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ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 

ΦΟΡΣΩΣΗ – ΕΚΚΑΦΕΑ» 

 

 

 

CPV: 43200000-5 

K.A. Πποϋπολογιζμού: 12.00.01 

Ενδεικηικό Κόζηορ : 87.700,00 € + Φ.Π.Α. 24%: 21.048,00 € = 108.748,00 € 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 

1. Σερληθή Έθζεζε 

2. Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

4. Δξσηεκαηνιφγην – Φχιιν πκκφξθσζεο 

5. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

6. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

7. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξγηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ (ιαζηηρνθφξνπ θνξησηή - εθζθαθέα) πνπ ζα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ). 

Η πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ κεραλήκαηνο έξγνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ), θαζψο ηα 

αληίζηνηρα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

φισλ ησλ έξγσλ. 

θνπφο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο είλαη: 

- ε επηζθεπή, απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ θαη άιισλ βιαβψλ ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο κε ζηφρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ 

θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, 

- ε ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζηφινπ κεραλεκάησλ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο 

(ΓΔΤΑΔ), 

- ε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαζψο ην ελ ιφγσ κεράλεκα έξγνπ 

ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ) γηα ηελ εθηέιεζε πνηθίισλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Η πξνυπνινγηζζείζα    δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο 

αλέξρεηαη ζε 108.748,00 €, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη 

κνξθψζεθε έπεηηα απφ έξεπλα, ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ ζε 

αληίζηνηρν είδνο. 
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Η  δαπάλε  ζα  βαξχλεη  ηνλ  K.A. 12.00.01 ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ) έηνπο 

2021 κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λεηςπδξία (ΑΔ 055) – 

Α.Π.78399/17-11-2020, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & ηδίνπο πφξνπο. 

. 

Δξέηξηα, Γεθέκβξηνο 2021 
 

Ο πληάμαο 
 

Θεσξήζεθε 
Η Γ/ληξηα Σ.Τ. / Γ.Δ.Τ.Α.Δ. 

 
 

Μηραήι Φαξκαθφπνπινο 
Γηπι. Μεραλνιφγνο Μερ. 

Μαξία ηαζεγηάλλε 
Γηπι. Σνπνγξάθνο Μερ. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 
 
 

Α/Α Είδορ Α.Σ. Μον. Ποζόηηηα Σιμή 
Μονάδαρ 

Δαπάνη 
 

1 Φνξησηήο - 
εθζθαθέαο 

1 Σεκ. 1 87.700,00 € 87.700,00 € 

     Φ.Π.Α. 24% 21.048,00 € 

     ύνολο 108.748,00 € 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Άπθπο 1. 

 

Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ελφο εθζθαθέα-

θνξησηή ειαζηηθνθφξνπ, πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ). 

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα, πξννξίδεηαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 

 

Άπθπο 2. 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά – Πεπιγπαθή 

 

1. Γενικά, ηύπορ, μέγεθορ 

Σν   πξνο   πξνκήζεηα   κεράλεκα   ζα   είλαη   ηειείσο   θαηλνχξγην,  

πξψηεο   ρξήζεο,  έηνπο θαηαζθεπήο ην νπνίν ζα είλαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, θαη’ ειάρηζην ίζν κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

κεηαγελέζηεξν, γλσζηνχ θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ 

ηερλνινγηθά ηχπσλ θαη δηαδεδνκέλνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

mailto:deyaeret@otenet.gr


Η ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή ζα είλαη 

πδξαπιηθέο γηα απηφ ε απαίηεζε πδξαπιηθήο ηζρχνο-πίεζεο, ζα είλαη θαηά 

πξνηίκεζε ε πιένλ ηζρπξή. 

Σν πιαίζην ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κνλνθφκκαην, 

ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ θαη ζα έρεη κφληκα ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκφ 

θνξηψζεσο ζην εκπξφζζην κέξνο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο ζην νπίζζην 

κέξνο, κε ελζσκαησκέλν πιαίζην πνδαξηθψλ ζηεξίμεσο (λα επηζπλάπηεηαη 

απαξαηηήησο ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ ή θσηνγξαθία). 

Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε πιήξε εμάξηεζε ζα πξέπεη 

λα είλαη πεξίπνπ 8,2Σ θαζψο ζα πξέπεη λα επηρεηξεί θαη ζε ρψξνπο κε 

δηακνξθσκέλα εδάθε (πιαηείεο, πάξθα, θιπ) έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

θαηαπφλεζε ή θζνξά ηνπο. 

