
100-120 15 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 10 

4 Σφςτθμα πζδθςθσ 100-120 5 

5 Σφςτθμα διεφκυνςθσ  100-120 5 

6 Ρλαίςιο 100-120 5 

7 Υδραυλικό ςφςτθμα 100-120 5 

8 Σφςτθμα διαμόρφωςθσ, ςτεφάνθ 100-120 10 

9 Λεπίδα προωκιςεωσ γαιϊν, Αναμοχλευτισ (ripper)   100-120 10 

10  Καμπίνα 100-120 10 

11 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

12 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 

υποςτιριξθ- Εξαςφάλιςθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν – 

Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςυνεργείου 

100-120 5 

13 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

 U=(ς1*Κ1)+(ς2*Κ2)+………..+(ςν*Κν)   (τφποσ 1) όπου: 

«ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ «Κν» και ιςχφει: 

ς1+ς2+..+ςν=1    (100%)    (τφποσ 2) 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ο.Π.) προσ τθν βακμολογία τθσ (U), ιτοι αυτι ςτθν οποία  το λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ, ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

 

λ   =   Ο.Π. 
          U 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) 

 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………………………………, οδόσ ………………………………………, 

αρικμόσ ……… , τθλζφωνο ……………… , fax ……………………….. . 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΓΕΝΙΚΑ, ΣΤΠΟ, ΜΕΓΕΘΟ 

1.1 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα είναι τελείωσ 
καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ, 
κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και 
εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον 
εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και 
διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα είναι αρκρωτοφ 
τφπου (ςπαςτό), με καμπίνα πιςτοποιθμζνθ 
κατά ROPS/FOPS, εξοπλιςμζνο με εμπρόςκιο 
μαχαίρι, λεπίδα διαμορφϊςεωσ και ςτο 
οπίςκιο μζροσ αναμοχλευτι (Ripper).  

ΝΑΙ 

  

1.3 
Φζρει ζξι (6) τροχοφσ, δφο (2) εμπρόςκιουσ και 
τζςςερισ (4) οπίςκιουσ, με κίνθςθ ςτουσ 
τζςςερισ (4) οπίςκιουσ (6x4). 

ΝΑΙ   

2. ΔΙΑΣΑΕΙ - ΒΑΡΗ 

2.1 
Μζγιςτο μικοσ (με τθν λεπίδα προωκιςεωσ & 
τον αναμοχλευτι)               : 11,00 m 

ΝΑΙ   

2.2 Μζγιςτο φψοσ                               :   3,50 m  
ΝΑΙ   

2.3 
Το βάροσ του μθχανιματοσ με πλιρθ 
εξοπλιςμό ςε κατάςταςθ λειτουργίασ κα είναι 
τουλάχιςτον 16 ton. 

ΝΑΙ   

3. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

3.1 

Είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, ζξι (6) 
κυλίνδρων, υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με 
ςφςτθμα ψφξεωσ του ειςερχόμενου αζρα 
(intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 
κοινοφ αυλοφ (common rail),  ςφςτθμα 
υπερςυμπιζςεωσ (turbo), θλεκτρονικά 
ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 
190 HP.   

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

3.2 
Η μζγιςτθ ιπποδφναμθ είναι τουλάχιςτον 170 
Hp για τισ χαμθλζσ ταχφτθτεσ πορείασ και 
τουλάχιςτον 190 Hp για τισ υψθλζσ ταχφτθτεσ.  

ΝΑΙ   

3.3 
Η ροπι ςτρζψεωσ είναι τουλάχιςτον 850 Nm 
ςτισ χαμθλότερεσ ςτροφζσ του κινθτιρα.  

ΝΑΙ   

3.4 
Ικανοποιεί όλεσ τισ τελευταίεσ ιςχφουςεσ 
ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τθ εκπομπι 
καυςαερίων.  

ΝΑΙ   

3.5 
Το φίλτρο αζρα του κινθτιρα είναι διβάκμιο 
και φζρει αυτόματο ςφςτθμα αποβολισ τθσ 
ςκόνθσ.  

ΝΑΙ   

3.6 

Επικυμθτι θ φπαρξθ προφίλτρου, θ φπαρξθ 

προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα 

οργάνων του μθχανιματοσ για τθν κατάςταςθ 

του φίλτρου αζρα. 

 

  

3.7 
Η χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου  είναι 
τουλάχιςτον 250lt.  

ΝΑΙ   

3.8 
Κινθτιρασ ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ 
από τον ίδιο καταςκευαςτι. 

   

4.  ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ, ΣΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΗ. 

4.1 
Η κίνθςθ μεταδίδεται ςτουσ τζςςερισ (4) 
οπίςκιουσ τροχοφσ του μθχανιματοσ μζςω 
ενόσ πλιρωσ αυτόματου κιβωτίου ταχυτιτων,  

ΝΑΙ   

4.2 
Η τελικι μετάδοςθ και μείωςθ ςτροφϊν  
γίνεται με αλυςίδεσ βαρζωσ τφπου ςε ηεφγθ 
(tandem), κλειςτζσ ςε λουτρό λαδιοφ.  

