
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 05/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΑΡΩΘΡΑ».

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 29.853,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση.
-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
-Προϋπολογισμός.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 05/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 24.075,00 + 24% ΦΠΑ = 29.853,00 €, ο  Δήμος Θέρμης, 
πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών βουρτσών για τα αυτοκινούμενα σάρωθρα για να 
καλύψει  της ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Θέρμης.
Η προμήθεια θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις   του  Ν.4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)   και  θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου (Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
έτους 2017).

 και στον  κωδικό:

 α) ΚΑ 02.20.6641.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017».

Αναλυτικά, οι βούρτσες σαρώθρων, θα τοποθετηθούν στα κάτωθι σάρωθρα του Δήμου Θέρμης:

                                                                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
       Θέρμη,  14 /03/2017                                                 Θέρμη,  14 /03/2017   
            Ο Συντάξας .                                  Ο Προϊστάμενος .
                                                                                       

         Ι .  ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ               Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.                      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
              

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                              Θέρμη,   14/03/2017

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 ΜΕ 108433 DAIMLER WDB9752622L381505 ΣΑΡΩΘΡΟ

2 ΜΕ 57587 IVECO ZCFAIG000B034556 ΣΑΡΩΘΡΟ
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Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  °  
Αντικείμενο της προμήθειας - Διατάξεις που ισχύουν 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΑΡΩΘΡΑ».

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με της 
διατάξεις :

1. του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης ”.

2. του Ν. 3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. του Ν.4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 2°
Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Διακήρυξη.
β) Προϋπολογισμός προσφοράς.
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
ε)Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3°
Τρόπος εκτέλεσης τη  c   προμήθειας  
Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει o Δήμαρχος 
κατά τις διατάξεις του   Ν.4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   

ΑΡΘΡΟ 4°
Υποβολή τεύχους  τεχνικής περιγραφής
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο

θα  δίδεται  σαφής  περιγραφή  για  τα  προσφερόμενα  είδη  (που  θα  είναι  ίδια  με  αυτά  που  θα
παραδοθούν) και εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων (prospectus) του οίκου κατασκευής
και  θα  φέρουν  βεβαίωση  για  τη  συμβατότητα  και  την  καταλληλότητα  τους,  από  το  εργοστάσιο
κατασκευής των σαρώθρων ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Όποια  προσφορά  δεν  συνοδεύεται  από το  τεύχος  αυτό  ή  συνοδεύεται  από το  τεύχος  με  ασαφείς  ή
ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή τις ασάφειες. 
Επί ποινή αποκλεισμού η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση για την συμβατότητα και
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την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών από το εργοστάσιο κατασκευής των σαρώθρων ή από τον
επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 5°
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη
σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα του κοινοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα. Η διάρκειά της θα είναι ενός
(1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6°
Εγγύηση
Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης,
για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού αορίστου διάρκειας.
Εγγυητικές επιστολές οι οποίες θα αναφέρουν χρόνο λήξης δε θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  συντάσσεται  κατά τον  τύπο που ισχύει  στο Δημόσιο και  κατατίθεται  υπό μορφή
εγγυητικής  επιστολής αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης  του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί  στον  ανάδοχο  μετά  τη  σύνταξη του  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής
εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7°
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης θα είναι ίσος με το χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8°
Παράδοση - Παραλαβή υλικών

Η Παράδοση των υλικών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Θέρμης, παρουσία της αρμόδιας 
Επιτροπής και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την 
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας 
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του 
συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειμένων διατάξεων, η οριστική παραλαβή των 
υλικών.

   1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο 
που ορίζεται από τη σύμβαση. 

   2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα 
με το  Ν.4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   

  3. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί o 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
στη σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με τους παρακάτω τρόπους:

     α) Με μακροσκοπικό έλεγχο.
     β) Με πρακτική δοκιμασία.

   4. Μετά τον  μακροσκοπικό έλεγχο  συντάσσεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Μετά την 
πρακτική δοκιμασία και τη λήξη του χρόνου εγγύησης συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής  
παραλαβής ή απόρριψης.

   5. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση 
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που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
ή απόρριψης στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις, και οι 
γνωματεύσεις τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο πριν αποφασίσει 
οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να 
ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

   6. Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά εργαστήρια γίνεται μετά από 
ένσταση του προμηθευτή, τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν τον φορέα της 
προμήθειας.  

   7. Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί των περιπτώσεων της παρ. 5 του παρόντος 
συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια επιτροπή ή από την 
δευτεροβάθμια αν συγκροτήθηκε τέτοια.

