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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2020 

(Σχετ. 1/2020) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:64.7131.01 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Προκειµένου ο ∆ήµος Σερβίων να καλύψει ανάγκες τόσο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όσο και της ∆/Νσης Υποστήριξης Καθηµερινότητας, 

όπως καθαριότητα, καθαρισµού ερεισµάτων οδών και κοινοχρήστων χώρων από 

χλοοβλάστηση και γενικότερα θεµάτων πολιτικής προστασίας απαιτείται να ενισχύσει 

τον στόλο των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού.  

Με την παρούσα µελέτη και για τη βελτίωση της καθαριότητας των κοινόχρηστων 

χώρων, γηπέδων και της παράπλευρης βλάστησης των δηµοτικών οδών θα 

προβλεφθούν δύο (2) µικροί γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), 38 PS µε πρόσθετο 

εξοπλισµό υδραυλικών καταστροφέων. Με την παραπάνω προµήθεια θα αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των καθαρισµών και η ευελιξία της διαχείρισης του Προσωπικού. 

Το προµηθευόµενα είδη έχουν όπως παρακάτω: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

1 
Μικρός Γεωργικός 

Eλκυστήρας 38hp 
16700000-2 2 17.500,00 35.000,00 € 

2 
Υδραυλικός 

Καταστροφέας 
16310000-1 2 3.500,00 7.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 42.000,00€ 

 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνεται για την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 
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προδιαγραφές της µελέτης. 

Η συγκεκριµένη προµήθεια έχει προϋπολογιστεί στις 42.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% και θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία 

συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα προµήθεια θα εκτελεστεί στα πλαίσια του προγράµµατος 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 

30292/19-4-2019 απόφαση (Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των ∆ήµων της 

χώρας από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ». 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση 

των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προµήθεια 

οχήµατα/µηχανήµατα έργου ή µηχανολογικός εξοπλισµός θα παραδοθούν στον ∆ήµο 

έτοιµα προς κυκλοφορία και χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων θα 

συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη 

χρήσης κλπ. Η παράδοση των οχηµάτων/µηχανηµάτων θα λάβει χώρα στο 

Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Σερβίων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την ανάρτηση 

σε εµφανές σηµείο των υπό προµήθεια ελκυστήρων και των υδραυλικών 

καταστροφέων πινακίδα, οι προδιαγραφές της οποίας περιγράφονται στο τεύχος των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία θα καταδεικνύει την χρηµατοδότηση του οχήµατος 

από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Τα τρακτέρ µε τον επιπρόσθετο εξοπλισµό, πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήµατα 

/ µηχανισµούς / διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), 

διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των 

εργασιών / χειρισµών από τους εργάτες του ∆ήµου και από τους τεχνικούς 

συντήρησης και επισκευών. 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον ∆εκαοκτώ (18) µηνών χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων ή/και ωρών 

λειτουργίας, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς 

επίσης και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, κατά 

προτίµηση στην Ελληνική(τόσο των οχηµάτων όσο και τυχόν συνοδευτικού 

εξοπλισµού). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη των 

οχηµάτων/µηχανηµάτων σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως κατά προτίµηση τουλάχιστον 
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για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης (γνήσια ή εφάµιλλα).  

Με την παράδοση των οχηµάτων/µηχανηµάτων ή άλλου εξοπλισµού, µε ποινή 

να µην γίνει η παραλαβή του, θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήµατος που 

εκδίδει το αρµόδιο Υπουργείο. 

Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδοθούν στον ∆ήµο, µε πρόσφατης κυκλοφορίας 

ελαστικά επίσωτρα (όχι αναγοµωµένα - κατασκευής εντός έτους) έτοιµα προς 

κυκλοφορία.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Αναπλ. Προιστ.  

∆/νσης Υποστήριξης 

Καθηµερινότητας 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Νίκου Λάµπρος 

∆ιπλ. Πολ. Μηχ. µε Α΄ β 

Νίκου Λάµπρος 

∆ιπλ. Πολ. Μηχ. µε Α΄ β 
Ελευθερίου Χρήστος 

 


