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                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 
         Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 7εο   πλεδξίαζεο  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ  Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ  έηνπο 2022. 

Αξηζκφο απφθαζεο :06/2022 
                                           ΘΔΜΑ: Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε   
                                           Πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
                                           «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ &εμνπιηζκνχ  
                                           Καζαξηφηεηαο »    
  ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ(ρψξνο 

ζηέγαζεο ηνπ πλδέζκνπ) , ζήκεξα Παξαζθεπή 21-10-2022 θαη ψξα11ε 
πξστλή  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ , 
χζηεξα απφ ηελ κε αξ. πξση.260/17-10-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Α..Σ.θαη Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. θ. Κσλζηαληίλνπ Λίηζα πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε 
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Γ.Κ.Κ. φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα 
ιήςε απφθαζεο ζηα  ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  
Ο Πξφεδξνο δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν  (3) κειψλ 

Βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                                       ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.Κσλζηαληίλνο Λίηζαο(Πξφεδξνο)                 νπδείο  

2.Υξπζνχια Γαινπληδή (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αλαζηάζηνο Παπαρξήζηνπ (κέινο) 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  
 Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε  Πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ & εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο»    
ελεκέξσζε ην ζψκα φηη: 
Κξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα Γεδνκέλνπ φηη νη δξάζεηο Ππξαζθάιεηαο θαη 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ, ν 
Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο Γήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ ζα πξνβεί ζηελ 
πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο 
Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
θνπήο μεξψλ ρφξησλ θαη δέληξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρπζεί ε 
δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη νδψλ ηνπ Γήκνπ απφ 
ηελ πθηζηάκελε αλεπηπγκέλε θπηηθή βιάζηεζε, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ 
θίλδπλν εθδήισζεο ππξθαγηάο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (ιφγνη 
ππξαζθάιεηαο) 
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Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ κεραλεκάησλ έρεη ζπληαρζεί ε αθφινπζε ηερληθή 
έθζεζε απφ ηελ κεραλνιφγν κεραληθφ ΑΣΔΗ Δηξήλε Γξίηζα πνπ ππεξεηεί Χο 
εηδηθή ζπλεξγάηεο ζην Γήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ πξνυπνινγηζκνχ 6.038,80 
επξψ (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:  
 
ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ 
   
   
κοπιμότητα 

Ο Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 224/22-09-2022 

έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Αλαπηπμηαθφ χλδεζκν Γήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ 

αηηείηαη ηελ αγνξά κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απφ πιεπξάο ηνπ πλδέζκνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη δξάζεηο Ππξνπξνζηαζίαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ, ν Αλαπηπμηαθφο χλδεζκνο 

Γήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ θαη 

Δμνπιηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θνπήο μεξψλ ρφξησλ θαη 

δέληξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη νδψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ πθηζηάκελε αλεπηπγκέλε 

θπηηθή βιάζηεζε, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ππξθαγηάο.  

 

Σεχνική περιγραυή 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζε ζέκαηα 

πξφιεςεο εθδήισζεο ππξθαγηάο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη νδνχο 

επζχλεο ηνπ Γήκνπ. 

Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
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1. Αιπζνπξίνλν βελδηλνθίλεην ηζρχνο 3,5 Hpκε ιάκα θνπήο 50cm. Σν 
βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 4,5kgrκε απφθιηζε ±5%. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 
θηλεηήξα ζα είλαη 13.800rmpκε απφθιηζε ±5% 
 

2. Αιπζνπξίνλν βελδηλνθίλεην ηζρχνο 4,1Hp κε ιάκα θνπήο 60cm. Σν 

βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 6kgr κε απφθιηζε ±5%. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

θηλεηήξα ζα είλαη 12.800rmp κε απφθιηζε ±5% 

 

3. Αιπζνπξίνλν βελδηλνθίλεην ηζρχνο 2,1 Hp κε ιάκα θνπήο 40cm. Σν 

βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 3,7kgr κε απφθιηζε ±5%. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

θηλεηήξα ζα είλαη 13.200rmp κε απφθιηζε ±5% 

 

 

4. Κνληαξναιπζνπξίνλν ηειεζθνπηθφ βελδηλνθίλεην κε ιάκα θνπήο 

25cm. Σν βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 7,7kgr κε απφθιηζε ±5%. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 11.400rmp κε απφθιηζε ±5%. Θα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εμαξηήκαηνο πξνέθηαζεο 

θαζψο θαη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο ιάκαο θνπήο κε άιιν 

θνπηηθφ εμάξηεκα. Θα πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν γηα 

έιεγρν θαη αθξίβεηα. 

 

5. Πξνέθηαζε θνληαξναιπζνπξίνλνπ κήθνπο 1,2mκε δπλαηφηεηα 
πξνζαξκνγήο ζην θνληαξναιπζνπξίνλν.Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη 
δπλαηφηεηα επέθηαζεο κήθνπο 1,2m 

 

6. Δμάξηεκα Φαιίδη κπνξληνχξαο κε κήθνο ιάκαο 45cm θαη δπλαηφηεηα 
πεξηζηξνθήο 120 κνίξεο. Θα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην 
θνληαξναιπζνπξίνλν κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ιάκαο.Θα θέξεη απηφλνκε 
θεθαιή θαη επαγγεικαηηθή εμάξηεζε, έηζη ψζηε λα παξέρεη ζηαζεξφ 
εχξνο θίλεζεο ζηνλ ρεηξηζηή γηα απμεκέλε αθξίβεηα θαη κεησκέλε 
θφπσζε. 