Σν κεράλεκα πξννξίδεηαη θαη γηα ρξήζε κέζα ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ: 

 

Μήθνο ζε ζέζε πνξείαο: 5,70 κ. 

Ύςνο κπνχκαο καδεκέλεο ζε ζέζε πνξείαο: 3,5 κ. 

Μέγηζην πιάηνο κε ηνλ θάδν θφξησζεο: 2,35 κ. 

 

Θα εθηηκεζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή εδαθηθή αλνρή ηνπ κεραλήκαηνο, 

θαζψο πξνβιέπεηαη λα θηλείηαη θαη ζε δχζβαηα εδάθε (λα δνζεί ε ζρεηηθή 

απφζηαζε). 

 

2. Κινηηήπαρ 

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ 

πδξφςπθηνο, λέαο αληηξξππαληηθήο  ηερλνινγίαο  Stage  V,  

ππεξηξνθνδνηνχκελνο,  κε  ζχζηεκα  ςχμεσο αέξα (intercooler), ζχζηεκα 

ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (common rail), ειεθηξνληθά 

ειεγρφκελνο, νλνκαζηηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 110HP/81Kw. 

Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5 ιίηξα θαη ε 

κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500Nm. Θα εθηηκεζνχλ 

ηδηαίηεξα, θαη ζα αμηνινγεζνχλ αλάινγα, θηλεηήξεο κε ηε κεγαιχηεξε ξνπή 

ζηξέςεσο. 

Θα βαζκνινγεζνχλ ζεηηθά θηλεηήξεο νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ ίδηνπ ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπκβαηφηεηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο σο ζχλνιν. 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δηάγξακκα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα κε ηηο θακπχιεο ηζρχνο θαη ξνπήο ζηξέςεσο. 



Λφγσ ηεο θχζεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεί θαζεκεξηλά ην κεράλεκα, ε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ζα είλαη πάλσ απφ 140lt γηα ηελ 

κεγαιχηεξε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Σν θίιηξν αέξα ζα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηά πξνηίκεζε 

θπθισληθφ. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε πξνθίιηξνπ, ε χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθήο 

ιπρλίαο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θίιηξνπ αέξα. 

 

3. Ιζσύρ ςδπαςλικού ζςζηήμαηορ 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζσ 

εκβνινθφξαο αληιίαο κεηαβιεηήο παξνρήο, γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη 

θαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνρήο/πίεζεο. Η πδξαπιηθή πίεζε πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 250 BAR. Δπίζεο, ε πδξαπιηθή παξνρή ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 160 lt/min. 

 

4. Επιμέποςρ μησανολογικά ςζηήμαηα 

α. ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ, ηελική κίνηζη 

Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα 

ξνπήο ζηξέςεσο (TORQUE CONVERTER)  θαη  απαξαίηεηα  κε  απηφκαην   

θηβψηην  ηαρπηήησλ  κε  ειεθηξνυδξαπιηθή επηινγή ζρέζεσλ (AUTOSHIFT). 

Σν απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε, νκαιή  θαη 

πξννδεπηηθή  αιιαγή  ηαρπηήησλ θαηά  ηελ πνξεία  ηνπ  κεραλήκαηνο. Γηπιφ 

δηαθνξηθφ (εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ κεησηήξσλ ζηξνθψλ ζηα 

άθξα θαη ζηνπο  ηέζζεξηο  ηξνρνχο.  Να  αλαθεξζνχλ  ν  αξηζκφο  ησλ  

ηαρπηήησλ  θαη  ε  αληίζηνηρε ηαρχηεηα πνξείαο. 

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θηβψηην 

ηαρπηήησλ ην νπνίν ζα δίλεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο κπξνζηά θαη 

ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο πίζσ, κε ηερλνινγία δηπινχ ζπγρξνληζηή. 

Η ηειηθή ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40ρικ/ψξα. 

χζηεκα θχιηζεο 

Να αλαθεξζνχλ: 

• Ο ηχπνο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο εκπξφζζηνπο 

θαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 

• Σχπνο δηαθνξηθψλ. 

Διαζηηθά 

Σν κεράλεκα ζα είλαη αληζφηξνρν κε ειαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ 

(industrial). Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ. 

