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  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

       Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενός υδραυλικού καταστροφέα κλαδιών και χόρτων και ενός κάδου 

βιομηχανικού με υδραυλικές αρπάγες για τους φορτωτές τύπου CASE 221F, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την κοπή 

κλαδιών με διάμετρο από 6 cm έως και 10 cm και το πάτημα των κομμένων υλικών, καθώς και για την συλλογή κλαδιών και 

κλαδεμάτων, απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και για πιο απαιτητικές εφαρμογές όπως απορρίμματα 

μετάλλων, απόβλητα χαρτιού και όλες τις εφαρμογές ανακύκλωσης, καθώς και την μεταφορά των παραπάνω αποβλήτων 

στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.  

       Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (# 

17.732,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.0006 «Προμήθεια μηχανημάτων 

Πρασίνου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                               

                                                                                                                 
                              Η Τμ/ρχης                                                                                           Η Δ/ντρια                                                     
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                          

                                                        
 

                                                                                                                            
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                                                            Χριστίνα Γιαννουλάκη                                                                          
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       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
 

           Η προμήθεια ενός υδραυλικού καταστροφέα κλαδιών και χόρτων και ενός κάδου βιομηχανικού με υδραυλικές 

αρπάγες για τους φορτωτές τύπου CASE 221F, αφορά την κοπή κλαδιών με διάμετρο από 6 cm έως και 10 cm και το 

πάτημα των κομμένων υλικών, καθώς και την συλλογή κλαδιών και κλαδεμάτων, απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών αλλά και για πιο απαιτητικές εφαρμογές όπως απορρίμματα μετάλλων, απόβλητα χαρτιού και όλες τις 

εφαρμογές ανακύκλωσης, καθώς και την μεταφορά των παραπάνω αποβλήτων στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.   

         Τα ανωτέρω μηχανήματα παραθέτονται παρακάτω: 

 

   



                         

                                                              
                                                       
 Ο προς προμήθεια καταστροφέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατασκευασμένος για τον φορτωτή 
CASE 221F θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα φόρτωσης μέσω του υδραυλικού ταχυσυνδέσμου. 
 Τα ζητούμενα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα: 
 Ο προς προμήθεια καταστροφέας θα τοποθετηθεί και θα είναι απόλυτα συμβατός με τον υδραυλικό ταχυσύνδεσμο 
και σε πλήρη λειτουργία: 
 Υδραυλικός καταστροφέας κλαδιών και χόρτων με διάμετρο από 6 έως 10 εκατοστά ανάλογα την σκληρότητα του 
υλικού. Θα φέρει σφυρομάχαιρα για αποτελεσματικότερη λειτουργία. 
 Θα έχει βάρος λειτουργίας 510 κιλών, πλάτος κοπής τουλάχιστον 1.900 mm, ενώ το εξωτερικό πλάτος θα είναι 
τουλάχιστον 2.100 mm. Θα λειτουργεί με υδραυλική παροχή τουλάχιστον 70 lit/min και πίεση τουλάχιστον 200 bar. 
 Θα φέρει βάση στήριξης SSL TYPE για τον φορτωτή CASE 221F (ώστε να συνδέεται με τον υδραυλικό ταχυσύνδεσμο) 
με ειδικό σύστημα πλεύσης, ενώ έχει δυνατότητα μηχανικής πλευρικής μετατόπισης κατά 30 εκατοστά δεξιά, για την 
πλευρική κοπή εκτός του πατήματος του  μηχανήματος, 
 Εξοπλισμένο και με ρυθμιζόμενο ράουλο κύλισης για το πάτημα των κομμένων υλικών. 
 Το σύστημα θα τροφοδοτείται από το υδραυλικό κύκλωμα του μηχανήματος. Θα διαθέτει εύκαμπτες σωληνώσεις με 
ταχυσυνδέσμους στα άκρα για την σύνδεσή τους με τους παραπάνω εκσκαφείς, ενώ επί ποινή αποκλεισμού δεν θα 
απαιτείται τρίτη γραμμή σύνδεσης (υπερχείλισης) για την ομαλή λειτουργία του.    

