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ΔΗΜΟΣ ΤΙΡΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΡΟΛΗΣ

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ 172/2018

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 303.800,00 ΕΥΩ ΜΕ ΦΡΑ 24%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΣΡΙΠΟΛΗ

AΡ. ΜΕΛΕΣΗ 172/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 303.800,00 €
(με ΦΠΑ 24%)

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια μθχανιματοσ ζργου με προςαρτιματα(μθχάνθμα
εποφλωςθσ λάκκων , λεπίδα αποχιονιςμοφ και βραχίονα που κα φζρει κεφαλι κλαδζματοσ ι
καταςτροφζα ), τα οποία ο Διμοσ κα χρθςιμοποιεί για τισ ανάγκεσ του.
Η δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςόν των 303.800,00 € με ΦΡΑ 24% και κα βαρφνει τον
προχπολογιςμό του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:

1. Του Ν. 4412/2016 με αρικμό ΦΕΚ 147 Αϋ/ 08-08-2016
2. τον N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/8-6-2006), «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει.
3. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/7-6-2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
4Το Ν. 3548/07 «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια»
και άλλεσ διατάξεισ.
6. τον Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεφχοσ Α’) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων -Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρρο πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και
άλλεσ διατάξεισ».
7. τθν υπ' αρικμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.2010) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν, με τθν οποία αναπροςαρμόςκθκαν τα χρθματικά ποςά του άρκρ.
83 §1 τουΝ.2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυβάςεων (εκτζλεςθσ ζργων, προμθκειϊν,
παροχισ υπθρεςιϊν) με απευκείασ ανάκεςθ και με ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό) που
ιςχφον για το δθμόςιο.
8. Το Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ
«περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
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υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51 /ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α).

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Κοκοσιούλης Υρίστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Μαρίνης Αγησίλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σ.Ε.

άσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΣΡΙΠΟΛΗ

AΡ. ΜΕΛΕΣΗ 172/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 303.800,00 €
(με ΦΠΑ 24%)

1. Τετνικά ταρακτηριστικά πολσμητανήματος
1.1 Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι πετρελαιοκίνθτοσ με ςφςτθμα ψεκαςμοφ τελευταίασ τεχνολογίασ commonrail
,υδρόψυκτοσ με κυλινδριςμό τουλάχιςτον 5000cc. Ρρζπει να διακζτει ςφςτθμα υπερπλιρωςθσ turbo και
ενδιάμεςθσ ψφξθσ intercooler και οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα προθγμζνθσ τεχνολογίασ που αφορά τον ζλεγχο
και τθ λειτουργία του κινθτιρα. Η ιπποδφναμθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον κατά DIN150hp (110kW) και θ
ροπι τουλάχιςτον 600Nm θ οποία κα είναι ςτακερι για μεγάλο φάςμα ςτροφϊν.
Θα πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ τουλάχιςτον ΕUROVI ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ευρωπαϊκι
Οδθγία και πάντα απολφτωσ ςφμφωνοσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλάδοσ κατά τθν θμερομθνία του
διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ πρζπει να διακζτει χειρόγκαηο (κατά προτίμθςθ θλεκτρικό) με αυτόματθ ςτακεροποίθςθ
προεπιλεγμζνων ςτροφϊν και ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ από χειρομοχλό και διβάκμιο μθχανόφρενο.

1.2 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ πρζπει να είναι θλεκτροπνευματικό και πλιρεσ ςυγχρονιςμζνο ςτθν
εμπροςκοπορεία και ςτθν οπιςκοπορεία για τθ μζγιςτθ ευκολία του χειριςτι.
Το κιβϊτιο ταχυτιτων πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο υποδιαιρζςεισ (πορείασ και εργαςίασ) με ςυνολικό
αρικμό ταχυτιτων τουλάχιςτον δεκαζξι (16) ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται φάςμα ταχυτιτων από περίπου 1,0
km/h μζχρι περίπου 85 km/h. Η ταχφτθτα οπιςκοπορείασ πρζπει να είναι ανάλογου φάςματοσ (από περίπου
1,0 km/h ζωσ τουλάχιςτον 20 km/h).
Η μζγιςτθ ταχφτθτα δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 85 km/h.
Η επιλογι των ταχυτιτων και θ επιλογι τθσ κατεφκυνςθσ κίνθςθσ πρζπει να γίνεται από χειρομοχλό ςτο τιμόνι
προκειμζνου να είναι ευκολότεροσ ο χειριςμόσ.
Ο ςυμπλζκτθσ πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ μονοφ ξθροφ τφπου χωρίσ αμίαντο.
Οι άξονεσ του οχιματοσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αφινουν μζγιςτο δυνατό
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ελεφκερο φψοσ από το ζδαφοσ τουλάχιςτον 300mm. Επίςθσ το κζντρο βάρουσ του οχιματοσ πρζπει να
βρίςκεται όςο το δυνατόν χαμθλότερα ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μζγιςτθ δυνατότθτα αναρρίχθςθσ και
πλάγια κίνθςθ περίπου 25 μοίρεσ. Η γωνία προςζγγιςθσ και θ γωνία αποχϊρθςθσ πρζπει να είναι περίπου 20
και 35 μοίρεσ αντίςτοιχα.
Και οι δφο άξονεσ πρζπει να είναι παρόμοιου τφπου και ικανότθτασ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγάλθ
δυνατότθτα φόρτιςθσ και ςτον εμπρόςκιο άξονα, ϊςτε να είναι δυνατι και εφκολθ θ χριςθ εξαρτιςεων και
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ.
Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ικανότθτα φόρτιςθσ ανά άξονα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5000 kg.
Το όχθμα πρζπει να ζχει μόνιμθ κίνθςθ και ςτουσ 4 τροχοφσ (4X4) με δυνατότθτα κλειδϊςεωσ τουλάχιςτον
του οπίςκιου διαφορικοφ.
Η ςφμπλεξθ και αποςφμπλεξθ τθσ κλείδωςθσ των διαφορικϊν πρζπει να γίνεται ανεξάρτθτα (κεντρικοφ,
οπίςκιου) εν κινιςει ςε οποιαδιποτε ταχφτθτα από τον κάλαμο του οδθγοφ.