 

 



β. ύζηημα διεύθςνζηρ 

Θα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ, ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο θαη 

ζα επελεξγεί ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. Να δνζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή 

αθηίλα ζηξνθήο, απφ ηνχο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, κεηαμχ πεδνδξνκίσλ. 

Απαξαίηεηα, ηα αθξφκπαξα ηνπ ηηκνληνχ ζα βξίζθνληαη ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα έηζη ψζηε  λα  κελ είλαη εππαζή  ζε  δεκηά  απφ  

ρηππήκαηα  κε  αληηθείκελα  θαηά  ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. 

 

γ. ύζηημα πέδηζηρ 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή θαη αζθαιή 

επηβξάδπλζε θαη αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ νπνηαδήπνηε 

ζπλζήθε. Σα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ θπθιψκαηνο 

θαη ζα ππάξρνπλ ζηεγαλά πνιιαπιψλ δίζθσλ θξέλα κε ςχμε ειαίνπ ζηνλ 

νπίζζην άμνλα. 

Να  αλαθεξζεί, ε  δηάκεηξνο  δίζθνπ  θαη  ε  επηθάλεηα ηξηβήο. Σν  

ζχζηεκα  πέδεζεο  ζα επελεξγεί θαηά πξνηίκεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο 

γηα απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα, ή 

ζηνπο δχν άμνλεο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εκπινθήο θαη 

απεκπινθήο ηνπ εκπξφζζηνπ δηαθνξηθνχ θαηά ηελ πέδε. 

Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζηνλ νπίζζην άμνλα αλά ηξνρφ κε 

μερσξηζηά πεληάι. 

Δπηπιένλ  ζα  ππάξρεη  κεραληθφ  θξέλν  ζηάζκεπζεο. Γηα  ιφγνπο  

πξφζζεηεο  αζθάιεηαο ν δίζθνο  (δηζθφθξελν)  ζηνλ  νπνίν  εθαξκφδεη  ην  

θξέλν  ζηάζκεπζεο,  ζα  πξέπεη  λα  είλαη εληειψο αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην 

ζχζηεκα πέδεζεο ιεηηνπξγίαο. 

 

5. Εξαπηήζειρ 

α. ύζηημα θόπηωζηρ - θοπηωηήρ 

ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε 

θνξησηή πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο, πςειψλ απαηηήζεσλ   θαη   ζα   απνηειείηαη   

απφ δπν βξαρίνλεο,  ηνλ θάδν θφξησζεο θαη ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο 

ιεηηνπξγίαο. 

Οη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή ζα είλαη θάζεηνη ζηνλ θάδν θφξησζεο θαη ζα 

ιεηηνπξγνχλ κε πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, απαξαίηεηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

δχν (2) γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ, θαη απαξαίηεηα δχν (2) γηα ηελ αλχςσζή 

ηνπ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε αληαπφθξηζε, ζα  βειηηψλνπλ  ηνλ  θχθιν  

εξγαζίαο  θαη  ζα  δηακνηξάδνληαη  καδί  κε  ηνπο βξαρίνλεο ην βάξνο 

αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ. 



Ο θάδνο θνξησηή ζα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αλνηγφκελνο 

(ζπαζηφο), ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.0 m³. 

Ύςνο θφξησζεο ζηνλ πείξν: 3,40κ. ηνπιάρηζηνλ. 

Η κέγηζηε δχλακε εθζθαθήο ζην δφληη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

6500 kgf ελψ ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ζην κέγηζην χςνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

3000 θηιά. 

Ο  ρεηξηζκφο  ηνπ θνξησηή  ζα  γίλεηαη κε  έλα  κνριφ  (πδξαπιηθήο  

ιεηηνπξγίαο) γηα  φιεο  ηηο θηλήζεηο. 

ην κεράλεκα ζα ππάξρεη θαη δεχηεξν ρεηξηζηήξην, απαξηηδφκελν απφ 

πδξαπιηθφ θχθισκα αλακνλήο γηα ηελ ιεηηνπξγία θάδνπ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,35 κέηξα θαη ρσξηηηθφηεηαο 1,0 θ.κ. κε ιάκα 

δηπιήο φςεσο, θιπ. 

Σν κεράλεκα ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζβεζεο 

θξαδαζκψλ. 

