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Επί των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί προς διαβούλευση από τον Φορέας 

σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε/προτείνουμε τα εξής:  

 

1. ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ  

1. Παράγραφος 1.3.: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (σελ. 6)  

Ζητείται το υπό προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα να διαθέτει μηχανικό κιβώτιο 

ταχυτήτων (με τουλάχιστον 12 ταχύτητες εμπροσθοπορείας, όλες συγχρονισμένες και 2 

οπισθοπορείας). Επειδή το σύνολο σχεδόν των κατασκευαστών σύγχρονων φορτηγών 

οχημάτων, εφοδιάζουν τέτοιου είδους οχήματα και με αυτόματο χειροκίνητο κιβώτιο 

ταχυτήτων, προτείνουμε οι προδιαγραφές του εν λόγω φορτηγού οχήματος να 

περιλαμβάνουν και αυτού του τύπου το κιβώτιο ταχυτήτων. Τέλος, θα πρέπει να 

επισημανθεί, ότι ο προϋπολογισμός των 106.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., βάση και των 

ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών είναι μικρός, για τον εν λόγω ανατρεπόμενο 

φορτηγό όχημα είναι μικρός. Προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού στις 

120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

 

3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

1. Παράγραφος 3.1: Γενικά (σελ. 18) & παράγραφος 3.3.: Κινητήρας (σελ. 19) 

Προτείνεται ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EU 

STAGE-IV, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., τουλάχιστον 170hp και ροπής 

τουλάχιστον 730Nm στις 1.600rpm κατά SAE J1349.  

 

2. Παράγραφος 3.2: Βάρος – διαστάσεις- Χωρητικότητες (σελ. 18) Το ολικό μήκος 

προτείνεται να είναι τουλάχιστον 6.800mm, για στιβαρό πλαίσιο μικρών διαστάσεων.  

 

3. Παράγραφος 3.3: Κινητήρας (σελ. 18-19) Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο 

κινητήρας προτείνεται να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EU STAGE-

IV, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ισχύος τουλάχιστον 170hp και ροπής 

τουλάχιστον 730Nm στις 1.600rpm κατά SAE J1349. Επίσης προτείνεται ο 

εναλλακτήρας να είναι ελάχιστης έντασης 50amp.  

 

4. Παράγραφος 3.4: Σύστημα διεύθυνσης (σελ. 19) Προτείνεται η ελάχιστη γωνία 

άρθρωσης να είναι 33ο από την κάθε μεριά, ενώ η ελάχιστη όπισθεν ταχύτητα 

προτείνεται να είναι 24Km/h.  

 

5. Παράγραφος 3.8: Κάδος φόρτωσης (σελ. 21) Βάση της παραπάνω πρότασης μας για 

αλλαγή της γωνίας άρθρωσης του πλαισίου σε τουλάχιστον 33ο σε κάθε μεριά, το 

ελάχιστο φορτίο ανατροπής θα πρέπει να ζητείται στην μέγιστη γωνία άρθρωσης κάθε 

προσφερόμενου μηχανήματος. Επίσης, η ελάχιστη δύναμη προωθήσεως (breakout 

force), στο κοπτικό άκρο του κάδου, προτείνεται να είναι μεγαλύτερη των 13.000Kg 

(130kN).  

 

6. Παράγραφος 3.10: Άξονες (σελ. 21) Ο εμπρόσθιος άξονας, δεν θα πρέπει να έχει 

ταλάντωση, αλλά να είναι σταθερός. Η απαίτηση για ταλαντευόμενο εμπρόσθιο άξονα 

παραπέμπει σε άλλου είδους μηχανήματα (π.χ. φορτωτή-εκσκαφέα). Αντιθέτως, ο 

οπίσθιος άξονας προτείνεται να έχει ελάχιστη συνολική ταλάντωση 24ο (+/-12ο).  

 

 

 



7. Παράγραφος 3.12.: Λοιπός εξοπλισμός (σελ. 22) Θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση 

για ζεύγος σταθεροποιητών (ποδαρικά) ανεξάρτητης υδραυλικής λειτουργίας, αφού 

παραπέμπει σε άλλο τύπο μηχανήματος (π.χ. φορτωτή-εκσκαφέα).  

 

4. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ  

 

1. Παράγραφος 4.1.: Γενικά (σελ. 27) Βάση των αναφερόμενων ποσοτήτων 

απορριμμάτων που θα επεξεργάζεται η Μ.Ε.Α. Θήβας και των αναφερόμενων 

ενδεικτικών διαστάσεων σειραδίου (1.8m ύψος και 3.5m πλάτος) που θα μπορεί να 

επεξεργάζεται ο υπό προμήθεια αναστροφέας σειραδίων, η απόδοση του μηχανήματος 

θα πρέπει να είναι περίπου 1.200m3/h. Προτείνουμε να αλλάξουν οι προδιαγραφές στο 

σημείο αυτό και να ζητείται ελάχιστη απόδοση στην εργασία 1.200m3/h.  