1.3 Ανάρτθςθ
H ανάρτθςθ του οχιματοσ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ςτιβαρισ καταςκευισ βαρζωσ τφπου με
ελικοειδι ελατιρια προοδευτικισ λειτουργίασ και υδραυλικοφσ τθλεςκοπικοφσ αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν
μεγάλθσ διαδρομισ και ςτουσ 4 τροχοφσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται πάντα θ μζγιςτθ δυνατι πρόςφυςθ ςτο
ζδαφοσ κατά τθ κίνθςθ του οχιματοσ ςε τοπογραφίεσ εκτόσ δρόμου.

1.4 Σφςτθμα πζδθςθσ
Το ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ πρζπει να είναι πνευματικό διπλοφ κυκλϊματοσ με διςκόφρενα και ςτουσ 4
τροχοφσ με αυτόματθ ρφκμιςθ φκοράσ και ςφςτθμα ενθμζρωςθσ του χριςτθ για τθν αναγκαιότθτα
αντικατάςταςθσ των υλικϊν τριβισ, τα οποία κα είναι φιλικά προσ το περιβάλλον.
Θα πρζπει να ζχει ςφςτθμα αντιμπλοακρίςματοσ τροχϊν (ABS) και να διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ
πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο.
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα καλφπτει πλιρωσ τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τον ιςχφοντα ΚΟΚ.

1.5 Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ του οχιματοσ πρζπει να είναι πλιρωσ υδραυλικό. Η ακτίνα ςτροφισ του οχιματοσ
πρζπει να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ και δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 8m.

1.6 Καμπίνα χειριςμοφ
Η καμπίνα του οδθγοφ πρζπει να είναι προωκθμζνθσ ι θμιπροωκθμζνθσ οδιγθςθσ, καταςκευαςμζνθ ζτςι
ϊςτε να πλθροί τισ τελευταίεσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ αςφαλείασ αναφορικά με τθν αντοχι τθσ καμπίνασ ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ
Θα είναι εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα κζρμανςθσ και εξαεριςμοφ, κλιματιςμό και με όλα τα απαραίτθτα όργανα
ζνδειξθσ και λειτουργίασ του οχιματοσ αλλά και με ζνδειξθ τθσ επιλεγμζνθσ ταχφτθτασ, ζνδειξθ ςυντιρθςθσ
φίλτρου αζροσ, ζνδειξθ ςτάκμθσ λαδιοφ κινθτιρα, νεροφ πλφςθσ υαλοπίνακα, ψυκτικοφ υγροφ του κινθτιρα,
λαδιοφ υδραυλικοφ τιμονιοφ, ζνδειξθ εξωτερικισ κερμοκραςίασ και κερμοκραςίασ υδραυλικοφ λαδιοφ. Επίςθσ
πρζπει να διακζτει ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ τθσ ταχφτθτασ με χειρομοχλό και ςφςτθμα διάγνωςθσ βλαβϊν.
Το κάκιςμα του οδθγοφ πρζπει να είναι ρυκμιηόμενο και να διακζτει κάκιςμα για ςυνοδθγό.
Η καμπίνα κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει υδραυλικό ςφςτθμα υποβοικθςθσ ανάκλιςθσ.
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1.7 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ ςε προςαρτιςεισ
Για τθν λειτουργία των παρελκομζνων το όχθμα κα πρζπει να διακζτει εμπρόςκιο δυναμολιπτθ με θλεκτρικι
ςφμπλεξθ και δυνατότθτα επιλογισ ςτροφϊν. Για τθν αποφυγι απωλειϊν ιςχφοσ ο δυναμολιπτθσ πρζπει να
παίρνει κίνθςθ απ’ ευκείασ από τον κινθτιρα χωρίσ τθν παρεμβολι υδραυλικισ αντλίασ και άλλου είδουσ
κινθτιρα.
Το υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να διακζτει ικανό αρικμό κυκλωμάτων (τουλάχιςτον 2 ανεξάρτθτα) ζτςι ϊςτε
να κινεί τουλάχιςτον διάφορα παρελκόμενα ςυγχρόνωσ. Η παροχι του ςυνολικοφ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 70 l/min και με πίεςθ τουλάχιςτον 200 bar, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιόπιςτθ
και ορκι λειτουργία των ςυνδεδεμζνων προςαρτθμάτων. Το υδραυλικό ςφςτθμα υποχρεωτικά κα πρζπει να
ζχει ςφςτθμα ψφξθσ λαδιοφ με ψυγείο και ανεμιςτιρα.
Για τθν εφκολθ λειτουργία των παρελκομζνων το χειριςτιριο πρζπει να βρίςκεται εντόσ τθσ καμπίνασ και να
είναι τφπου Joystick με προοδευτικι λειτουργία.
Για τθν ςτιριξθ των παρελκομζνων πρζπει να υπάρχουν ςθμεία ςτιριξθσ ςτο εμπρόσ, πίςω και ςτθν μζςθ
κατά DIN.