 

β. ύζηημα εκζκαθήρ-ηζάπα 

ην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε εμάξηεζε 

εθζθαθέα. Θα είλαη πξνζαξκνζκέλε επί εηδηθήο βάζεο (γιπζηέξαο) πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε απηήο, δεμηά-αξηζηεξά θαηά 1.0 κ. πεξίπνπ 

ζπλνιηθά. 

Ο θνξησηήο-εθζθαθέαο, ζα έρεη πδξαπιηθφ ζπξηάξη γηα ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ θνπβά εθζθαθήο κε πδξαπιηθφ κεραληθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, ν θνξησηήο-εθζθαθέαο ζα έρεη ππνδνρή γηα βξαρφζθπξα. 

Ο βξαρίνλαο ηεο ηζάπαο ζα είλαη απαξαίηεηα ηειεζθνπηθφο 

(επεθηεηλφκελνο). Ο θάδνο εθζθαθήο ηεο ηζάπαο ζα είλαη πιάηνπο 40 εθ. 

ηνπιάρηζηνλ πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ πείξν ζηήξημεο, θαηά ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή γσλία, απαξαίηεηε γηα ξηδφθνκα. Να αλαθεξζεί  ε  κέγηζηε  

γσλία  πεξηζηξνθήο  θάδνπ. Θα  ζπλνδεχεηαη  κε  θάδν  εθζθαθήο, πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 610 ρηιηνζηά. 

Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο ηζάπαο, ζα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ 

ηχπνπ, έηζη πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε πξνθχιαμε απφ θαθψζεηο, πέηξεο, 

ρψκαηα θιπ. 

Σν κέγηζην βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE κε αλαπηπγκέλε ηε κπνχκα, ζα 

είλαη πεξίπνπ 5,5κ. 

Σν κέγηζην χςνο θφξησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5 κ. 

Η δχλακε εθζθαθήο ζην λχρη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη 

φρη κηθξφηεξε απφ 6000 kgf. 

Θα βαζκνινγεζεί ε φζνλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξε απφζηαζε εθζθαθήο 

απφ ην πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο. Να δνζεί ε ζρεηηθή κέηξεζε. 



Θα θέξεη απαξαίηεηα εξγνζηαζηαθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία πδξαπιηθήο βξαρφζθπξαο θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηήζεσλ 

φπσο δνλεηηθή πιάθα, εηδηθνί θάδνη, θιπ. 

 

6. Καμπίνα και άλλα ζηοισεία 

H θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη κεηαιιηθή, θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο 

ROPS/FOPS κε δπν (2) πφξηεο δηέιεπζεο θαη κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, 

κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη air condition. 

Η θαηαζθεπή ηεο θακπίλαο ζα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη 

νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή. 

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην 

ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη ξπζκηδφκελν κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ 

απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε θάζε επηζπκεηή ζέζε 

εξγαζίαο. 

Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, 

πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ. 

Δπίζεο ζα δηαζέηεη δνξπθνξηθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ηελ ειάρηζηε απφθιηζε ζε κέηξα. Δπηπιένλ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαδίδεη ζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε 

κε ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Πιήξεο  ειεθηξηθφ  ζχζηεκα  θσηηζκνχ  γηα  λπθηεξηλή  εξγαζία  

(εκπξφο-πίζσ) θαη  θσηηζκφ πνξείαο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα KOK. Θα 

θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά παινθαζαξηζηήξεο 

(εκπξφο-πίζσ) θαη αιεμήιην. 

 

7. Αξιοπιζηία 

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνηειεί ν βαζκφο 

ππεξεπάξθεηαο θαη αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο 

ζηελ Διιεληθή αγνξά, θαζψο θαη ε δηαγσγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Διιεληθή 

αγνξά θαη ε νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο. Λνηπέο εμαξηήζεηο γηα κειινληηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο. Η ζπκβαηφηεηα κεραλήκαηνο κε ινηπέο 

εμαξηήζεηο θαη ε νκνηνγέλεηα απηψλ απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή, ζα ιεθζεί 

ηδηαίηεξα ππφςηλ γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία θαη παξαγσγηθφηεηα 

ηνπ κεραλήκαηνο. 

Άπθπο 3. 