ΝΑΙ   

4.3 
Το διαφορικό είναι εξελιγμζνου τφπου, με 
ςφςτθμα αντιολίςκθςθσ (non-spin). 

ΝΑΙ   

4.4 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων δίνει τουλάχιςτον ζξι (6) 
ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και τρεισ (3) 
ταχφτθτεσ οπιςκοπορείασ.  

ΝΑΙ   

4.5 

Η ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ είναι 
τουλάχιςτον 38 km/h και θ ταχφτθτα 
οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον 25 km/h . Κατά τθν 
οπιςκοπορεία ενεργοποιείται θχθτικόσ 
βομβθτισ. 

ΝΑΙ 

  

4.6 

Ο εμπρόςκιοσ άξονασ είναι ςπαςτόσ με 
δυνατότθτά ταλαντϊςεωσ τουλάχιςτον 
15°+15°. Οι εμπρόςκιοι τροχοί ζχουν τθ 
δυνατότθτα κλίςεωσ τουλάχιςτον 20°+20°, ενϊ 
θ γωνία διεφκυνςθσ είναι τουλάχιςτον 42° 
αριςτερά/δεξιά. 

ΝΑΙ 

  

4.7 
Το πίςω μζροσ των αξόνων είναι ςε διάταξθ 
tandem, με δυνατότθτά ταλαντϊςεωσ 
τουλάχιςτον 15°+15°.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

5. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

5.1 

Το μθχάνθμα φζρει υδραυλικά φρζνα, διπλοφ 
κυκλϊματοσ και υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν 
δίςκων με ψφξθ ελαίου ςτουσ  τζςςερισ (4) 
οπίςκιουσ τροχοφσ. 

ΝΑΙ 
  

5.2 

Το ςφςτθμα φρζνων ενεργοποιείται ςε 
περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του κινθτιρα. 
Υπάρχει οπτικι και ακουςτικι ειδοποίθςθ του 
χειριςτι. 

ΝΑΙ 
  

5.3 Φζρει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ.  
ΝΑΙ   

6. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

6.1 
Η διεφκυνςθ του μθχανιματοσ γίνεται με τθν 
βοικεια τιμονιοφ, το οποίο εδράηεται ςε 
ρυκμιηόμενθ κολϊνα. 

ΝΑΙ   

6.2 
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ είναι πλιρωσ 
υδροςτατικό. 

ΝΑΙ   

6.3 
Η γωνία διεφκυνςθσ των εμπρόςκιων τροχϊν  
είναι τουλάχιςτον 42° αριςτερά/δεξιά. 

ΝΑΙ   

6.4 
Η ελάχιςτθ εξωτερικι ακτίνα ςτροφισ ςτα 
λάςτιχα δεν υπερβαίνει τα 8,0 m.. 

ΝΑΙ   

7. ΕΛΑΣΙΚΑ 

7.1 
Πλοι οι τροχοί του μθχανιματοσ φζρουν 
ελαςτικά βαρζωσ τφπου, χωρίσ αεροκαλάμουσ, 
κατάλλθλα για διαμορφωτι γαιϊν.  

ΝΑΙ   

7.2 
Οι εμπρόςκιοι και οπίςκιοι τροχοί φζρουν 
λαςπωτιρεσ.   

ΝΑΙ   

8. ΠΛΑΙΙΟ 

8.1 

Το πλαίςιο είναι πρόςφατθσ καταςκευισ, από 
τα πλζον εξελιγμζνα μοντζλα, ιςχυρό και 
αρκρωτό με κίνθςθ ςτουσ τζςςερεσ (4) 
οπίςκιουσ τροχοφσ. Είναι ςυνολικά ζξι (6) 
τροχϊν, δφο (2) εμπρόσ και τζςςερισ (4) πίςω, 
με κίνθςθ 6Χ4. 

ΝΑΙ 

  

8.2 

Το εμπρόςκιο τμιμα του πλαιςίου, δθλαδι 
αυτό που είναι μπροςτά από τον πείρο 
αρκρϊςεωσ, είναι διαςτάςεων τουλάχιςτον 
300Χ300 mm και πάχουσ τουλάχιςτον 20 mm. 

ΝΑΙ 
  

8.3 
Η γωνία αρκρϊςεωσ του πλαιςίου είναι θ 
μεγαλφτερθ δυνατι και τουλάχιςτον 20° 
αριςτερά/δεξιά. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

9. ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

9.1 
Το υδραυλικό ςφςτθμα είναι κλειςτοφ 
κυκλϊματοσ, με αντλία μεταβλθτισ παροχισ 
και ςφςτθμα “αιςκιςεωσ φορτίου”.  

ΝΑΙ   

9.2 
Η υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ είναι 
τουλάχιςτον 120 lt/min.   

ΝΑΙ   

10. ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩ 

10.1 
Το πλάτοσ τθσ είναι τουλάχιςτον 3,60 m, ενϊ το 
φψοσ τθσ είναι τουλάχιςτον 600 mm.   