 

2. Παράγραφος 4.4: Σύστημα μετάδοσης ισχύος-σύστημα διεύθυνσης και πέδησης (σελ. 

28) Ζητείται η ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου για την ανάδευση των σειραδίων 

να είναι απεριόριστα μεταβαλλόμενη. Συνήθως η ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του 

τυμπάνου σε τέτοιου είδους μηχανήματα είναι περίπου 150-200rpm, προτείνουμε να 

συμπληρωθούν οι προδιαγραφές στο σημείο αυτό και να ζητείται ως ελάχιστη ταχύτητα 

περιστροφής τυμπάνου 150/200rpm, με δυνατότητα απεριόριστης μεταβολής έως το 

μέγιστο των στροφών αυτού. Επίσης, ζητείται η ταχύτητα κίνησης του υπό προμήθεια 

αναστροφέα σειραδίων να είναι περίπου 0-4Km/h. Συνήθως, η ταχύτητα σε τέτοια 

μηχανήματα είναι 0-3.5Km/h. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε η ταχύτητα κίνησης του 

υπό προμήθεια μηχανήματος να είναι περίπου 0-3.5Km/h. Ακόμη, επειδή η πλειοψηφία 

τέτοιων μηχανημάτων είναι ερπυστριοφόρα, ευέλικτα, με δυνατότητα επιτόπιας 

στροφής, προτείνεται να μην ζητείται μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος στροφής, αλλά να 

αξιολογείται η μικρότερη δυνατή.  

 

3. Παράγραφος 4.5: Σύστημα ανάδευσης σειραδίων (σελ. 28) Ζητείται τύμπανο 

ανάδευσης με υπερβολική διάμετρο, 1.400mm. Τέτοιου είδους μηχανήματα, με 

αποδόσεις όπως αυτές αναφέρονται στις προς διαβούλευση προδιαγραφές, φέρουν 

συνήθως τύμπανο ανάδευσης περίπου 900mm. Επίσης, η πλειοψηφία των 

κατασκευαστών τέτοιων μηχανημάτων δεν εφοδιάζει αυτά με εγκάρσιο ξέστρο για την 

ανάδευση του υλικού κάτω από το τύμπανο και την προώθηση του προς σ΄ αυτό, αφού 

η όλη διαδικασία ανάδευσης επιτυγχάνεται μόνο από το τύμπανο, το οποίο είναι 

μεταβαλλόμενο σε ύψος. Προτείνουμε λοιπόν να αλλάξουν οι προδιαγραφές και στο 

σημείο αυτό και να ζητείται ελάχιστη διάμετρος τυμπάνου 900mm και παράλληλα να 

μην ζητείται εγκάρσιο ξέστρο ή να ζητείται κατά προτίμηση.  

Προς απόδειξη των παραπάνω, αναφέρουμε:  

i. Τα τεύχη δημοπράτησης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Κρήτης- Ε.Σ.Δ.Α.Κ., για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και 

ΧΥΤΥ Αμαρίου, βάση των οποίων διενεργήθει τον 01/2019 σχετικός διαγωνισμός 

προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 

παρόμοιας μονάδας με την Μ.Ε.Α. Θήβας (35.600ton/έτος αστικών σύμμεικτων 

αποβλήτων Α.Σ.Α., μονάδα επεξεργασίας προ διαλεγμένου οργανικού κλάσματος 

δυναμικότητας 7.400ton/έτος, κ.λπ.), ο οποίος περιλάμβανε και την προμήθεια 

ιδίου/παρόμοιου μηχανήματος (αναστροφέα κομπόστ), όπου η ελάχιστη ζητούμενη 

ωριαία απόδοση του υπό προμήθεια μηχανήματος οριζόταν σε 1.200m3/h (με 

ικανότητα αναστροφής σωρών πλάτους τουλάχιστον 3m και ύψους τουλάχιστον 

1.6m) και η ελάχιστη ζητούμενη διάμετρο του τυμπάνου-ρότορα αναστροφής τον 



οποίο έπρεπε να φέρει το μηχάνημα, οριζόταν σε 750mm (χωρίς να υπάρχει 

απαίτηση για εγκάρσιο ξέστρο).  

ii. ii. Την διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 21.903/23.10.2019 του Δήμου Δελφών και των 

λοιπών τευχών αυτής, βάση της οποίας διενεργήθει στις 30.11.2019 σχετικός 

διαγωνισμός προμήθειας κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. 