 

Ποιόηηηα-Τποζηήπιξη-Εκπαίδεςζη-Παπάδοζη 

1) Ποιόηηηα, Καηαλληλόηηηα και Αξιοπιζηία 

Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί: 



• Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο  θαηά ηελ παξάδνζε 

Έγθξηζεο Σχπνπ  γηα νινθιεξσκέλν ην κεράλεκα πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο (KYA 21867/12.10.2016). 

• Γήισζε  ζπκκφξθσζεο  ΔΚ  (CE) γηα  φιε  ηελ  θαηαζθεπή  

(ζηελ  Διιεληθή  γιψζζα  ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 

• Αληίγξαθα  πηζηνπνηεηηθψλ  δηαζθάιηζεο  πνηφηεηαο  ηεο  

ζεηξάο  ISO  9001:2008  ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο, πνπ λα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντφλησλ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα  πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλνπο  θνξείο  πηζηνπνίεζεο,  δηαπηζηεπκέλνπο  πξνο  ηνχην  απφ  

ην  Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ 

θνξέα δηαπίζηεπζεο  κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα  ηε δηαπίζηεπζε 

(European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο ηεο αληίζηνηρεο 

ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.). 

 

2) Σεσνική Τποζηήπιξη 

Ο πξνκεζεπηήο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά νθείιεη λα θαηαζέζεη: 

• Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 

εηψλ γηα ην κεράλεκα. 

• Τπεχζπλε  δήισζε  παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ  ηνπιάρηζηνλ  γηα  

10  έηε. Σν  δηάζηεκα παξάδνζεο  ησλ  δεηνχκελσλ θάζε  θνξά  

αληαιιαθηηθψλ  ζα  είλαη  κηθξφηεξν  απφ  10 εκέξεο. 

• Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ 

ζπληήξεζεο / service. Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 

απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο 

είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

• Γήισζε  ηνπ  εξγνζηαζίνπ  θαηαζθεπήο  ηνπ  πιαηζίνπ  θαη  ηεο  

ππεξθαηαζθεπήο  φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ζα 

θαιχςνπλ ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε αθφκε θαη εάλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ 

ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δξέηξηαο (ΓΔΤΑΔ). 

• Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 πνπ λα αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σα πηζηνπνηεηηθά 

απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, 

δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ.   

(Δ..Τ.Γ.)  ή   απφ   θνξέα   δηαπίζηεπζεο   κέινο   ηεο Δπξσπατθήο 



ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη 

κέινο ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.). 

 

3) Εκπαίδεςζη Πποζωπικού 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαηψλ, ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή   γηα   ηνλ   ρεηξηζκφ   θαη   ηε   ζπληήξεζε.   

Να   θαηαηεζεί   αλαιπηηθφ   πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.). 

 

4) Παπάδοζη Μησανήμαηορ 

Η ηειηθή  παξάδνζε  ηνπ  κεραλήκαηνο  ζα  γίλεη  ζηελ έδξα  ηνπ  

Αγνξαζηή  κε  ηα  έμνδα  λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν κεράλεκα ζα 

παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε 

ησλ πηλαθίδσλ. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ έμη (6) 

κήλεο. 

Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε κε ηνλ πξνζθεξφκελν ρξφλν 

παξάδνζεο. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηελ Σερληθή Πξνζθνξά πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

πεξηιακβάλνληαη: 

i. Πιήξεο Σερληθή Πεξηγξαθή ή / θαη Σερληθά Φπιιάδηα φπνπ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

κε ζαθή επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ φπνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο. 

ii. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ζα θαηαηεζεί Δγγχεζε εθφζνλ αλαθεξπρζεί 

αλάδνρνο γηα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο, γηα δχν (2) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ 

είδνπο. 

iii.  Τπεχζπλε  Γήισζε  ηνπ  πξνκεζεπηή  ζχκθσλα  κε  ηελ  παξ.  4  

ηνπ  άξζξνπ  8  ηνπ  Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία παξνρήο ηερληθήο εμππεξέηεζεο θαηά 

ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

iv. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Πξνκεζεπηή 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  8 ηνπ  Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε  

ηζρχεη, ζηελ νπνία  ζα αλαθέξεηαη κε  ζαθήλεηα ε ζπκκφξθσζε ηνπ, κε ην 

ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ. 



v. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεη κε ηελ παξάδνζε  ηνπ  κεραλήκαηνο,  ηελ  αληίζηνηρε  έγθξηζε  

ηχπνπ  ή  δήισζε  φηη  ηα  δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο έγθξηζεο ηχπνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί. 

vi. ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή ελ ηζρχ. 

viη. Ο εθάζηνηε πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά 

δε ζα ζεσξείηαη πιήξεο θαη ζα απνξξίπηεηαη. 