ΝΑΙ   

10.2 
Η ανφψωςι του πάνω από το ζδαφοσ είναι 
περίπου 50 cm, ενϊ το βάκοσ εκςκαφισ είναι 
τουλάχιςτον 50cm. 

ΝΑΙ   

10.3 
Ζχει τθ δυνατότθτα πλευρικισ μετατόπιςθσ 
δεξιά/αριςτερά. 

ΝΑΙ   

10.4 
Οι ρυκμίςεισ τθσ λεπίδασ διαμορφϊςεωσ 
γίνονται υδραυλικά. 

ΝΑΙ   

11. ΣΕΦΑΝΗ 

11.1 

Η ςτεφάνθ του ςυςτιματοσ διαμορφϊςεωσ  
είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό υψθλισ 
αντοχισ. Ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 
περιςτροφισ κατά 360°, θ οποία επιτυγχάνεται 
με υδραυλικό κινθτιρα. 

ΝΑΙ 

  

12. ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

α. Λεπίδα προωκιςεωσ γαιϊν 

12.1.α 
Το μθχάνθμα είναι εξοπλιςμζνο με λεπίδα 
προωκιςεωσ γαιϊν,  τοποκετθμζνθ το 
εμπρόςκιο μζροσ του.  

ΝΑΙ   

12.2.α Το πλάτοσ τθσ είναι τουλάχιςτον 2,40 m.  
ΝΑΙ   

12.3.α Η λειτουργία τθσ είναι υδραυλικι.  
ΝΑΙ   

β. Αναμοχλευτισ (ripper) 

12.1.β 
Στο οπίςκιο μζροσ το μθχάνθμα είναι 
εξοπλιςμζνο με αναμοχλευτι (ripper) 
τουλάχιςτον τριϊν (3) οδόντων, βαρζωσ τφπου.   

   

12.2.β 
Διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ όταν είναι ςε 
κζςθ πορείασ. 

ΝΑΙ   

13. ΚΑΜΠΙΝΑ & ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

13.1 

H καμπίνα χειριςμοφ καλφπτει τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ αςφάλειασ: 

 ROPS, κατά ISO 3471. 

 FOPS, κατά ISO 3499. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

13.2 

Η καμπίνα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, με 
δυο (2) πόρτεσ διζλευςθσ και με μεγάλα 
ανοιγόμενα παράκυρα, με υαλοπίνακεσ 
αςφαλείασ. Ο πίςω υαλοπίνακασ είναι 
κερμαινόμενοσ.  

ΝΑΙ 

  

13.3 
Η καμπίνα εδράηεται ςτο ςτακερό μζροσ του 
ςαςί, πάνω ςε αντικραδαςμικζσ ελαςτικζσ 
βάςεισ.  

ΝΑΙ   

13.4 
Η ςτάκμθ  κορφβου εντόσ τθσ καμπίνασ είναι 
μικρότερθ από 80 dB(A). 

ΝΑΙ   

13.5 

Οι χειριςμοί του μθχανιματοσ γίνονται από το 
ίδιο κάκιςμα, που είναι ρυκμιηόμενο με 
ςφςτθμα αμορτιςζρ και περιςτρζφεται ςε κάκε 
επικυμθτι κζςθ εργαςίασ.  

ΝΑΙ 
  

13.6 
Ο κάλαμοσ χειριςμοφ διακζτει πλιρεσ ςφςτθμα 
αεριςμοφ, κζρμανςθσ και air condition. 

ΝΑΙ   

13.7 

Φζρει δφο (2) διπλοφσ εξωτερικοφσ 
εργονομικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά, 
υαλοκακαριςτιρεσ και ςφςτθμα πλφςεωσ 
μπροςτά και πίςω και αλεξιλιο. 

ΝΑΙ 
  

13.8 
Διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, 
ζνδειξθσ και ελζγχου.  

ΝΑΙ   

13.9 

Διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ 
εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο.   
Μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ 
λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

13.10 

Το μθχάνθμα φζρει πλιρεσ ςφςτθμα φωτιςμοφ 
για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω), φωτιςμό 
εργαςίασ και πορείασ  
(περιλαμβάνεται φάροσ οροφισ LED). 

ΝΑΙ 
  

14. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

14.1 

Το μθχάνθμα φζρει τα εξισ: 
Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων 
εργαλείων.   
Ρυροςβεςτιρα. 
Φαρμακείο. 
Τρίγωνο αςφάλειασ. 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 

ΝΑΙ 

  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

1.1 
Το μθχάνθμα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν. 

ΝΑΙ   

1.2 

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ καλφπτει με δικζσ 
του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα 
αποδειχκεί ελαττωματικό και τθν 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που κα γίνεται ςτον 
τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα. 

ΝΑΙ 

  

2. ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

2.1 
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των 
απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν για μια 
δεκαετία.  

ΝΑΙ   

3. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

3.1 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν υπερβαίνει τισ  
εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

ΝΑΙ   

3.2 
Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

ΝΑΙ   

3.3 
Ο προμθκευτισ μαηί με το μθχάνθμα  
παραδίδει και τθ ςχετικι ζγκριςθ τφπου του 
μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ   

3.4 
Ο προμθκευτισ εκδίδει τισ αντίςτοιχεσ 
πινακίδεσ και άδεια κυκλοφορίασ Μ.Ε.. 