Φωκίδας, ο οποίος περιλάμβανε και την προμήθεια ιδίου/παρόμοιου μηχανήματος 

(αναστροφέα σειραδίων), όπου η ελάχιστη ζητούμενη διάμετρο του τυμπάνου-

ρότορα αναστροφής του υπό προμήθεια μηχανήματος ήταν 550mm, η ελάχιστη 

ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου ανάδευσης 200rpm (ρυθμιζόμενης), 

δυνατότητα επεξεργασίας σωρών πλάτους τουλάχιστον 3m και ύψους 1.3m.  

iii. iii. Την Μελέτη 121/2016 του Δήμου Σπάρτης, βάση της οποίας διενεργήθει στις 

16.12.2016 σχετικός διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων, ο οποίος περιλάμβανε και την προμήθεια ιδίου/παρόμοιου 

μηχανήματος (αναστροφέα σειραδίων), όπου η ελάχιστη ζητούμενη απόδοση του 

μηχανήματος ήταν 1.400m3/h, η ελάχιστη ζητούμενη διάμετρο του τυμπάνου-

ρότορα αναστροφής του υπό προμήθεια μηχανήματος ήταν 900mm (με δυνατότητα 

επεξεργασίας σωρών πλάτους 3.5m και ύψους 1.6m, χωρίς επίσης να υπάρχει 

απαίτηση για εγκάρσιο ξέστρο).  

 

5. OXHMA ME ΓANTZO (ΗΟΟΚ-LIFT)  

1. Παράγραφος 5.9.: Κινητήρας (σελ. 6) Θα πρέπει να ζητείται ελάχιστη 

ιπποδύναμη του κινητήρα diesel που θα φέρει το υπό προμήθεια όχημα, η οποία 

προτείνεται να είναι 420Hp. Επίσης, ζητείται το υπό προμήθεια φορτηγό 

ανατρεπόμενο όχημα να διαθέτει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (τουλάχιστον 6 

σχέσεων και άνω για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος και τουλάχιστον 1 για την 

οπίσθια κίνηση του). Επειδή, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, το σύνολο 

σχεδόν των κατασκευαστών σύγχρονων φορτηγών οχημάτων, εφοδιάζουν τέτοιου 

είδους οχήματα και με αυτόματα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, προτείνουμε οι 

προδιαγραφές του εν λόγω φορτηγού οχήματος να περιλαμβάνουν και αυτού του 

τύπου το κιβώτιο ταχυτήτων.  

 

6. ΜΙΚΡΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

1. Παράγραφος 6.7: Γενικά (σελ. 41) Θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για 

πλαίσιο αρθρωτό, αφού μηχανήματα όπως αυτό που προδιαγράφεται στις υπό 

διαβούλευση προδιαγραφές φέρουν μονοκόμματο πλαίσιο. Επίσης, προτείνουμε ο 

Φορέας σας να προμηθευτεί μηχάνημα ισχυρότερο και μεγαλύτερο του 

προδιαγραφόμενου, έτσι ώστε να εκτελούνται με άνεση και ευκολία οι διάφορες 

εργασίες καθώς και τυχόν επιπλέον, εναλλακτικές εργασίες με επιπλέον εξαρτήματα 

(όπως άλλωστε ζητείται από τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές, για τυχόν 

μελλοντική προμήθεια και προσαρμογή τους), με κινητήρα diesel ισχύος 62Hp νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ο οποίος καλύπτει και τις νέες οδηγίες EU STAGE V, 

με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού για το εν λόγω μηχάνημα στις 

45.000,00€ περίπου πλέον Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να αυξηθεί η 

χωρητικότητα του κάδου φόρτωσης σε τουλάχιστον 0.4m3 και το φορτίο 

λειτουργίας σε τουλάχιστον 900Kg (σε σχέση με τα σχετικώς αναφερόμενα στην 

παράγραφο 6.7 Σύστημα φόρτωσης, των υπό διαβούλευση προδιαγραφών). Τέλος, 

επειδή με την ικανοποίηση του παρόντος, δεν πλήττεται το Δημόσιο συμφέρον αλλά 

αντιθέτως εξυπηρετείται, αφού διασφαλίζεται η αρχή της νομιμότητας, η διαφάνεια 

των διαδικασιών, ο ελεύθερος ανταγωνισμός και κατά συνέπεια το συμφέρον του 

Φορέα σας, με την διενέργεια διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας, 



παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα παραπάνω και τροποποιηθούν οι σχετικοί 

όροι του υπό διαβούλευση διαγωνισμού.  

 

Με εκτίμηση,  

Για την GREENMEDIA Μ. ΕΠΕ  

(Ευελπίδων 5, 113 62 – ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 211-411.33.76, Fax. 211-411.36.34.)  