 

Δξέηξηα, Γεθέκβξηνο 2021 
 

Ο πληάμαο 
 

Θεσξήζεθε 
Η Γ/ληξηα Σ.Τ. / Γ.Δ.Τ.Α.Δ. 

 
 

Μηραήι Φαξκαθφπνπινο 
Γηπι. Μεραλνιφγνο Μερ. 

Μαξία ηαζεγηάλλε 
Γηπι. Σνπνγξάθνο Μερ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ1 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθ ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

2. ΠΛΑΙΙΟ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

3. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

4. ΙΧΤ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

5. ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

6. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

7. ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

8. ΤΣΗΜΑ ΦΟΡΣΩΗ - ΦΟΡΣΩΣΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

9. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΑΦΗ - ΣΑΠΑ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

10. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

11. ΠΟΙΟΣΗΣΑ,  ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ  ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ 

  

12. ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

13. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

14. ΠΑΡΑΔΟΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
Όπωσ  αναλυτικά  ορίηονται  ςτθ  ςχετικι 

μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 
ΝΑΙ 

  

 
 

Ο/Η πξνζθέξσλ/νπζα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Οη απαληήζεηο ζηηο αλσηέξσ ηερληθέο απαηηήζεηο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε αλαιπηηθέο θαη 

επεμεγεκαηηθέο. 
 
 
 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ         
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  ΕΡΕΣΡΙΑ       
(Δ.Ε.Τ.Α.Ε.) 

Δ/νση      : Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια 
Τ.Κ.        : 34008 

Τηλ.        : 2229064400 
Email      : deyaeret@otenet.gr 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 
ΦΟΡΣΩΣΗ – ΕΚΚΑΦΕΑ» 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 86 παξ. 11 & 13 ηνπ Ν. 4782/2021,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΦΟΡΣΩΣΗ – ΔΚΚΑΦΔΑ 

 

 
Α/Α 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(Β) 
σν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κν = [100-120] 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Κ1 τοιχεία Κινητήρα ς1 = 9,00% Κ1 = 100-120 
Κ2 Ιςχφσ υδραυλικοφ ςυςτήματοσ ς2 = 9,00% Κ2 = 100-120 
Κ3 φςτημα μετάδοςησ κίνηςησ ς3 = 9,00% Κ3 = 100-120 
Κ4 φςτημα διεφθυνςησ ς4 = 9,00% Κ4 = 100-120 
Κ5 φςτημα πζδηςησ ς5 = 9,00% Κ5 = 100-120 
Κ6 φςτημα φόρτωςησ – φορτωτήσ ς6 = 10,00% Κ6 = 100-120 
Κ7 φςτημα εκςκαφήσ – τςάπα ς7 = 10,00% Κ7 = 100-120 
Κ8 Καμπίνα οδήγηςησ ς8 = 5,00% Κ8 = 100-120 
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΓΕΝΙΚΑ 

Κ9 Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ ς9 = 5,00% Κ9 = 100-120 
Κ10 υντήρηςη, Ανταλλακτικά ς10 = 10,00% Κ10 = 100-120 
Κ11 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςησ ς11 = 10,00% Κ11 = 100-120 

 

Κ12 
Ζντυπα που ςυνοδεφουν το μηχάνημα, 
Εκπαίδευςη 

 

ς12 = 5,00% 
 

Κ12 = 100-120 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Β 30% 
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ2     100% 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 

120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η 

βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
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U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ  (ηχπνο 1) 

φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ 

θαη ηζρχεη: 

ζ1+ζ2+..ζλ= 1(100%) (ηχπνο 2) 

 

 

2 Σν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο Β πξέπεη λα δίλεη πάληα 100% 

 

Η  νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν 

ζχγθξηζεο ι. 

 

 

 
Δξέηξηα, Γεθέκβξηνο 2021 

 
Ο πληάμαο 

 

Θεσξήζεθε 
Η Γ/ληξηα Σ.Τ. / Γ.Δ.Τ.Α.Δ. 

 
 

Μηραήι Φαξκαθφπνπινο 
Γηπι. Μεραλνιφγνο Μερ. 