7. Υνξηνθνπηηθφ βελδηλνθίλεην,ηππνδχλακεο 2,5Hp. Σν βάξνο ηνπ ζα 

είλαη πεξίπνπ 8,5kgr κε απφθιηζε ±5%. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζα 

είλαη 11.500rmp κε απφθιηζε ±5% 

8. Φπζεηήξαο αλαξξνθεηήξαο βελδηλνθίλεηνο θπβηζκνχ 25,5cc πεξίπνπ. 

Σν βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 4,8kgr κε απφθιηζε ±5%. Ζ παξνρή 

αέξα ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 600m3/hr. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα 

ζα είλαη 7.300rmp σο θπζεηήξαο θαη 6.500rmp σο απνξξνθεηήξαο κε 

απφθιηζε ±5% 

9. Φαιίδη κπνξληνχξαο βελδηλνθίλεην θπβηζκνχ 21,0cc πεξίπνπ. Σν 

βάξνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 5,5kgr κε απφθιηζε ±5%. Σν κήθνο ηεο 

ιάκαο ζα είλαη 75cm κε καραίξηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ 

απφζηαζε ησλ δνληηψλ ζα είλαη 35mmθαη ν αξηζκφο ησλ θνπψλ ζα 

είλαη 3.600 αλά ιεπηφ. 
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ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
 
Ύζηεξα απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, 
αλαγξάθεθαλ νη ελδεηθηηθέο ηηκέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 
 

 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ηεκ.) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΜΔΡΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 Αιπζνπξίνλν 
βελδηλνθίλεην ηζρχνο 
3,5Hp 
κε ιάκα θνπήο 50cm 

1 555,00 555,00 
 

2 Αιπζνπξίνλν 
βελδηλνθίλεην ηζρχνο 4,1 
Hp 
κε ιάκα θνπήο 60cm 

1 750,00 750,00 

3 Αιπζνπξίνλν 
βελδηλνθίλεην ηζρχνο 2,1 
Hp 
κε ιάκα θνπήο 40cm 

1 270,00 270,00 

4 Κνληαξναιπζνπξίνλν 
ηειεζθνπηθφ 
βελδηλνθίλεην κε ιάκα 
θνπήο 25cm 

1 480,00 480,00 

5 Πξνέθηαζε 
θνληαξναιπζνπξίνλνπ 
κήθνπο 1,2m 

1 120,00 120,00 

6 Δμάξηεκα Φαιίδη 
κπνξληνχξαο  
κε κήθνο ιάκαο 45cm 

1 325,00 325,00 

7 Υνξηνθνπηηθφ 
βελδηλνθίλεην 
ηππνδχλακεο 2,5Hp 

3 550,00 1.650,00 

8 Φπζεηήξαο 
αλαξξνθεηήξαο 
βελδηλνθίλεηνο  
θπβηζκνχ 25,5 cc 

1 250,00 250,00 

9 Φαιίδη κπνξληνχξαο 
βελδηλνθίλεηνο  
θπβηζκνχ 21,0 cc 

1 470,00 470,00 
 

   ΤΝΟΛΘΚΗ ΑΞΘΑ 
ΥΩΡΘ Φ.Π.Α (€) 

4.870,00 

    
Φ.Π.Α. 24% (€) 

1.168,80 

   ΤΝΟΛΘΚΗ ΑΞΘΑ 
(€) 

6.038,80 
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Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ 

Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 16310000-1 

Υορτοκοπτικές μηχανές και 44510000-8 Εργαλεία. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο, πνζνχ 6.038,80 €, ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ 

20.7135.0008 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ 

ΓήκσλΣξνηδελίαο θαη Πφξνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Δπίζεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ ππάξρεη αληίζηνηρε πίζησζε κε 
ΚΑ.20.7135.0008 
 
Δηζεγνχκαη ηελ έγθξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αγνξάο-Πξνκήζεηαο κεραλεκάησλ 
& εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη ηελ δέζκεπζε πνζνχ 6.038,80€  ζηνλ θσδηθφ 
ΚΑ.20.7135.0008 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 γηα ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.  
  Ζ Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ  αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ 
Απουασίζει Ομόυωνα 
Δγθξίλεη α)ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αγνξά-πξνκήζεηα κεραλεκάησλ & 
εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο  γηα θάιπςε αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 
Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ,β)ηελ δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλσηέξσ 
πξνκήζεηα χςνπο 6.038,80 επξψ  ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α 24%ζε βάξνο ηνπ 
Κ.Α.20.7135.0008 ηνπ Πξ/ζκνχ ηνπ πλδέζκνπ έηνπο 2022.  
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 
 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ            ΥΡΤΟΤΛΑ ΓΑΛΟΤΝΣΕΖ 
                                                     ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ 
                     
                        ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 
                   
 
                      ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ 
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