 

Κολοβός Κ. Πέτρος  

Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής  

 

Όνομα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΜΟΥΡΤΟΣ 
Email 
info@sarantopoulos.com.gr 

Άρθρο  
Ημ/νία 
04/05/2020 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 1:  

Στο είδος 2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, άρθρο 2.1 ΓΕΝΙΚΑ, ζητείται:  

• Ονομαστική Ανυψωτική Ικανότητα (load capacity) με κέντρο βάρους του φορτίου σε 

απόσταση 600mm : 3.500 Kg  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

• Ονομαστική Ανυψωτική Ικανότητα (load capacity) με κέντρο βάρους του φορτίου σε 

απόσταση 500mm : 3.500 Kg  

 

Όλοι οι κατσκευαστές, διαθέτουν περονοφόρα με ονομαστική ανυψωτική Ικανότητα 

(load capacity) 3.500 Kg σε κέντρο βάρους του φορτίου 500mm. Μόνο ένας 

κατασκευαστής, σε ειδική έκδοση προσφέρει το ζητούμενο της μελέτης, δηλ.: 

Ονομαστική Ανυψωτική Ικανότητα (load capacity) με κέντρο βάρους του φορτίου σε 

απόσταση 600mm : 3.500 Kg  

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2:  

Στο είδος 2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, άρθρο 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ζητείται:  

 

Επιδόσεις – Χαρακτηριστικά :   

Αναρριχητικότητα (gradient performance loaded) ) : min 35%  Ταχύτητα πορείας 

(Άφορτο)(travel speed) : 26 Km/h  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

Επιδόσεις – Χαρακτηριστικά :  Αναρριχητικότητα (gradient performance loaded) ) : 

min 20%   

Ταχύτητα πορείας (Άφορτο)(travel speed) : 18 Km/h  

 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις καλύπτονται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές 

περονοφόρων. Οι απαιτήσεις της μελέτης, ήταν εκτός πραγματικότητας.  

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 3:  

 

Στο είδος 2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, άρθρο 2.3 ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ζητείται:  



 

Κιβώτιο Ταχυτήτων :  

 Πλήρως Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με 2 ταχύτητες εμπρός και 2 ταχύτητες πίσω, 

με αυτόματες εναλλαγές μεταξύ 1ης & 2ης ταχύτητας  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

 

 Πλήρως Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με 1 ή 2 ταχύτητες εμπρός και 1 ή 2 ταχύτητες 

πίσω, με αυτόματες εναλλαγές μεταξύ 1ης & 2ης ταχύτητας  

 

Η ανωτέρω απαίτηση της μελέτης, αφ’ ενός αναφέρεται σε μεγαλύτερης κατηγορίας 

μηχάνημα, αφ’ ετέρου περιορίζει δραστικά τον ανταγωνισμό.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 4:  

 

Στο είδος 2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, άρθρο Σύστημα Πέδησης, 

ζητείται :  

 Σύστημα πέδησης με υγρά δισκόφρενα (Wet Discs Brakes)  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

 Σύστημα πέδησης με υγρά δισκόφρενα (Wet Discs Brakes) ή άλλη κατάλληλη 

υδραυλική διάταξη.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 5:  

 

Στο είδος 2. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, άρθρο 2.4 Πρόσθετος 

Εξοπλισμός, ζητείτα:  

- Υδραυλική αρπάγη χωρίς περιστροφή  

• Ονομαστική Ανυψωτική ικανότητα CLAMP: 2.600 kg  

• Εύρος Ανοίγματος Αρπάγης : 640 - 2.370 mm  

• Διαστάσεις Βραχιόνων : 1.000 x 450  

• Με ενσωματωμένη πλάγια μετατόπιση  

• Βάρος εξαρτήματος : 788 kg  

• FEM/ISO IIIA  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

Η ανωτέρω προδιαγραφή, θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου, αφού προφανώς 

περιγράφει συγκεκριμένη εξάρτηση (μόνο ο κατασκευαστής λείπει από την περιγραφή).  

Το ορθό είναι να δοθούν ακριβώς τα φορτία, τα βάρη και ο τρόπος διακίνησής τους, 

ώστε να επιλέξει ο προσφέρων την κατάλληλη εξάρτηση που θα προσφέρει (π.χ. ο 

φορέας θα διακινεί 2 μπάλες διαστάσεων, 1000 χ 1000 χ 1000 mm βάθος, με βάρος 250 

Kg εκάστη και απαιτείται η ταυτόχρονη διακίνηση μίας ή δύο μπαλών στο πλάι η μία 

στην άλλη, κλπ).  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 1:  

 

Στο είδος 3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, άρθρο 3.1. Γενικά, ζητείται:  

Ο προς προμήθεια φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος, με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), 

με κάδο χωματουργικών εργασιών, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κυβικών μέτρων, 

βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 13.000 kg, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU STAGE 



V σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ελάχιστης ιπποδύναμης 150 hp και ροπής 