   8. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον Δήμο και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Δήμου για 
την έγκριση ή απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

     9. Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με απόδειξη στον προμηθευτή.
10. Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, στην περίπτωση δε 

διαφωνίας διατυπώνουν αυτή επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως την διαφωνία τους.

ΑΡΘΡΟ 9  o     
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 
ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ   1  0  o  
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της παρούσης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου του αναδόχου.

Αναπροσαρμογή  των  τιμών  όλη  την  διάρκεια  του  χρόνου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  δεν  είναι
δυνατή.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  
Χορήγηση προκαταβολής
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

ΑΡΘΡΟ 12  o  
Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας ή ο 
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις , Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

                                                                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
       Θέρμη,  14 /03/2017                                                 Θέρμη,  14 /03/2017   
          Ο Συντάξας .                                  Ο Προϊστάμενος .
                                                                                       

         Ι .  ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ               Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.                    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
              

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                              Θέρμη,   14/03/2017

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 05/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΑΡΩΘΡΑ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Οι προς προμήθεια ανταλλακτικές βούρτσες θα χρησιμοποιηθούν για τον  εξοπλισμό των 
αυτοκινούμενων σαρώθρων και θα χρησιμεύσουν στην καθαριότητα των δρόμων.

Β. Οι ανταλλακτικές βούρτσες  θα είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία, η
δε κατασκευή τους θα είναι καλής ποιότητας και θα φέρουν βεβαίωση για τη συμβατότητα και την
καταλληλότητα τους, από το εργοστάσιο κατασκευής των σαρώθρων ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο
στην Ελλάδα.

Γ.  Οι  ανταλλακτικές  βούρτσες  βρίσκονται  στην  δεξιά  και  αριστερή  πλευρά  του  οχήματος.  Φέρουν
πλαστικό – ξύλινο στέλεχος και χαλύβδινα συρματίδια με φούντα. Παίρνουν κίνηση από υδραυλικούς
κινητήρες  και  οι  βραχίονες  στήριξης  και  ανάρτησης  αυτών,  τις  ανασύρουν  ή  τις  τοποθετούν
αυτόματα, σε θέση εργασίας με τη βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου. Η πίεση της βούρτσας πάνω στο
δρόμο, καθώς και η γωνία της θέσης της, μπορούν να ρυθμιστούν όπως και η ταχύτητα περιστροφής
από 0 – 120 στρ/min.

   
Αναλυτικά :

1) Για το Σάρωθρο ΜΕ 108433   SCHMIDT     SK   600   DUAL   - (ΟΜΑΔΑ 1)  

   Α) Πλευρικές βούρτσες

Διαμέτρου  Φ450/750  με  ατσάλινα  σύρματα  (Πλάτος  σύρματος  3,3  Χ   Πάχος  σύρματος  0,6)  που
στερεώνονται με 4 βίδες. Βρίσκονται στην δεξιά και την αριστερή πλευρά του οχήματος. Οι βούρτσες
αυτές έχουν πλαστικό κέλυφος και χαλύβδινα συρματίδια με φούντα. Παίρνουν κίνηση από υδραυλικούς
κινητήρες και βραχίονες στήριξης, τις ανασύρουν και τις τοποθετούν σε θέση εργασίας. Το σύρμα θα
πρέπει να είναι από υλικό αρίστης ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, εύκαμπτο, το οποίο όταν λυγίζει
θα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική του θέση.

 Β) Κεντρική Βούρτσα
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Η κεντρική βούρτσα από άξονα πολυαμιδίου αποτελείται από δύο (2) τμήματα 750mm/Φ400 δηλαδή
συνολικά 1500mm, έχει πλαστική βάση 400mm (καρέ 46Χ46) με ίνες πολυπροπυλενίου  PPL πάχους
1,5mm (ζεύγος 2 τεμαχίων). Η κεντρική βούρτσα βρίσκεται κάτω από το όχημα και αποτελείται από
πλαστικά τριχίδια πολυπροπυλενίου.

Γ) Βούρτσα Χοάνης Αναρρόφησης

Βοηθητική κυλινδρική βούρτσα χοάνης αναρρόφησης μήκους L400 / Διάμετρος Φ300mm (καρέ 46Χ46)
με ίνες πολυπροπυλενίου  PPL 1X1,1. Η βούρτσα χοάνης αναρρόφησης βρίσκεται κάτω από τη χοάνη
αναρρόφησης και αποτελείται από ίνες πολυπροπυλενίου.