1.8 Διαςτάςεισ - Βάρθ
Κακϊσ το όχθμα κα κινείται ςε ιδιαίτερα ςτενό οδικό δίκτυο του Διμου το ςυνολικό μικοσ του οχιματοσ χωρίσ
τισ προςαρτιςεισ κα πρζπει να είναι επί ποινισ αποκλειςμοφ μικρότερο από 5,00m και το μζγιςτο πλάτοσ να
μθν υπερβαίνει τα 2,20m, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι ευελιξία του οχιματοσ κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου.
Για τθ βζλτιςτθ εκμετάλλευςθ του οχιματοσ ςτθν φόρτωςθ και τθν τοποκζτθςθ μεγάλων παρελκομζνων, κα
πρζπει το ελεφκερο μικοσ από το οπίςκιο τμιμα τθσ καμπίνασ μζχρι τον οπίςκιο πρόβολο να είναι αρκετό.

1.9 Εξωτερικόσ φωτιμόσ
Θα υπάρχουν όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που προβλζπονται
ςτον ΚΟΚ. Επίςθσ υποχρεωτικά κα υπάρχει ηεφγοσ φϊτων εμπρόσ ςε πιο ψθλό ςθμείο επάνω ςτθν καμπίνα
ςτθν περίπτωςθ που κα ζχει προςαρμοςμζνθ λεπίδα αποχιονιςμοφ θ άλλο παρελκόμενο εξάρτθμα, και πίςω
κα υπάρχει ζνα ι δυο φϊτα ομίχλθσ. Τα φϊτα οπιςκοπορείασ κα λειτουργοφν αυτόματα κατά τθν τοποκζτθςθ
τθσ όπιςκεν. Στθν οροφι τθσ καμπίνασ ι κοντά ςτο άνω φψοσ τθσ κα υπάρχει περιςτρεφόμενοσ φάροσ.

1.10 Τροχοί - Ελαςτικά
Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα μεγάλθσ αντοχισ .Τα επίςωτρα (ελαςτικά) κα είναι
ακτινικοφ τφπου (Radial), καινοφργια και όχι από αναγόμωςθ, πρόςφατθσ καταςκευισ. Τα επίςωτρα (ελαςτικά)
κα ζχουν το μζγιςτο πλάτοσ πζλματοσ, ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν ςτισ τυποποιθμζνεσ ηάντεσ και κα
είναι χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS).
Τα ελαςτικά κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ προβλεπόμενθ χριςθ του οχιματοσ.
Επί ποινισ αποκλειςμοφ οι τροχοί κα είναι μονοφ ελαςτικοφ ςε όλουσ τουσ άξονεσ. Θα πρζπει να παραδοκεί
εκτόσ των κυρίωσ ελαςτικϊν και ζνασ πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ.

1.11 Εξοπλιςμόσ
To όχθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κιβωτάμαξα χαλφβδινθ. Τα πλαϊνά τθσ κιβωτάμαξασ
(καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο) πρζπει να είναι προςκαφαιροφμενα και ςτο πάτωμα να υπάρχουν ςθμεία
5
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ςτερζωςθσ παρελκομζνων.
Στο εμπρόςκιο τμιμα του οχιματοσ κα υπάρχει πλάκα ςτιριξθσ για τθν τοποκζτθςθ προςαρτιςεων ,όπωσ
λεπίδα αποχιονιςμοφ ,υδραυλικοφ κλαδευτικοφ βραχίονα, κλαδοτεμαχιςτι ξυλείασ κτλ.