740 Nm  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

Ο προς προμήθεια φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος, με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), 

με κάδο χωματουργικών εργασιών, χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κυβικών μέτρων, 

βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 13.000 kg, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU STAGE 

ΙV ή νεώτερης (η οποία θα ισχύει κατά την παράδοση του μηχανήματος) σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ελάχιστης ιπποδύναμης 150 hp και ροπής 740 Nm  

 

Σας ενημερώνουμε, ότι βάσει την νόρμα ΕΕ_2006_1628, μπορούν να διατεθούν ακόμη, 

οι κινητήρες STAGE IV. Απλά θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση για την παράδοση 

κινητήρα με κατάλληλα αντιρρυπαντική τεχνολογία.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2:  

Στο είδος 3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, άρθρο 3.4. Σύστημα 

διεύθυνσης, ζητείται:  

 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει άρθρωση  

στο κέντρο, με ελάχιστη γωνία άρθρωσης τουλάχιστον 40o από την κάθε μεριά  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

Το μηχάνημα πρέπει να έχει άρθρωση  

στο κέντρο, με ελάχιστη γωνία άρθρωσης περίπου 40o (±5%) από την κάθε μεριά, ώστε 

να μην αποκλείονται αξιόπιστοι κατασκευαστές, οι οποίοι μπορεί να έχουν μικρότερη 

γωνία άρθρωσης, αλλά η ακτίνα στροφής τους είναι καλύτερη από φορτωτές με γωνία 

άρθρωσης 40ο.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 3:  

Στο είδος 3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, άρθρο 3.8. Κάδος φόρτωσης, 

ζητείται:  

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δύναμη προωθήσεως (Breakout Force) στο κοπτικό 

άκρο του κάδου η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 14.000 Kg.  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δύναμη προωθήσεως (Breakout Force) στο κοπτικό 

άκρο του κάδου η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 13.000 Kg.  

Η απαίτηση της μελέτης είναι υπερβολική για την κατηγορία φορτωτή που ζητείται.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 4:  

Στο είδος 3. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, άρθρο 3.12. Λοιπός 

Εξοπλισμός, ζητείται:  

 

• Θα φέρει ένα ζεύγος σταθεροποιητών (ποδαρικά) με ανεξάρτητη υδραυλική 

λειτουργία.  

 

Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:  

 

Να διαγραφεί πλήρως η απαίτηση. Προφανώς πρόκειται για λάθος.  

 



Όνομα Παναγιώτης 

Φυτράκης  
Email 
pfytrakis@eltrak.gr 

Άρθρο Αρθρο 3 και 

άρθρο 6  
Ημ/νία 
04/05/2020 

Κύριοι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. με 

μηχανήματα του κατασκευαστικού οίκου Caterpillar στο διαγωνισμό της υπηρεσίας 

σας, παρακαλούμε θερμά να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :  

Σχετικά με το τμήμα του Ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή :  

1) O προϋπολογισμός του τμήματος είναι χαμηλός σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

μηχανήματος που προδιαγράφετε. Παρακαλούμε, και προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό σας, προτείνουμε την αύξηση του 

προϋπολογισμού του τμήματος τουλάχιστον στις 160.000 €.  

2) Προτείνουμε στο εδάφιο 3.3 και σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων το 

προδιαγραφόμενο μηχάνημα να φέρει αντιρρυπαντική τεχνολογία Stage IV ή νεότερης 

καθώς επίσης η πρόταση για τη μη ύπαρξη φίλτρου DPF να αφαιρεθεί, ή να γίνει 

επιθυμητή. Επίσης σχετικά με την απαίτηση να προσκομιστεί διάγραμμα ειδικής 

κατανάλωσης συναρτήσει των στροφών λειτουργίας του μηχανήματος ( κατά SAE 

J1349 αν αυτό εννοείτε σαν κανονισμό ), προτείνουμε να γίνει επιθυμητή στη βάση της 

ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζόμενων .  

3) Προτείνουμε στο εδάφιο 3.6 σχετικά με την ταχύτητα οπισθοπορείας του 

μηχανήματος αυτή να αναθεωρηθεί σε 22 km/h. 4) Παρακαλούμε στο εδάφιο 3.12 να 

αφαιρεθεί η πρόταση σχετικά με το ζεύγος σταθεροποιητών.  

Το μηχάνημα που έχουμε σκοπό να προσφέρουμε είναι σε κάθε περίπτωση ισχυρότερο 

από αυτό που προδιαγράφετε.  

Σχετικά με τους χρόνους παράδοσης σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε σε χρονικό 

διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών.  

Σχετικά με το τμήμα του μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή:  

1) O προϋπολογισμός του τμήματος είναι χαμηλός σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

μηχανήματος που προδιαγράφετε. Παρακαλούμε, και προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό σας, προτείνουμε την αύξηση του 

προϋπολογισμού του τμήματος στις 40.000 €.  