ΝΑΙ   

4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΩΓΝΩΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΕΝΣΤΠΑ) 

4.1 
Ο προμθκευτισ εκπαιδεφει τουσ χειριςτζσ και 
ςυντθρθτζσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ   

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

5.1 
Το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο προμθκευτισ 
του μθχανιματοσ διακζτουν Ριςτοποιθτικά 
Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2008.  

ΝΑΙ   

6.  ΛΟΓΟΣΤΠΟ 

6.1 
Τοποκζτθςθ του λογότυπου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ 
επί του μθχανιματοσ.  

ΝΑΙ   

        

Ο Ρρομθκευτισ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΟΥ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΤΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ       ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00 € 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ                        
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      
                      

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Ε Ν Ο   Ε Λ Α  Σ Ι Κ Ο Φ Ο Ρ Ο Τ   

Ε Κ  Κ Α Φ Ε Α  -  Φ Ο Ρ Σ Ω Σ Η  

 

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ 

Η παροφςα μελζτθ ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια ενόσ απολφτωσ 
καινοφργιου, αμεταχείριςτου & πρόςφατθσ καταςκευισ ελαςτικοφόρου εκςκαφζα  - φορτωτι. 
 Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για εκςκαφζσ, 
φορτϊςεισ και ςυντιρθςθ ζργων. 
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, 
εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ 
από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5% επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
 
Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ 

 
Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ και ζτουσ καταςκευισ κατ’ 
ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο. Οι προθγοφμενεσ απαιτιςεισ κα 
είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. Θα είναι γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων 
τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 
Η λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ απαίτθςθ 
υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι. 
Το πλαίςιο κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα ζχει μόνιμα 
τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ, 
με ενςωματωμζνο πλαίςιο ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ. 
Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα πρζπει να είναι περίπου 8 tn κακϊσ, κα πρζπει 
να επιχειρεί και ςε χϊρουσ με διαμορφωμζνα εδάφθ (πλατείεσ, πάρκα κπλ),ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ 
καταπόνθςθ ι θ φκορά τουσ. 
Οι διαςτάςεισ του κα είναι περίπου: 
 
Μικοσ ςε κζςθ πορείασ 5,70μ. 
Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ  3,5μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ με τον κάδο φόρτωςθσ 2,35μ. 
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2. Κινθτιρασ 

 

Θα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) κυλίνδρων, υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ αζρα (intercooler), ςφςτθμα 

τροφοδοςίασ καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail), θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 

110HP.  

Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου 

κα είναι τουλάχιςτον 140lt για τθν μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ του μθχανιματοσ. 

Το φίλτρο αζρα κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, κατά προτίμθςθ κυκλωνικό.  

Επικυμθτι θ φπαρξθ προφίλτρου, θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα οργάνων του 

μθχανιματοσ για τθν κατάςταςθ του φίλτρου αζρα. 

 

3. Τδραυλικό ςφςτθμα 
 

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί, μζςω εμβολοφόρασ αντλίασ μεταβλθτισ παροχισ, για εξοικονόμθςθ 

καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ παροχισ/πίεςθσ. Η υδραυλικι πίεςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 250 bar. 

Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 160 lt/min. 

 

4.  φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ. 
 

Η μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω μετατροπζα ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERTER) και απαραίτθτα με 
αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων με θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων (AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβϊτιο 
ταχυτιτων κα εξαςφαλίηει τθν αυτόματθ, ομαλι και προοδευτικι αλλαγι ταχυτιτων κατά τθν πορεία του 
μθχανιματοσ. Διπλό διαφορικό (εμπρόσ-πίςω) με τελικι κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν ςτα άκρα και 
ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ.  
Το προσ προμικεια μθχάνθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κιβϊτιο ταχυτιτων, το οποίο κα δίνει 
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ μπροςτά και τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ πίςω. 
Η τελικι ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι τουλάχιςτον 40χλμ/ϊρα.  

 

5. φςτθμα διεφκυνςθσ 
 

Η διεφκυνςθ του μθχανιματοσ κα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα 

επενεργεί ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

Επικυμθτι είναι θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ, από τοφσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, μεταξφ πεηοδρομίων. 

Απαραίτθτα, τα ακρόμπαρα του τιμονιοφ κα βρίςκονται ςτο πίςω μζροσ του εμπρόςκιου άξονα, ζτςι ϊςτε να 

μθν είναι ευπακι ςε ηθμιά από χτυπιματα με αντικείμενα κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν φόρτωςθσ. 

 

6. φςτθμα πζδθςθσ 
 

Τα φρζνα του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικά διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν 

δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον οπίςκιο άξονα. 

Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί κατά προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για αποτελεςματικό 

φρενάριςμα του μθχανιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ πζδθςθσ ςτον 

πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ, κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ εμπλοκισ και απεμπλοκισ του 

εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά τθν πζδθ. 
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Απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ ςτον οπίςκιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριςτά πεντάλ. 