Μαξία ηαζεγηάλλε 
Γηπι. Σνπνγξάθνο Μερ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ         

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  ΕΡΕΣΡΙΑ       
(Δ.Ε.Τ.Α.Ε.) 

Δ/νση      : Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια 
Τ.Κ.        : 34008 
Τηλ.        : 2229064400 

Email      : deyaeret@otenet.gr 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 

ΦΟΡΣΩΣΗ – ΕΚΚΑΦΕΑ» 

 

ςγγπαθή Τποσπεώζεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

α)  Η  παξνχζα  ζπγγξαθή  ππνρξεψζεσλ  αθνξά  ηε  δεκφζηα  

ζχκβαζε  «Ππομήθεια: Ππομήθεια Νέος Μησανήμαηορ Έπγος Φοπηωηή - 

Εκζκαθέα», θαη αθνξά ηνλ θσδηθφ CPV 43200000-5. 

β) Σφπνο παξάδνζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, νξίδνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Δ..  

N UTS 1: EL6  (Γεσγξαθηθή Οκάδα: Κεληξηθή Διιάδα) 

N UTS 2: EL64 (Πεξηθέξεηα: ηεξεάο Διιάδαο) 

N UTS 3: EL642 (Δχβνηα) 

γ) Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ νθηψ 

ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ (108.748,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
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 Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη. 

 Σνπ Ν. 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ επηρεηξήζεσλ 

Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο». 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα  αξρηηεθηνληθή  ηεο  απηνδηνίθεζεο  θαη  ηεο  

απνθεληξσκέλεο  δηνίθεζεο  – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σνπ N . 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ αξ. 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ δπλάκεη ηνπ αξ. 

377 ηνπ Ν.4412/2016) θαη ησλ αξ. 1,3,4 ηνπ Ν. 3548/2007 (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 46 ηνπ Ν. 3801/2009). 

 Σνπ  N .  4013/2011  «χζηαζε  εληαίαο  Αλεμάξηεηεο  Αξρήο  

Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ  θαη  Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 Σνπ β.δ. 17/05-16/06/1959 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο». 

 Σσλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4155/13. 

 Σεο  αξηζκ.  ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012  Τπνπξγηθήο  Απφθαζεο  

«Ρπζκίζεηο  γηα  ην  Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά 

ηζρχνο είλαη: 

 Η χκβαζε. 

 Η δηαθήξπμε. 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 Πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο. 



 Σερληθή Έθζεζε - Πξνκέηξεζε. 

 Σν ΔΔΔ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ηεο νπνίαο ην χςνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δπν ηνηο εθαηφ 

(2%) ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηηο 

πξνκήζεηεο έθαζηνπ είδνπο, δειαδή 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκψλ φπσο 

πξνυπνινγίδνληαη ελδεηθηηθά. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ είηε ζην ζψκα ηεο 

εγγπεηηθήο είηε κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ηα είδε γηα ηα νπνία επηζπκεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δψζεη 

πξνζθνξά. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα 

θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Δπίζεο, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαη ε πξνζθεξζείζα ηηκή αθνξά 

ην κεράλεκα έξγνπ ην νπνίν λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δελ 

επηδέρεηαη γηα θαλέλα ιφγν αχμεζε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κε ηελ 

έθδνζε απφ ηνλ αλάδνρν ηζφπνζνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ παξαιαβή έθαζηνπ 

νρήκαηνο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

Η Γ.Δ.Τ.Α.Δ. ζα εμνθιεί ηελ απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εληφο επιφγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ ηακεηαθή ηεο ξεπζηφηεηα θαη ηελ ελ 

γέλεη νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη εθφζνλ ν αλάδνρνο εθδψζεη ην αληίζηνηρν 

παξαζηαηηθφ θαη πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. ην ρξφλν 

ππνρξέσζεο ηεο εμφθιεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ελδερφκελε θαζπζηέξεζε, 

ιφγσ άζθεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ απφ ηελ Τπεξεζία 



Δπηηξφπνπ ζην λνκφ Δχβνηαο ή κε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν νξηζκέλνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Μεηά ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο 

ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Μεηά 

ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο νξηζηηθνχ κεηνδφηε,   ζα πξνζθιεζεί γηα λα 

θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη λα ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ 

εθηειέζεη νξζά ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη ζηε δηαθήξπμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπ επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.α.απηνχ, ή/θαη θαηάπησζε νιηθή ή 

κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε 

ζχκβαζε, φηαλ: 

α. Η πξνκήζεηα δελ παξέρεηαη κε επζχλε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Δ. 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Δ. ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν, φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηεο 



Γ.Δ.Τ.Α.Δ., ή απφ αλσηέξα βία, θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ 

δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ, δε 

ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ωο  ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο πνηφηεηαο γηα ην ππφ πξνκήζεηα ζθαπηηθφ 

κεράλεκα έξγνπ νξίδεηαη επί κέξνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η εγγχεζε 

απηή ζα είλαη εξγνζηαζηαθή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο 

έξγνπ νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη εθθηλεί 

ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (ζα επηβεβαηψλεηαη κε ππεχζπλε 

δήισζε βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηα δηθαηνινγεηηθά). 

Ο ζπµβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί µε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

ΓΔΤΑ Δξέηξηαο, µεηά απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, λα 

παξαηείλεηαη µέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ πξνµεζεπηή 

πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήµαηνο µέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο, δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξν 

απφ ην 1/8 νιφθιεξνπ ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πξν Φ.Π.Α. ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη:  

•      Παξαθξάηεζε χςνπο 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. Ν.4013/11, ΦΔΚ 

204/Α. 

• Δπί  ηεο  αλσηέξσ  παξαθξάηεζεο,  θξάηεζε  3%  ραξηφζεκν  θαη  

20%  ΟΓΑ  επί  ηνπ ραξηνζήκνπ. 

•       Παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 



• Δπί  ηεο  αλσηέξσ  παξαθξάηεζεο,  θξάηεζε  3%  ραξηφζεκν  θαη  

20%  ΟΓΑ  επί  ηνπ ραξηνζήκνπ. 

• Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ 

ΔΗΓΗ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ ηεο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

Οη δαπάλεο γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζε, δχν 

ηνπηθέο εκεξήζηαο θπθινθνξίαο θαη κία κε έδξα ζην Ννκφ Δχβνηαο 

εβδνκαδηαίαο θπθινθνξίαο (ζχκθσλα κε ην αξ. 5 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. πνπ 

παξακέλεη ζε ηζρχ δπλάκεη  ηνπ  αξ.  377 ηνπ  Ν.4412/2016 θαη  ηα  αξ. 1,3 

ηνπ  Ν.3548/2007), βαξχλνπλ  ηνλ  αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ην 

αξ. 4 ηνπ Ν.3548/2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 46 ηνπ Ν. 3801/2009). 

 

 
Δξέηξηα, Γεθέκβξηνο 2021 

 
Ο πληάμαο 

 

Θεσξήζεθε 
Η Γ/ληξηα Σ.Τ. / Γ.Δ.Τ.Α.Δ. 

 
 

Μηραήι Φαξκαθφπνπινο 
Γηπι. Μεραλνιφγνο Μερ. 

Μαξία ηαζεγηάλλε 
Γηπι. Σνπνγξάθνο Μερ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ         
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  ΕΡΕΣΡΙΑ       
(Δ.Ε.Τ.Α.Ε.) 

Δ/νση      : Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια 
Τ.Κ.        : 34008 
Τηλ.        : 2229064400 

Email      : deyaeret@otenet.gr 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 
ΦΟΡΣΩΣΗ – ΕΚΚΑΦΕΑ» 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Ανήκει ςτην υπ΄ αριθμ. ………………………………. Διακήρυξη τησ Δημοτικήσ 
Επιχείρηςησ Υδρευςησ Αποχζτευςησ Ερζτριασ (ΔΕΤΑΕ)) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ……………………………........................…………………………………......................... 

Νομική μορφή: ………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ: …………………………………….……………………… ΔΟΤ ……………………………..…………………  

Ζδρα ……………………………….............................................................................................  

Οδόσ …………………..............................................……………………………. Αριθμόσ ………….… 

Σηλζφωνο……........................................................................................……………………… 

Fax:……………………………………………………………………………………..………………...................... 
 

 
 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

 
1 

Πξνκήζεηα ελφο (1) λένπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ 
(ιαζηηρνθφξνπ θνξησηή – 

εθζθαθέα) 

 

 
Σεκάρην 

 

 
1 

  

 ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
 
 

 
(Ηκεξνκελία) ...... / ....... / ....... 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 

(ζθξαγίδα – ππνγξαθή) 
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