Το μηχάνημα που έχουμε σκοπό να προσφέρουμε είναι σε κάθε περίπτωση ισχυρότερο 

από αυτό που προδιαγράφετε.  

Σχετικά με τους χρόνους παράδοσης σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε σε χρονικό 

διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών.  

 

Όνομα ΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Email 
nvasilopoulos@condellispaul.gr 

Άρθρο 2. Ένα (1) 

περονοφόρο όχημα με 

αρπάγη 

Ημ/νία 
30/04/2020 

Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές του περονοφόρου έχουν ως εξής:  

 

Η υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα διαφοροποιειται σημαντικά ανάλογα με τον 

κατασκευαστή του μηχανήματος και ανάλογα με τον κατασκευαστή του εξαρτήματος, 

οπότε επιλέγοντας να περιγράψουμε τις ονομαστικές ικανότητες ενός μηχανήματος και 

ενός εξαρτήματος, δεν εξασφαλίζουμε ότι ο συνδυασμός τους θα έχει την κατάλληλη 

ανυψωτική ικανότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια τα φορτία μας.  

Για να γίνει ο υπολογισμός σωστά και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, θα πρέπει να 

μας γνωστοποιήσετε τις διαστάσεις και το βάρος του μέγιστου ανυψούμενου φορτίου, 

ώστε σύμφωνα με αυτό να υπολογιστεί πρώτα το κατάλληλο εξάρτημα και από τον 

συνδυασμό εξάρτημα και φορτίο, να υπολογιστεί το κατάλληλο περονοφόρο μηχάνημα.  



Εάν το φορτίο αποτελείται από πολλά δέματα ανακυκλώσιμου υλικού, τότε θα πρέπει 

να μας υποδείξετε το βάρος και τις διαστάσεις του κάθε δέματος, τον μέγιστο αριθμό 

των δεμάτων που θα θέλετε να ανυψώνει ταυτόχρονα το μηχάνημα, καθώς και τον 

τρόπο διαχείρισης των δεμάτων κατά πλάτος, ή κατά μήκος σε σχέση με τους βραχίονες 

της αρπάγης.  

 

Όνομα ΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Email 
nvasilopoulos@condellispaul.gr 

Άρθρο 3 Ένα (1) 

λαστιχοφόρο 

αρθρωτό φορτωτή 

Ημ/νία 
30/04/2020 

1. Στην τεχνική προδιαγραφή του μηχανήματος 3 και συγκεκριμένα «ΕΝΑ (1) 

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΡΘΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» με προϋπολογισμό 135.000€ 

συν ΦΠΑ 24% θα θέλαμε να σας προτείνουμε ένα πιο ισχυρό μηχάνημα από το 

προδιαγραφόμενο και με μεγαλύτερο κάδο φόρτωσης χωματουργικών εργασιών 

χωρητικότητας 2.4 m³ για υλικά με ειδικό βάρος 1.97 ton/m³ ενώ θα είναι ελαφρύτερος 

των απαιτούμενων 13.000 kg, με μικρή αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού κατά 7% 

σε 145.000€ συν ΦΠΑ 24%  

 

Συνεπώς προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:  

Παράγραφος 3.1 Γενικά, χωρητικότητα τουλάχιστον 2.3 m³, βάρους λειτουργίας 

τουλάχιστον 12.500 kg, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU STAGE IV, ελάχιστης 

ιπποδύναμης 170 hp και ροπής 730 Nm  

Παράγραφος 3.2 Βάρος – Διαστάσεις - Χωρητικότητες  

Το βάρος του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 12.500 κιλά.  

Μέγιστο ύψος στο κάτω χείλος του κάδου με λάμα κοπής στις 45° θα είναι τουλάχιστον 

2.700 mm.  

Το εξωτερικό πλάτος του μηχανήματος με κάθε τύπο ελαστικών δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο από 2.400 mm.  

Το μεταξόνιο (wheel base) δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2.800 mm για μεγάλη 

σταθερότητα. Να δοθεί ο κύκλος στροφής στα ελαστικά (μεταξύ πεζοδρομίων).  

Η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 220 

λίτρων.  