 

 
 
 



 
 
 Ο προς προμήθεια κάδος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατασκευασμένος για τον φορτωτή CASE 221F 
θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα φόρτωσης μέσω του υδραυλικού ταχυσυνδέσμου. 
 Τα ζητούμενα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα: 
 Ο προς προμήθεια κάδος θα τοποθετηθεί και θα είναι απόλυτα συμβατός με τον υδραυλικό ταχυσύνδεσμο και σε 
πλήρη λειτουργία: 
 Βιομηχανικός κάδος συλλογής βαρέως τύπου με υδραυλικές αρπάγες οι οποίες θα έχουν ανεξάρτητη λειτουργία. Θα 
έχει εξωτερικό πλάτος 2,05 m χωρητικότητα 850 lit. και βάρος άδειος τουλάχιστον 410 kg. 
 Θα είναι κατάλληλος για την συλλογή κλαδιών και κλαδεμάτων, απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και 
για πιο απαιτητικές εφαρμογές όπως απορρίμματα μετάλλων, απόβλητα χαρτιού και όλες τις εφαρμογές ανακύκλωσης. Θα 
φέρει βάση σύνδεσης με τον φορτωτή CASE 221F που διαθέτει η υπηρεσία.  
 Το σύστημα θα τροφοδοτείται από το υδραυλικό κύκλωμα του μηχανήματος. Θα διαθέτει εύκαμπτες σωληνώσεις με 
ταχυσυνδέσμους στα άκρα για την σύνδεσή τους με τους παραπάνω εκσκαφείς, ενώ επί ποινή αποκλεισμού δεν θα 
απαιτείται τρίτη γραμμή σύνδεσης (υπερχείλισης) για την ομαλή λειτουργία του.  

 
 
 
 
                               Η Τμ/ρχης                                                                                                                      Η Δ/ντρια                                                       
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                          

                                                        
 

                                                                                                                            
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                                                               Χριστίνα Γιαννουλάκη   
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1

0
  

  
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας 

 
       Η δαπάνη για την προμήθεια ενός υδραυλικού καταστροφέα κλαδιών και χόρτων και ενός κάδου βιομηχανικού με 

υδραυλικές αρπάγες για τους φορτωτές τύπου CASE 221F, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την κοπή κλαδιών με διάμετρο 

από 6 cm έως και 10 cm και το πάτημα των κομμένων υλικών, καθώς και για την συλλογή κλαδιών και κλαδεμάτων, 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και για πιο απαιτητικές εφαρμογές όπως απορρίμματα μετάλλων, 

απόβλητα χαρτιού και όλες τις εφαρμογές ανακύκλωσης, καθώς και την μεταφορά των παραπάνω αποβλήτων στον 

αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα – μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης – ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά 

χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (# 17.732,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

35.7131.0006 «Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2021. 

 
       ΑΡΘΡΟ 2

ο
   

 
       Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών προσφορών 
 

             Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. 

        Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

(χαμηλότερη τιμή).  

        

   ΑΡΘΡΟ 3ο    
 
   Χρόνος εγγύησης  
 
        Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, κατάλογο ανταλλακτικών και από εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.  

 
 
 
 
 
 



 
 

     ΑΡΘΡΟ 4
ο
    

    
    Χρόνος παράδοσης  –  Διάρκεια  σύμβασης  

   
   Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων και η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες..  

 
 ΑΡΘΡΟ 8ο  

      Τρόπος πληρωμής 

  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας των προς προμήθεια ειδών μετά την 

συνολική ή τμηματική παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 200 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων  

κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις  

 

  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

έχει δοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 4412/2016. 

 

     ΑΡΘΡΟ 4ο   

      Γενικά 

       Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστα της τελευταίας σειράς παραγωγής, 

τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, πρόσφατης κατασκευής 2021 ή μεταγενέστερα. 

 Θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. 

 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, 

λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων.   

 Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικασίες Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015. Τα 

πιστοποιητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά (όρος απαράβατος) 

 

         

                              Η Τμ/ρχης                                                                                                                           Η Δ/ντρια                                                       
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                          

                                  
 

                                                                                                                            
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                                                                 Χριστίνα Γιαννουλάκη                                                                         
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             e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr  

                                                                                                                 

 

          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

1 υδραυλικός καταστροφέας 

κλαδιών και χόρτων για τους 

φορτωτές τύπου CASE 221F 

8.700,00 €  

2 κάδου βιομηχανικός με 

υδραυλικές αρπάγες για τους 

φορτωτές τύπου CASE 221F 

5.600,00 €  

      ΣΥΝΟΛΟ 14.300,00 €  

        ΦΠΑ 24% 3.432,00 €  

  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

17.732,00 €  

                                                                                                      
 
                              Η Τμ/ρχης                                                                                                                           Η Δ/ντρια                                                       
                  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                                                                       

                                    

                                                                             
                      Ευαγγελία Ιωαννίδου                                                                                                   Χριστίνα Γιαννουλάκη    
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   ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                       
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e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr                                                                    

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Προμήθειας ενός υδραυλικού καταστροφέα κλαδιών  

          και χόρτων και ενός κάδου βιομηχανικού με υδραυλικές αρπάγες για τους φορτωτές τύπου CASE 221F 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

CPV : 43200000-5 

Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφέων και συναφή μέρη 

 
 
 
 
 
 

 
                                       προϋπολογισμός :  # 17.732,00 € 

                                                                                                (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

                                                                                                             αρ. πρωτ. : 8123/16 -03-2021 



 