1.12 Ραρελκόμενα και τεχνικά εγχειρίδια
Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με τα παρακάτω τουλάχιςτον παρελκόμενα:
Ζνα πλιρεσ εφεδρικό τροχό.
Ζνα (1) φορθτό πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τθν νομοκεςία Κ.Ο.Κ.
Ζνα κιβϊτιο Α’ βοθκειϊν πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Κ.Ο.Κ.
Ζνα τρίγωνο ςτάκμευςθσ.
Ζνα τρίγωνο βραδυπορίασ.
Ζνα άδιο CD ι Mp3 ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου.
Σφςτθμα θχθτικοφ ςιματοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ.
Ζνα φάρο ςτθν οροφι τθσ καμπίνασ.
Μία κικθ αποκικευςθσ εργαλείων απαραίτθτα εργαλεία για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ του οχιματοσ.

2. Σεχνικάχαρακτηριςτικά λεπίδασ αποχιονιςμοφ
Η λεπίδα αποχιονιςμοφ πρζπει να είναι φψουσ τουλάχιςτον 0,8m, με ςυνολικό μικοσ τουλάχιςτον 3 m και
ωφζλιμο εφροσ αποχιονιςμοφ τουλάχιςτον 2 m με γωνία αποχιονιςμοφ 30Ο.
Ο αποχιονιςμόσ πρζπει να εκτελείται με απόλυτθ αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα.
Η λεπίδα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο κα επιτρζπει τθν ςτιγμιαία ανάκλθςθ τθσ λεπίδασ
όταν κατά τθν κίνθςθ ςυναντιςει «κρυμμζνο» εμπόδιο επί του οδοςτρϊματοσ π.χ. διαχωριςτικά λωρίδων
κυκλοφορίασ (μάτια τθσ γάτασ).
Τα ακρολζπιδα πρζπει να είναι από μζταλλο με βάςεισ ταχείασ εναλλαγισ και γωνία εργαςίασ ωσ προσ το
ζδαφοσ περίπου 7Ο.
Με τον τρόπο αυτό ο αποχιονιςμόσ πρζπει να εκτελείται απρόςκοπτα ακόμθ και με μεγάλθ ταχφτθτα χωρίσ να
κινδυνεφει να πάκει ηθμιά θ λεπίδα αλλά οφτε και θ επί του οδοςτρϊματοσ ςιμανςθ.
Το φορείο ςτο οποίο εδράηεται θ λεπίδα πρζπει να φζρει και τον υδραυλικό μθχανιςμό που εκτελεί τισ
κινιςεισ τθσ λεπίδασ ιτοι :
Α) ανφψωςθ, κατάβαςθ του παρελκόμενου
Β) αριςτερά, δεξιά περιςτροφι 30ο γφρω από τον κατακόρυφο άξονα.
Η λεπίδα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα μικρι περιςτροφι γφρω από τον οριηόντιο άξονα για τον
παραλλθλιςμό τθσ λεπίδασ με τισ κλίςεισ του οδοςτρϊματοσ.
Η κίνθςθ τθσ λεπίδασ κα πραγματοποιείται από το υδραυλικό ςφςτθμα του οχιματοσ και κα ζχει τθν
δυνατότθτα απελευκζρωςθσ τθσ πίεςθσ επί του εδάφουσ αλλά ταυτόχρονα και λειτουργία με πίεςθ με
δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ. Για τθν ςτιριξθ τθσ λεπίδασ επί του οχιματοσ πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ πλάκα
κατά DIN.
Tο παρελκόμενο πρζπει ακόμθ να είναι εφοδιαςμζνο με τα εξισ εξαρτιματα:





Ρροφυλακτιρα εκτόξευςθσ χιονιοφ
Φωτεινι ςιμανςθ κατά τον Κ.Ο.Κ. ςτα δφο άκρα τθσ λεπίδασ για τθν αναγνϊριςθ τθσ κζςθσ του
παρελκομζνου κατά τον νυκτερινό αποχιονιςμό.
Ειδικά χαλφβδινα προςτατευτικά άκρα ςτα κάτω άκρα τθσ λεπίδασ για τθν προςταςία τθσ από κτυπιματα
ςτα ρείκρα πεηοδρομίων.
Ειδικά πζδιλα εναπόκεςθσ τθσ λεπίδασ ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι
ζτοιμθ για τθν παραλαβι τθσ από το όχθμα όταν χρειαςτεί.
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3. Σεχνικά χαρακτηριςτικά βραχίονα με κεφαλή καταςτροφζα και κλαδζματοσ
3.1 Βραχίονασ
Ο υδραυλικόσ βραχίονασ πρζπει να προςαρμόηεται γριγορα απλά και με αςφάλεια ςτα διατικζμενα από το
όχθμα ςθμεία ςφνδεςθσ.
Πλεσ οι κινιςεισ του βραχίονα πρζπει να γίνονται χωρίσ βθματιςμοφσ από ανεξάρτθτο θλεκτροχδραυλικό
χειριςτιριο (τφπου JOYSTICK) το οποίο τοποκετείται ςτθν καμπίνα του οχιματοσ .
Οι περιοχζσ εργαςίασ του βραχίονα πρζπει να είναι:
1) Δεξιά και αριςτερά από το όχθμα ςε μικοσ τουλάχιςτον 5 μζτρα από το κζντρο του οχιματοσ (με
κεφαλι καταςτροφζα)
2) Μπροςτά από το όχθμα
Ο βραχίονασ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα μετατόπιςθσ (υδραυλικά) τουλάχιςτον κατά 1.5 m, πάνω ςε ράγεσ,
κατά το πλάτοσ του οχιματοσ.
Για τθν αποφυγι ηθμιϊν από τυχόν πρόςκρουςθ, ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει αςφαλιςτικι διάταξθ
(μθχανικι & υδραυλικι).
Για τθν ευκολότερθ λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα
προςαρμογισ ςτθν μορφολογία του εδάφουσ.
Η ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πρζπει να γίνεται με μπουτόν από τθν κονςόλα χειριςμοφ και ςε περιπτϊςεισ
που δεν απαιτείται τζτοια λειτουργία (π.χ. κλάδεμα), μπορεί να απενεργοποιείται.
Για τθν αποφυγι ςτρεβλϊςεωσ του πλαιςίου του οχιματοσ ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει ςϋςυτθμα
μπλοκαρίςματοσ τθσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ του οχιματοσ. Στο άκρο του βραχίονα πρζπει να υπάρχει
υποδοχι κεφαλϊν εργαςίασ ταχείασ ςφμπλεξθσ και αποςφμπλεξθσ.
Για τθν εναπόκεςθ του παρελκομζνου, ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει δυο βάςεισ (ποδαρικά).
Στο άκρο του βραχίονα πρζπει να προςαρμόηεται μζςω ενόσ ςυνδζςμου γριγορα, απλά και χωρίσ πρόςκετο
προςωπικό (ζνα άτομο), θ κεφαλι καταςτροφζασ, θ κεφαλι κλαδζματοσ, χτζνι, κεφαλι κοπισ καλαμιϊν.
3.2 Κεφαλι καταςτροφζα
Η κεφαλι καταςτροφζασ πρζπει να ζχει πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 1,2 m και να αποτελείται από ζναν
κφλινδρο ςτον οποίο να είναι τοποκετθμζνα τα κοπτικά μζςα με πλωτι ςτιριξθ, ζναν κφλινδρο ρφκμιςθσ του
φψουσ κοπισ, προςτατευτικό κάλυμμα ςτο εμπρόςκιο μζροσ του για αποφυγι ηθμιϊν από εκςφενδονιςμό
αντικειμζνων και το υδρομοτζρ για τθν κίνθςθ του παρελκομζνου.
3.3 Κεφαλι κλαδζματοσ
Επίςθσ πρζπει να διακζτει κεφαλι κλαδζματοσ με πλάτοσ κοπισ τουλάχιςτον 2 μζτρα. Η κεφαλι πρζπει να
είναι παλινδρομικοφ τφπου ι με δίςκουσ.

4. Σεχνικά χαρακτηριςτικά μηχανήματοσ αποκατάςταςησ αςφάλτου και επιςκευήσ
δρόμων

4.1 Γενικά
Το Μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων κα είναι καινοφργιο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ,
καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ δζκα (10) μινεσ . Να ζχει κατάλλθλο ςχεδιαςμό για μεγαλφτερθ
βελτιςτοποιθμζνθ απόδοςθ, να εξαςφαλίηει τζλεια ςυμβατότθτα μεταξφ μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου
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και επιςκευισ δρόμων και οχιματοσ .Το μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων
υποχρεωτικά προορίηεται για το πολυμθχάνθμα τθσ παροφςθσ προμικειασ.
Το μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων πρζπει να ζχει απόλυτθ ςυμβατότθτα με το
όχθμα το προςφερόμενο ,ςτθν τοποκζτθςθ επάνω ςε αυτό (διαςτάςεισ και βάρθ) ςτο υδραυλικό ςφςτθμα του
οχιματοσ , και με προςαρμογι ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα του, και ςτθν λειτουργία του. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ
να ενδείκνυται το προςφερόμενο μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων για το
ςυγκεκριμζνο τφπο οχιματοσ . Το παρελκόμενο κα τοποκετείται γριγορα, απλά και με αςφάλεια ςτο οπίςκιο
μζροσ του οχιματοσ.