Επιπλζον, κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο δίςκοσ (διςκόφρενο) 

ςτον οποίο εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από το κφριο ςφςτθμα 

πζδθςθσ λειτουργίασ. 

 

7. Ελαςτικά 
 

Πλοι οι τροχοί του μθχανιματοσ κα φζρουν ελαςτικά βιομθχανικοφ τφπου (industrial), κατάλλθλα για 

χωματουργικά μθχανιματα, με χαλφβδινεσ ακτινικζσ ενιςχφςεισ τφπου radial και πζλμα με αυλακϊςεισ. 

 

8. Εξαρτιςεισ 
 

α.    φςτθμα φόρτωςθσ – φορτωτι 

 

Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ λειτουργίασ, 

υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ 

κυλίνδρουσ λειτουργίασ. 

Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με υδραυλικοφσ 

κυλίνδρουσ, απαραίτθτα δφο (2) για τθν ανατροπι του κάδου και δφο (2) για τθν ανφψωςι του, που κα 

εξαςφαλίηουν γριγορθ ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ και κα διαμοιράηονται μαηί με τουσ 

βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου. 

Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³. 

Το φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 3,40μ.. 

Η μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 6500 kg, ενϊ θ ανυψωτικι ικανότθτα 
ςτο μζγιςτο φψοσ κα είναι τουλάχιςτον 3000 kg. 
Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ. 

Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα αναμονισ για τθν 

λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ. 

Το μθχάνθμα κα πρζπει επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα απόςβεςθσ κραδαςμϊν.  

 

β.    φςτθμα εκςκαφισ – τςάπα 

 

Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι προςαρμοςμζνθ επί 

ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, δεξιά-αριςτερά κατά 1.0 μ. 

περίπου ςυνολικά.  

Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ (επεκτεινόμενοσ). Ο κάδοσ εκςκαφισ τθσ τςάπασ 

κα είναι πλάτουσ τουλάχιςτον 60 εκ. που κα περιςτρζφεται γφρω από τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν 

μεγαλφτερθ δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα.  

Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα εξαςφαλίηει τθν 

πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ. 

Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ κατά SAE με αναπτυγμζνθ τθ μποφμα, κα είναι περίπου 5,5μ.  

Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κατά SAE κα είναι τουλάχιςτον 4,5 μ. 

Η δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και τουλάχιςτον 6000 kg. 

Επικυμθτι είναι θ όςον το δυνατόν μικρότερθ απόςταςθ εκςκαφισ από το πλαίςιο του μθχανιματοσ. Να 

δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ. 
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γ.    Λοιπζσ εξαρτιςεισ εργαςίασ 

 

Η ςυμβατότθτα του μθχανιματοσ με λοιπζσ εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο τον 

καταςκευαςτι , κα λθφκεί ιδιαίτερα υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ για τθ μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και 

παραγωγικότθτά του.  

 Θα φζρει απαραίτθτα εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθ λειτουργία υδραυλικισ 
βραχόςφυρασ και λοιπϊν υδραυλικϊν εξαρτιςεων όπωσ δονθτικι πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.  

 Η μποφμα του εκςκαφζα κα φζρει ςτθν άκρθ τθσ ταχυςφνδεςμο για τθν εφκολθ και γριγορθ αλλαγι των 
εξαρτιςεων όπωσ κάδων, ςφφρασ, κλπ. 
 

9. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία 
 

H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτεσ 

διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και air condition. 

Η καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι. 

Πλοι οι χειριςμοί του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα 

αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθν 

ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.  

Επίςθσ, κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν ελάχιςτθ 

απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

Το μθχάνθμα κα φζρει πλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και 

φωτιςμό πορείασ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK (κα περιλαμβάνεται φάροσ οροφισ LED). 

Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά, υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο. 

 

10. υμπλθρωματικά εξαρτιματα 
 

Το μθχάνθμα, κατά τθν παράδοςθ, κα φζρει υποχρεωτικά τα εξισ:  

 Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν κα ςυνικων εργαλείων.   

 Ρυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τον ΚΟΚ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ του μθχανιματοσ, 
τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλθ κζςθ για άμεςθ πρόςβαςθ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ. 

 Τρίγωνο βλαβϊν προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 

 Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 
 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.   Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Το μθχάνθμα κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ, μετά τθν 

επίςθμθ παραλαβι του μθχανιματοσ.  

Κακ’ όλο το χρόνο εγγφθςθσ του υπό προμικεια μθχανιματοσ, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ υποχρεοφται να 

αντικαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό. Εξαιροφνται 

οι βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από κακό χειριςμό του μθχανιματοσ. 

Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ 

του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5 θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 
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2.  υντιρθςθ – Ανταλλακτικά 

 

Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, τουλάχιςτον για μια δεκαετία.   

 

3. Χρόνοσ παράδοςθσ 

 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα απορρίπτεται.  

Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με το μθχάνθμα να παραδϊςει και τθ ςχετικι ζγκριςθ τφπου του 

μθχανιματοσ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων πινακίδων και άδειασ κυκλοφορίασ Μ.Ε., 

ϊςτε το μθχάνθμα με τθν παραλαβι του να είναι ζτοιμο προσ χριςθ.  

 

4. Μεταφορά τεχνογνωςίασ (Εκπαίδευςθ – Ζντυπα) 

 

Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει ζτςι ϊςτε να είναι πλιρωσ καταρτιςμζνοι, 

κατά τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του μθχανιματοσ και το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα, με βάςθ τα ςχετικά 

ζντυπα, που κα χορθγθκοφν και το χρονικό περικϊριο που κα χρειαςτεί για τθν εκπαίδευςι τουσ. 

 

5.  Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ 

 

Τόςο το εργοςτάςιο καταςκευισ, όςο και ο προμθκευτισ, ο οποίοσ κα είναι και υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ του μθχανιματοσ, κα πρζπει να διακζτουν Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2008, τα 

οποία και κα υποβλθκοφν με τθν προςφορά (όροσ απαράβατοσ). 

 

6.  Λογότυπο 

 

Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τοποκετιςει ςτο μθχάνθμα το λογότυπο τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

Οι διαςτάςεισ, το περιεχόμενο, ο χρωματιςμόσ και θ κζςθ του κα υποδειχκοφν από τθν Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

 

 

 

Η Συντάξαςα 

 

              Η Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ  Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Καςτοριά,    /05/2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντισ 

 

 

 

  

            Χρυςοφλα Ευςτακιάδου 

         Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ ΤΕ μεΑϋβ 

Βαςιλικι Σιδθροποφλου 

             Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

                Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ελαςτικοφόρου εκςκαφζα - φορτωτι 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 15 

2 Κινθτιρασ  100-120 15 

3 Υδραυλικό ςφςτθμα – Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ  15 

4 Σφςτθμα φόρτωςθσ 100-120 15 

5 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 15 

6 Καμπίνα  100-120 10 

7 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

8 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Εξαςφάλιςθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν 
– Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςυνεργείου 

100-120 5 

9 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

 U=(ς1*Κ1)+(ς2*Κ2)+………..+(ςν*Κν)   (τφποσ 1) όπου:  

«ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ «Κν» και ιςχφει: 

ς1+ς2+..+ςν=1    (100%)    (τφποσ 2) 

 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ (Ο.Π.) προσ τθν βακμολογία τθσ (U), ιτοι αυτι ςτθν οποία  το λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ, ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

 

λ   =   Ο.Π. 
          U 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΣΩΣΗ 

 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ………………………………………, με ζδρα …………………………………, οδόσ ………………………………………, 

αρικμόσ ……… , τθλζφωνο ……………… , fax ……………………….. . 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΓΕΝΙΚΑ, ΣΤΠΟ, ΜΕΓΕΘΟ 

1.1 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα είναι τελείωσ 
καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ 
κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και 
εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον 
εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και 
διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι αγορά. 

ΝΑΙ 

  

1.2 
Η λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και 
του φορτωτι είναι υδραυλικζσ. 

ΝΑΙ   

1.3 

Το πλαίςιο είναι μονοκόμματο, χωματουργικοφ 
τφπου και ζχει μόνιμα τοποκετθμζνουσ 
μθχανιςμό φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ 
και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ, με 
ενςωματωμζνο πλαίςιο ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ. 

ΝΑΙ 

  

1.4 
Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με 
πλιρθ εξάρτθςθ είναι περίπου 8 tn. 

ΝΑΙ   

1.5 Μικοσ ςε κζςθ πορείασ περίπου 5,70 μ. 
ΝΑΙ   

1.6 
Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ 
περίπου 3,50 μ 

ΝΑΙ   

1.7 
Μζγιςτο πλάτοσ με τον κάδο φόρτωςθσ 
περίπου 2,35 μ. 

ΝΑΙ   

2. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

2.1 

Ρετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ, τεςςάρων (4) 
κυλίνδρων, υδρόψυκτοσ, νζασ αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ Stage IV/T4F, 
υπερτροφοδοτοφμενοσ, με ςφςτθμα ψφξεωσ 
αζρα (intercooler), ςφςτθμα τροφοδοςίασ 
καυςίμου κοινοφ αυλοφ (common rail), 
θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ 
περίπου 110HP.  

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

2.2 
Η χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου είναι 
τουλάχιςτον 140lt.  

ΝΑΙ   

2.3 Το φίλτρο αζρα είναι βαρζωσ τφπου.   
ΝΑΙ   

3. ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

3.1 
Το υδραυλικό ςφςτθμα λειτουργεί, μζςω 
εμβολοφόρασ αντλίασ μεταβλθτισ παροχισ.  

ΝΑΙ   

3.2 Η υδραυλικι πίεςθ είναι τουλάχιςτον 250 bar.  
ΝΑΙ   

3.3 
Η υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ είναι 
τουλάχιςτον 160 lt/min. 

ΝΑΙ   

4.  ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ, ΣΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΗ. 