Παράγραφος 3.3 Κινητήρας  

Πετρελαιοκινητήρας τετράχρονος 6-κύλινδρος, υδρόψυκτος, κυλινδρισμού 6.7 λίτρων 

τουλάχιστον, θα πρέπει να έχει τουρμπίνα (turbocharged) και να διαθέτει σύστημα απ' 

ευθείας εγχύσεως (Common Rail), μεγίστης ισχύος τουλάχιστον 170 Hp και ροπής 730 

Nm στις 1800 σ.α.λ. κατά SAE J1349. Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων (EU STAGE IV) και 

οπωσδήποτε o κινητήρας δεν θα φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων DPF ή 

άλλο παρόμοιο, για χαμηλότερα κόστη συντήρησης, εξοικονόμηση καυσίμου αλλά και 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων για μέγιστη ασφάλεια κατά την λειτουργία σε 

περιβάλλον εργασίας όπως είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής. Το μηχάνημα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και λειτουργίας 24V με εναλλακτήρα 

ελάχιστης έντασης 120 amp και κεντρικό διακόπτη.  

 

Παράγραφος 3.8 Κάδος φόρτωσης  

Χωρητικότητα κάδου γενικής χρήσης με λάμα κοπής τουλάχιστον 2,40 m³, για υλικά με 

ειδικό βάρος 1.97 ton/m³ (κατά ISO 7546, heaped). Η ελάχιστη γωνία του κάδου σε 

θέση μεταφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45°. Το στατικό φορτίο ανατροπής 

(tipping load) σε ευθεία θέση δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 10.500 κιλών (όρος 



απαράβατος). Το φορτίο ανατροπής σε πλήρη άρθρωση 40° δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο των 9.200 κιλών. Το πλάτος του κάδου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 

2.490 mm. Η ελάχιστη γωνία ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 50°. Μέγιστο ύψος πείρου του κάδου τουλάχιστον 3.800 mm. Θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δύναμη προωθήσεως (Breakout Force) στο κοπτικό άκρο 

του κάδου η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 10.000 Kg. Παράγραφος 3.10 Άξονες  

 

Η παράγραφος 3.10 περιγραφεί άξονες από άλλου τύπου μηχανήματος, θα πρέπει να 

αλλάξει σε:  

Ο μπροστινός άξονας θα πρέπει να είναι σταθερός ενώ ο οπίσθιος άξονας θα πρέπει να 

έχει ταλάντωση τουλάχιστον ±12°.  

 

Παράγραφος 3.12 Λοιπός Εξοπλισμός  

Η παρακάτω πρόταση περιγραφεί άξονες από άλλου τύπου μηχανήματος, θα πρέπει να 

αφαιρεθεί εντελώς. 

 Θα φέρει ένα ζεύγος σταθεροποιητών (ποδαρικά) με ανεξάρτητη υδραυλική 

λειτουργία.  

Παράγραφος 3.14  

Παράδοση Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι 

εγκαταστάσεις της ΜΕΑ Θήβας.  

 

Παράγραφος 3.15 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

«Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα 

προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που 

καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – 

όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στην έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η 

άδεια κυκλοφορίας.»  

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα έγγραφα για την έκδοση από τον ιδιοκτήτη 

την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας όπως σωστά το απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας όμως μπορεί να καθυστερήσει από την αρμόδια 

υπηρεσία της Περιφέρειας έως και 3 μήνες. Συνεπώς είναι άδικο να καθυστερήσει 

αντίστοιχα και η εξόφληση του προμηθευτή έως και 3 μήνες από την στιγμή που έχει 

ολοκληρώσει στο 100% την προμήθεια του μηχανήματος, για τον λόγο αυτό 

προτείνουμε να αφαιρεθεί η παραπάνω απαίτηση.  

 

Παράγραφος 3.17 Εκπαίδευση  

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες.  

Η διάρκεια της εκπαίδευσης συνήθως σε μηχανήματα αυτού του μεγέθους δεν απαιτεί 

χρόνο πέρα της μιας ημέρας για τον λόγο αυτό προτείνουμε να αλλάξει σε «κατ' 

ελάχιστο μια (1) ημέρα».  

 

Παράγραφος 3.21.1 Κριτήρια αξιολόγησης Ελαστικοφόρου Φορτωτή Εκσκαφέα  

(θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη εκσκαφέας από τον τίτλο καθώς και οι παρακάτω 

διορθώσεις)  

 

 

 



Α/Α  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10  

 

2 Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.) 100 – 120 10  

 

3 Σύστημα διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέδηση – φρένα 100 – 120 10  

 

4 Υδραυλικό Σύστημα & Σύστημα Περιστροφής 100 – 120 10  

 

5 Σύστημα φόρτωσης, κάδος φόρτωσης, αποδόσεις και γωνίες ανάκλησης Σύστημα 

εκσκαφής (Βάθος εκσκαφής, ανυψωτική ικανότητα κ.α.) 100 – 120 10  

 

6 Σύστημα διαχείρισης & Άξονες (Ρύθμιση υδραυλικής ισχύος, κλείδωμα μπροστινού 

άξονα (κ.α.) 100 – 120 –  

 

7 Καμπίνα χειρισμού (Σχεδιασμός ασφαλείας, εργονομία, διάγνωση βλαβών κ.α.) 100 – 