4.2 Λειτουργία - Δυνατότθτεσ- Ρλαίςιο – Δοχείο
Η υπερκαταςκευι τθσ αποκατάςταςθσ αςφάλτου κα εδράηει επάνω ςτο πάτωμα τθσ καρότςασ από το
προςφερόμενο όχθμα αφοφ αφαιρεκοφν τα πλαϊνά παραπετά και με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κα
προςδζνεται ςε αυτιν. Η υπερκαταςκευι κα πρζπει να διακζτει δφο τουλάχιςτον δοχεία.
Το Μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων να είναι κατάλλθλο για τθν επιςκευι τρυπϊν
και οδϊν, τοπικϊν οδϊν, ποδθλατοδρόμων, πεηοδρομίων και πεηοδρομίων με το κατάλλθλο υλικό για
επιςκευι αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων και με αςφαλτικό γαλάκτωμα με μζκοδο ψεκαςμοφ. Το μθχάνθμα να
διακζτει τεχνολογία για τθν προετοιμαςία του χϊρου με εμφφςθςθ αζρα, πλιρωςθ του χϊρου με γαλάκτωμα
αδρανϊν και αςφάλτου, και ςτθν τελικι φάςθ κα καλφπτεται με ξθρό αδρανζσ, ϊςτε να μπορεί να υπάρχει θ
δυνατότθτα μετά τθν εποφλωςθ , οι επιςκευαςμζνεσ περιοχζσ είναι ζτοιμεσ για χριςθ.
Το ζνα δοχείο αδρανοφσ υλικοφ τθσ υπερκαταςκευισ να είναι καταςκευαςμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
μπορεί να καταλιγει ςε ζνα κοχλίασ (αρίδα)ο οποίοσ κινείται από ζναν υδραυλικό κινθτιρα (γραναηωτι
αντλία) και μεταφζρει το αδρανζσ υλικό ςτον αναμικτιρα όπου ζλκεται από πεπιεςμζνο αζρα.Ο πεπιεςμζνοσ
αζρασ παράγεται από ζναν φυςθτιρα και χρθςιμεφει για να φυςιξει τισ τρφπεσ του οδοςτρϊματοσ που είναι
για επιςκευι και επίςθσ για να μεταφζρει τα υλικά εποφλωςθσ από τον μικτι ςτο ακροφφςιο και ςτθ ςυνζχεια
ςτθν επιςκευαςμζνθ κζςθ (τρυπά οδοςτρϊματοσ). Το δοχείο αδρανοφσ υλικοφ κα είναι ίςο ι ανω του 1m³.
Tο δεφτερο δοχείο δεξαμενι γαλακτϊματοσ τθσ υπερκαταςκευισ να ζχει καυςτιρα αεριοφ με το κατάλλθλο
εξοπλιςμό (για τθν κζρμανςθ: ,δεξαμενι αεριοφ ,ςφςτθμα τροφοδοςίασ αεριοφ μπεκ κζρμανςθσ, κτλ) Από
εκεί, αντλείται το γαλάκτωμα ςτο ακροφφςιο όπου αναμιγνφεται με το αδρανζσ και δθμιουργεί ζνα μείγμα
που γεμίηει τισ τρφπεσ οδοςτρϊματοσ. Πλεσ οι λειτουργίεσ του ςϊματοσ ελζγχονται από τον πίνακα ελζγχου
ςτο τζλοσ του βραχίονα εργαςίασ του ακροφυςίου ςε μοντζλο με πίςω βραχίονα εποφλωςθσ ι από τθν
καμπίνα του οχιματοσ ςε μοντζλο με μπροςτινοφ βραχίονα εποφλωςθσ. Η υπερκαταςκευι να οδθγείται από
το υδραυλικό κφκλωμα του οχιματοσ ι από ξεχωριςτι μθχανι ςτθν υπερκαταςκευι. Το δοχείο δεξαμενι
γαλακτϊματοσ κα είναι ίςο ι άνω των 200 dm³
Το δοχείο δεξαμενι αεριοφ για τθν κζρμανςθσ γαλακτϊματοσ κα είναι άνω των 35 dm³
Το ςυνολικό βάροσ με γεμάτο μθχάνθμα υποχρεωτικά κα πρζπει να είναι εντόσ των προδιαγραφϊν του
οχιματοσ . Συνκικεσ εργαςίασ μθχανιματοσ για τθν εποφλωςθ λάκκων: Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ ελάχιςτο
10°C , κερμοκραςία εργαςίασ αςφάλτου 50-70ºC
Επάνω ςτθν υπερκαταςκευι να υπάρχει φάροσ περιςτροφικόσ
Επίςθσ το μθχάνθμα αποκατάςταςθσ αςφάλτου και επιςκευισ δρόμων κα διακζτει ςετ αποςπϊμενα
ποδαρικά με κατάλλθλουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν αφαίρεςθ του από το όχθμα.
ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Μαρίνης Αγησίλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σ.Ε.

άσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Κοκοσιούλης Υρίστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΣΡΙΠΟΛΗ

AΡ. ΜΕΛΕΣΗ 172/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 303.800,00 €
(με ΦΠΑ 24%)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΣΙΜΗ

1

Ρολυμθχάνθμα με
προςάρτθμα εποφλωςθσ
λάκκων.
Λεπίδα αποχιονιςμοφ
Βραχίονασ με κεφαλζσ
κλαδζματοσ και
καταςτροφζα
ΣΥΝΟΛΟ

1

179.000,00

1
1

14.000,00
52.000,00

2
3

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

245.000,00
58.800,00
303.800,00

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε μετά από ζρευνα αγοράσ , με τιμζσ από το
ελεφκερο εμπόριο.
ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Μαρίνης Αγησίλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σ.Ε.

άσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Κοκοσιούλης Υρίστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΣΡΙΠΟΛΗ

AΡ. ΜΕΛΕΣΗ 172/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 303.800,00 €
(με ΦΠΑ 24%)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο τησ προμήθειασ
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια μθχανιματοσ ζργου με προςαρτιματα εποφλωςθσ λάκκων
, λεπίδασ αποχιονιςμοφ και βραχίονα με κεφαλζσ κλαδζματοσ και καταςτροφζα.
Άρθρο 2ο- Διατάξεισ που ιςχφουν
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
4. Του Ν. 4412/2016 με αρικμό ΦΕΚ 147 Αϋ/ 08-08-2016
5. τον N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/8-6-2006), «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει.
6. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/7-6-2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
4Το Ν. 3548/07 «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια»
και άλλεσ διατάξεισ.
9. τον Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεφχοσ Α’) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων -Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρρο πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και
άλλεσ διατάξεισ».
10. τθν υπ' αρικμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.2010) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν, με τθν οποία αναπροςαρμόςκθκαν τα χρθματικά ποςά του άρκρ.
84 §1 τουΝ.2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυβάςεων (εκτζλεςθσ ζργων, προμθκειϊν,
παροχισ υπθρεςιϊν) με απευκείασ ανάκεςθ και με ςυνοπτικι διαδικαςία (πρόχειρο διαγωνιςμό) που
ιςχφον για το δθμόςιο.
8. Το Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ
«περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
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υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51 /ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α).
Άρθρο 3ο- υμβατικά Σεφχη
Συμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α) Η ςφμβαςθ
β) Η διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
γ) Η οικονομικι προςφορά του αναδόχου
δ) Ο προχπολογιςμόσ
ε) Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων
ςτ) Η τεχνικι ζκκεςθ
Άρθρο 4ο-Σρόποσ εκτζλεςησ τησ Προμήθειασ
Η εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο τθ
τεχνοοικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά ςφμφωνα με τθν ςχετικι διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Άρθρο 5ο- φμβαςη
Ο ανάδοχοσ τθσ Ρρομικειασ, μετά, τθν κατά νόμο, ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, υποχρεοφται
να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλφτερο των δζκα (10) θμερϊν να υπογράψει τθν
ςφμβαςθ και να κατακζςει τθν, κατά το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ
αυτισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει ζγκαιρα για τθν υπογραφι τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, χωρίσ
άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια.
ΑΡΘΡΟ 6ο- Εγγφηςη καλήσ εκτελζςεωσ τησ ςφμβαςησ- Χρόνοσ Εγγυήςεωσ
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Ραρζχεται δε με εγγυθτικι επιςτολι. Η εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ Ρρομικειασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι
από αρμόδια επιτροπι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι
τουλάχιςτον μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο- Ζκπτωςη του αναδόχου
Εφ' όςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ ι
ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί
ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο- Σίμημα και τρόποσ πληρωμήσ
Το ςυνολικό τίμθμα αναγράφεται ςτθ Σφμβαςθ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Πλεσ οι πλθρωμζσ του Αναδόχου υπόκειται ςτισ αντίςτοιχεσ κρατιςεισ, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ,
και λοιπζσ ειςφορζσ υπζρ του Δθμοςίου, Διμων κλπ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ ιςχφουςεσ τθν θμζρα
τθσ Δθμοπραςίασ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο. Ρροςτίκεται κράτθςθ φψουσ 0,10% για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων
(παρ.3, άρκρο4 του Ν.4013/2011, Εγκφκλιοσ 29, Δ17α/302/7/Φ.Ν. 463/03.11.2012/ΑΔΑ:Β4ΣΡΛ- ΚΦ4).
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3. Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από τον Διμο ςε ΕΥΩ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τουΝ.4152/2013, με τθν ζκδοςθ των αντιςτοίχων χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ςτο όνομα του
δικαιοφχου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία "περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των
διμων και κοινοτιτων" με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων και τθν προςκόμιςθ των αντιςτοίχων
απαραιτιτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτο λογιςτιριο του Διμου. Η πλθρωμι κα γίνεται με τθν
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, του πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ του Διμου που διενεργοφν τον ζλεγχο
και τθν πλθρωμι. Ο ανάδοχοσ κατόπιν αίτθςθσ του δφναται να λάβει προκαταβολι κατόπιν.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι τα εξισ:
α. Τιμολόγιο του Αναδόχου ι απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν.
β. Εξοφλθτικι απόδειξθ του Αναδόχου, εάν το παραςτατικό είναι τιμολόγιο και δεν φζρει τθν ζνδειξθ
ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ.
γ. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ
δ. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ βαρφνεται με τισ
δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ
4. Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από το Διμο εξιντα (60) θμζρεσ μετά
τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, ο Διμοσ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει
τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.
Η υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει πριν τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
Τα ποςά πλθρωμισ προζρχονται από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ .

ΑΡΘΡΟ 9ο- Φόροι, τζλη, κρατήςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κειμζνων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ και
κρατιςεισ, που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει
τουσ Ο.Τ.Α.
Ο
ΑΡΘΡΟ 10ο- Παραλαβή
Η παραλαβι των υλικϊν κα γίνει από ειδικά προσ τοφτο διοριςμζνθ Επιτροπι Ραραλαβισ πριν από
τθν πλθρωμι. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ απορρίψει τα παραδοτζα που προςκόμιςε ο
Ανάδοχοσ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηουν αυτά από τουσ
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν
Επιτροπι Ραραλαβισ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. Εάν κατά τθν παραλαβι
διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να
προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανομζνου είδουσ ι τθν αποκατάςταςθ των
λειτουργικϊν ανωμαλιϊν αυτοφ. Εφ' όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ ωσ άνω προτάςεισ τθσ
Επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθσ ίδιασ οριηομζνθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί ςτθν
τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο με τισ
ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ
εγγφθςθ του αναδόχου. Μετά τθν πάροδο του ςυμβατικοφ χρόνου εγγυιςεωσ ενεργείται βάςει των
κειμζνων διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΡΟΛΗΣ .
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Η παράδοςθ του μθχανιματοσ που περιγράφεται ςτθν παροφςα μελζτθ, κα γίνει φςτερα από
ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ, ςτο χϊρο του Αμαξοςταςίου του Διμου Τρίπολθσ.
Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτον Διμο ζτοιμο προσ χριςθ. Στθν προςφορά των αναδόχων κα
ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα ζγκριςθσ τφπου και ταξινόμθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ανωτζρα Βία
Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται περιςτατικό ανωτζρασ βίασ φζρει το βάροσ τθσ απόδειξισ τθσ.
Στερείται, όμωσ, το δικαίωμα να τθν επικαλεςκεί, εάν δεν τθν αναφζρει εγγράφωσ και δεν
προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία εντόσ είκοςι (20) θμερϊν
αφότου ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ ςτοιχειοκετοφν και προκάλεςαν τθ μερικι ι ολικι
αδυναμία του να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ που του ανατζκθκε.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικζσ Τποχρεώςεισ Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα
μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του
προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, δαπάνθ και
όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον
χρόνο υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ, με μοναδικι εξαίρεςθ το ΦΡΑ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει αποκλειςτικϊσ και εξ ολοκλιρου όλεσ τισ ευκφνεσ ζναντι οποιουδιποτε
τρίτου προβάλλοντοσ δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ευρεςιτεχνίασ, ςθμάτων κλπ., που ζχουν
άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με μελζτεσ, μεκόδουσ, τρόπουσ εργαςίασ, ςυςτιματα, εφευρζςεισ κλπ, που
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκ μζρουσ του πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ,
θ μζριμνα και οι διαδικαςίεσ για τθ νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ όλων των ανωτζρω βαρφνουν εξ
ολοκλιρου και αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε
απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε ο Εργοδότθσ και τα όργανα αυτοφ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ
ι τθν ελάχιςτθ ηθμία.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε
διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ ςφμβαςθσ.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελλθνικό.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δυο μζρθ, να
προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.

1
3

18REQ004009728 2018-11-15
ΑΡΘΡΟ 14ο - Πιςτοποιητικά – Διαςφαλίςεισ που απαιτοφνται επί ποινή
αποκλειςμοφ:
Θα κατατεκοφν τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά:
Ριςτοποιθτικό CE του καταςκευαςτι
Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι και του ςυμμετζχοντα
Ζγκριςθ Τφπου για το ςφνολο του οχιματοσ, όπου αυτό απαιτείται.
Άλλεσ πιςτοποιιςεισ που αφοροφν τθν ποιότθτα των υπό προμικεια οχθμάτων.

ΣΡΙΠΟΛΗ 15/11/2018
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Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΗ Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Μαρίνης Αγησίλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σ.Ε.

άσσαλος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Κοκοσιούλης Υρίστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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