4.1 

Η μετάδοςθ κίνθςθσ γίνεται μζςω μετατροπζα 
ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERTER) με 
αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων και με 
θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων 
(AUTOSHIFT).  

ΝΑΙ 

  

4.2 
Φζρει διπλό διαφορικό (εμπρόσ-πίςω) με 
τελικι κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν ςτα 
άκρα και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ.  

ΝΑΙ   

4.3 
Κιβϊτιο ταχυτιτων με τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 
ταχφτθτεσ μπροςτά και τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ 
πίςω. 

ΝΑΙ   

4.4 
Τελικι ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ 
τουλάχιςτον 40χλμ/ϊρα.  

ΝΑΙ   

5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

5.1 
Η διεφκυνςθ του μθχανιματοσ γίνεται με τθν 
βοικεια τιμονιοφ, υδραυλικισ επενζργειασ και 
επενεργεί ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  

ΝΑΙ   

5.2 
Τα ακρόμπαρα του τιμονιοφ βρίςκονται ςτο 
πίςω μζροσ του εμπρόςκιου άξονα.  

ΝΑΙ   

6. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 

6.1 

Τα φρζνα του μθχανιματοσ είναι υδραυλικά 
διπλοφ κυκλϊματοσ και υπάρχουν ςτεγανά 
πολλαπλϊν δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον 
οπίςκιο άξονα. 

ΝΑΙ 
  

6.2 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ επενεργεί και ςτουσ 
τζςςερισ τροχοφσ.  

   

6.3 

Ρζδθςθ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ, 
κακϊσ επίςθσ και αυτόματθ εμπλοκι και 
απεμπλοκι του εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά 
τθν πζδθ. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

6.4 
Διαχωριςμόσ πζδθςθσ ςτον οπίςκιο άξονα ανά 
τροχό με ξεχωριςτά πεντάλ. 

ΝΑΙ   

6.5 Μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ.  
ΝΑΙ   

6.6 

Ο δίςκοσ (διςκόφρενο) ςτον οποίο εφαρμόηει 
το φρζνο ςτάκμευςθσ, είναι εντελϊσ 
ανεξάρτθτοσ από το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ 
λειτουργίασ. 

ΝΑΙ 
  

7. ΕΛΑΣΙΚΑ 

7.1 
Οι τροχοί του μθχανιματοσ φζρουν ελαςτικά 
βιομθχανικοφ τφπου (industrial). 

ΝΑΙ   

8. ΕΞΑΡΣΗΕΙ 

α.    φςτθμα φόρτωςθσ – φορτωτι 

8.1.α 

Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ φζρει  
εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ λειτουργίασ, 
υψθλϊν απαιτιςεων και αποτελείται από δυο 
βραχίονεσ, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ 

  

8.2.α 

Οι βραχίονεσ του φορτωτι είναι κάκετοι ςτον 
κάδο φόρτωςθσ και λειτουργοφν με 
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ, απαραίτθτα δφο (2) 
για τθν ανατροπι του κάδου και δφο (2) για τθν 
ανφψωςι του.  

ΝΑΙ 

  

8.2.α 
Ο κάδοσ φορτωτι είναι πολλαπλϊν χριςεων, 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1,0 m³. 

ΝΑΙ   

8.3.α 
Το φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο του κάδου είναι 
τουλάχιςτον 3,40 μ.. 

ΝΑΙ   

8.4.α 
Η μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του 
κάδου είναι τουλάχιςτον 6500 kg.  

ΝΑΙ   

8.5.α 
Η ανυψωτικι ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ είναι 
τουλάχιςτον 3000 kg. 

ΝΑΙ   

8.6.α 
Ο χειριςμόσ του φορτωτι γίνεται με ζνα μοχλό 
(υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ. 

ΝΑΙ   

8.7.α 

Στο μθχάνθμα υπάρχει και δεφτερο 
χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό 
κφκλωμα αναμονισ για τθν λειτουργία κάδου 
πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ. 

ΝΑΙ 
  

8.8.α 
Το μθχάνθμα διακζτει ςφςτθμα απόςβεςθσ 
κραδαςμϊν.  

ΝΑΙ   

β.    φςτθμα εκςκαφισ – τςάπα 

8.1.β 

Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ είναι 
προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα, επί 
ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που επιτρζπει τθν 
πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, δεξιά-αριςτερά 
κατά 1,0 μ. περίπου ςυνολικά.  

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

8.2.β 
Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ είναι τθλεςκοπικόσ 
(επεκτεινόμενοσ).  

ΝΑΙ   

8.3.β 

Ο κάδοσ εκςκαφισ τθσ τςάπασ είναι πλάτουσ 
τουλάχιςτον 60 εκ. και περιςτρζφεται γφρω 
από τον πείρο ςτιριξθσ.  
Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ είναι 
κλειςτοφ τφπου. 

ΝΑΙ 

  

8.4.β 
Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ με αναπτυγμζνθ τθ 
μποφμα είναι περίπου 5,5μ.. 

ΝΑΙ   

8.5.β 
Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ είναι τουλάχιςτον 
4,5 μ.. 