120 10  

 

8 Λοιπός Εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 

CE κ.α.) 100 – 120 10  

 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5  

 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 10  

 

11 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης 

ύπαρξης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120  

 

10  

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5  

Σύνολο 100  

 

Όνομα ΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Email 
nvasilopoulos@condellispaul.gr 

Άρθρο 6 Ένα (1) 

μικρό λαστιχοφόρο 

φορτωτή 

Ημ/νία 
30/04/2020 

2. Στην τεχνική προδιαγραφή του μηχανήματος 6 και συγκεκριμένα «ΜΙΚΡΟΣ 

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ» με προϋπολογισμό 25.000€ συν ΦΠΑ 24% θα 

θέλαμε να σας προτείνουμε ένα ποιο ισχυρό μηχάνημα με 49 HP από το 

προδιαγραφόμενο οπωσδήποτε με αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού σε 37.000€ 

συν ΦΠΑ 24%  

Συνεπώς προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:  

Παράγραφος 6.7 Γενικά «Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, μονοκόμματο ή 

αρθρωτό, με τοποθετημένο μπροστά τον κάδο φόρτωσης.» Σε συνδυασμό με την 

Παράγραφο 6.10 Σύστημα μετάδοσης κίνησης στην οποία αναφέρει «Η κίνηση θα 

μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4×4). Η μετάδοση θα είναι υδροστατικού τύπου, με 



δύο ανεξάρτητες διατάξεις κίνησης (μία για κάθε ζεύγος πλευρικών τροχών), ώστε να 

είναι δυνατή η επιτόπια περιστροφή του οχήματος κατά 360°.  

Θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για αρθρωτού τύπου διότι δεν πληρεί την απαίτηση 

όλου του συστήματος μετάδοσης.  

 

Παράγραφος 6.19 Παράδοση  

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ 

Θήβας.  

 

Παράγραφος 6.20 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας  

«Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωσή του θα 

προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που 

καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – 

όπου απαιτηθεί – τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στην έκδοση της άδειας 

κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η 

άδεια κυκλοφορίας.»  

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα έγγραφα για την έκδοση από τον ιδιοκτήτη 

την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας όπως σωστά το απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας όμως μπορεί να καθυστερήσει από την αρμόδια 

υπηρεσία της Περιφέρειας έως και 3 μήνες.  

Συνεπώς είναι άδικο να καθυστερήσει αντίστοιχα και η εξόφληση του προμηθευτή έως 

και 3 μήνες από την στιγμή που έχει ολοκληρώσει στο 100% την προμήθεια του 

μηχανήματος, για τον λόγο αυτό προτείνουμε να αφαιρεθεί η παραπάνω απαίτηση.  

 

Παράγραφος 6.22 Εκπαίδευση  

Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες.  

Η διάρκεια της εκπαίδευσης συνήθως σε μηχανήματα αυτού του μεγέθους δεν απαιτεί 

χρόνο πέρα της μιας ημέρας για τον λόγο αυτό προτείνουμε να αλλάξει σε «κατ' 

ελάχιστο μια (1) ημέρα».  

 

Παράγραφος6.20.1 Κριτήρια αξιολόγησης Μικρός Λαστιχοφορος Φορτωτής Συμπιεστή 

Απορριμμάτων  

 

(θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη Συμπιεστής Απορριμμάτων από τον τίτλο καθώς και οι 

παρακάτω διορθώσεις)  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100 – 120 10  

 

2 Κινητήρας (Ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.) 100 – 120 10  

 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Τύπος συστήματος, ταχύτητες, ικανότητα αναρρίχησης, 

κ.α.) 100 – 120 10  

 

4 Σύστημα Διεύθυνσης & Συμπυκνωτικοί κύλινδροι – τροχοί συμπίεσης (Τύπος 

συστήματος διεύθυνσης, χαρακτηριστικά κυλίνδρων, κ.α.) 100 – 120 10  



 

5 Σύστημα πέδησης – φρένα (Τύπος φρένων, συστήματα ασφαλείας, κ.α.) 100 – 120 10  

 

6 Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία (Σχεδιασμός ασφαλείας, όργανα ελέγχου, 

εργονομία, κ.α.) 100 – 120 10  

 

7 Σύστημα φόρτωσης 100 – 120 10  

 

8 Λοιπός εξοπλισμός (Συστήματα ασφαλείας, εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 

CE κ.α.) 100 – 120 10  

 

9 Χρόνος παράδοσης 100 – 120 5  

 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 120 5  

 

11 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική υποστήριξη – Χρόνος εξασφάλισης 

ύπαρξης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

100 – 120 5  

 

12 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση 100 – 120 5  

 

Σύνολο 100  

 
 

 

 
 

 


