
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ *

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ

 ΠΛΑΙΙΟ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΚΙΝΗΣΗΡΑ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΆΞΟΝΕ – ΑΝΑΡΣΗΕΙ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ
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Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ: «Προμήθεια μηχανημάτων ζργου, οχημάτων ή και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτηγό 
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ΟΠΙΘΙΑ ΘΤΡΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΒΑΦΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ

ΑΦΑΛΕΙΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΤΗ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΔΕΙΓΜΑ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ

ΠΑΡΑΔΟΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ

τθσ διακιρυξθσ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ διακιρυξθσ

* Οι απαντήςεισ ςτισ ανωτζρω τεχνικζσ απαιτήςεισ να είναι κατά προτίμηςη αναλυτικζσ και επεξηγηματικζσ.
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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Οι απαντήςεισ ςτισ ανωτζρω τεχνικζσ απαιτήςεισ να είναι κατά προτίμηςη αναλυτικζσ και επεξηγηματικζσ.