ΝΑΙ   

8.6.β 
Η δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου είναι 
τουλάχιςτον 6000 kg. 

ΝΑΙ   

γ.    Λοιπζσ εξαρτιςεισ εργαςίασ 

8.1.γ 
Συμβατότθτα του μθχανιματοσ με λοιπζσ 
εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον 
ίδιο τον καταςκευαςτι.  

   

8.2.γ 

Φζρει εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ 
για τθ λειτουργία υδραυλικισ βραχόςφυρασ 
και λοιπϊν υδραυλικϊν εξαρτιςεων όπωσ 
δονθτικι πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.. 

ΝΑΙ 
  

8.3.γ 
Η μποφμα του εκςκαφζα φζρει ςτθν άκρθ τθσ 
ταχυςφνδεςμο.  

ΝΑΙ   

9. ΚΑΜΠΙΝΑ & ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

9.1 

H καμπίνα του χειριςτι, είναι μεταλλικι, 
κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο 
(2) πόρτεσ διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα 
παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ 
και air condition. 

ΝΑΙ 

  

9.2 

Πλοι οι χειριςμοί του μθχανιματοσ γίνονται 
από το ίδιο κάκιςμα, που είναι ρυκμιηόμενο, με 
ςφςτθμα αμορτιςζρ και περιςτρεφόμενο ςε 
κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ. 

ΝΑΙ 
  

9.3 
Διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, 
ζνδειξθσ και ελζγχου. 

ΝΑΙ   

9.4 

Διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ 
εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο. Μεταδίδει 
ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ 
λειτουργίεσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

9.5 

Διακζτει πλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ 
(εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ ςφμφωνα 
με τον ιςχφοντα KOK (περιλαμβάνεται φάροσ 
οροφισ LED).  

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

9.6 
Φζρει εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και 
αριςτερά, υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) 
και αλεξιλιο. 

ΝΑΙ   

10. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

10.1 

Το μθχάνθμα φζρει τα εξισ: 
Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων 
εργαλείων.   
Ρυροςβεςτιρα. 
 Φαρμακείο. 
Τρίγωνο βλαβϊν. 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ ςτθν Ελλθνικι. 

ΝΑΙ 

  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1.1 
Το μθχάνθμα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν. 

ΝΑΙ   

1.2 

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ καλφπτει με δικζσ 
του δαπάνεσ κάκε εξάρτθμα ι τμιμα που κα 
αποδειχκεί ελαττωματικό και τθν 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτον τόπο που 
εργάηεται το μθχάνθμα. 

ΝΑΙ 

  

2. ΤΝΣΗΡΗΗ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

2.1 
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των 
απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 
μια δεκαετία.  

ΝΑΙ   

3. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

3.1 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν υπερβαίνει τισ  
εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

ΝΑΙ   

3.2 
Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του αμαξοςταςίου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 

ΝΑΙ   

3.3 
Ο προμθκευτισ μαηί με το μθχάνθμα  
παραδίδει και τθ ςχετικι ζγκριςθ τφπου του 
μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ   

3.4 
Ο προμθκευτισ εκδίδει τισ αντίςτοιχεσ 
πινακίδεσ και άδεια κυκλοφορίασ Μ.Ε.. 

ΝΑΙ   

4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΩΓΝΩΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΕΝΣΤΠΑ) 

4.1 
Ο προμθκευτισ εκπαιδεφει τουσ χειριςτζσ και 
ςυντθρθτζσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΙ   

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΕΡΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ε ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΦΤΛΛΑΔΙΟ 

5.1 
Το εργοςτάςιο καταςκευισ και ο προμθκευτισ 
του μθχανιματοσ διακζτουν Ριςτοποιθτικά 
Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2008.  

ΝΑΙ   

6.  ΛΟΓΟΣΤΠΟ 

6.1 
Τοποκζτθςθ του λογότυπου τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ 
επί του μθχανιματοσ.  

ΝΑΙ   

        

Ο Ρρομθκευτισ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ        
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ                        
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   Μ Ε Λ Ε Σ Η   

 

A/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(ΕΤΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΤΡΩ) 

1 Τράκτορασ ΤΕΜ 1 161.290,33 161.290,33 

2 Διαμορφωτισ γαιϊν (τφπου Grader) ΤΕΜ 1 282.258,06 282.258,06 

3 Φορτωτισ – Εκςκαφζασ (τφπου JCB). ΤΕΜ 1 80.645,16 80.645,16 

  ΑΘΡΟΙΜΑ 524.193,55 

  ΦΠΑ 24 % 125.806,45 

  ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ 650.000,00 

 

 

 

 

 

Η Συντάξαςα 

 

              Η Ρροϊςταμζνθ 

Τμιματοσ  Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Καςτοριά,    /05/2020 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντισ 

 

 

 

  

            Χρυςοφλα Ευςτακιάδου 

         Ρολιτικόσ Μθχ/κόσ ΤΕ μεΑϋβ 

Βαςιλικι Σιδθροποφλου 

             Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

                Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋβ. 

 

 

 