2) Για το Σάρωθρο ΜΕ 57587   JOHNSTON   600   SERIES    - (ΟΜΑΔΑ 2)  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η προμήθεια σκουπών για τα σάρωθρα τύπου JOHNSON
600  Series,  διαμέτρου  Φ40  και  Φ32.  Τα  συγκεκριμένα  υλικά  τοποθετούνται  στα  πλαϊνά  μέρη  του
σαρώθρου η δε επιλογή αυτών γίνεται  βάση των  προδιαγραφών της  κατασκευάστριας  εταιρείας  του
σαρώθρου.

Το  συγκεκριμένο  μηχάνημα  έργου  –  σάρωθρο  παραδίδεται  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο,
διαθέτοντας  στο  βασικό  του  εξοπλισμό  πλαϊνές  ξύστρες  –  σκούπες  διαμέτρου  Φ32,  οι  οποίες
επιτυγχάνουν  καλύτερα  αποτελέσματα  σάρωσης  σε  περιπτώσεις  ύπαρξης  ρείθρων.  Επιπλέον  είναι
δυνατόν να εφοδιαστεί  και  με τη διάσταση Φ40, η οποία εξασφαλίζει  μεγαλύτερο πλάτος  σάρωσης.
Εξαιτίας ύπαρξης ρείθρων στους εντός σχεδίου δρόμους του Δήμου Θέρμης κρίνεται σωστό η προμήθεια
να αφορά και τους δύο (2) τύπους που προαναφέρθηκαν.

Α) Πλευρικές βούρτσες Φ40

Οι ξύστρες – πλαϊνές σκούπες διαμέτρου Φ40 είναι τοποθετημένες σε βάση κατασκευασμένη από
πλαστικό πολυουρεθάνης πάχους 2,40 cm και θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις :

- διάμετρος βάσης στήριξης σκούπας Α=42,3 cm. 
- πάχος βάσης Β = 2,4  cm.
- μήκος ατσαλοσύρματος από τη βάση Γ = 29 cm.
- ύψος σκούπας Δ = 26,5 cm (επιπλέον 2,40 cm το πλάτος της βάσης).

Τα ελάσματα θα είναι τοποθετημένα με αριθμό πυκνότητας 15 ελασμάτων ανά οπή σε τέσσερεις (-4-)
σειρές.

Η κλίση με την οποία είναι τοποθετημένο το ατσαλόσυρμα στην βάση θα είναι 30ο, ως προς τον
κάθετο άξονα συμμετρίας της ξύστρας, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια
σάρωσης και να προφυλάσσεται η βάση από προσκρούσεις στα πεζοδρόμια.

Β) Πλευρικές βούρτσες – Βούρτσες ρείθρων Φ32

Αντίστοιχα  οι  βούρτσες  ρείθρων  Φ32  θα  είναι  τοποθετημένες  κι  αυτές  σε  ξύλινη  βάση
κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης για να μην προσβάλλεται από την υγρασία, πάχους  2,90
cm με τις ακόλουθες διαστάσεις:

- διάμετρος βάσης στήριξης.
- σκούπας Α=31,9 cm. 
- πάχος βάσης Β = 2,9  cm.
- μήκος ατσαλοσύρματος από τη βάση Γ = 25 cm.
- ύψος σκούπας Δ = 24 cm (επιπλέον 2,90 cm το πλάτος της βάσης).
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Τα ελάσματα θα είναι τοποθετημένα με αριθμό πυκνότητας  32 ελασμάτων ανά οπή σε τρείς (-3-)
σειρές.

Η κλίση με την οποία θα είναι τοποθετημένο το ατσαλόσυρμα στην βάση θα είναι και σε αυτήν την
περίπτωση  30ο ως  προς  τον  κάθετο  άξονα  συμμετρίας  της  ξύστρας,  για  τους  ίδιους  λόγους  που
αναφέρονται παραπάνω.

 Το σύρμα θα πρέπει να είναι από υλικό αρίστης ποιότητας (Superflex BRT), μεγάλης ελαστικότητας, 
εύκαμπτο, το οποίο όταν λυγίζει θα πρέπει να  επανέρχεται στην αρχική του θέση.

Γ) Δακτύλιοι Κεντρικής Σκούπας

Δακτύλιος με ίνες πολυπροπυλενίου πάχους 2mm  με εσωτερική διάμετρo 128mm και εξωτερική 380mm.

Η κατάθεση προσφορών γίνεται  ανά  ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για την 1  ή για την 2
ομάδα ή και για το σύνολο των δύο ομάδων αλλά όχι για μέρος ομάδας  .   

                                                                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
        Θέρμη,  14 /03/2017                                                 Θέρμη,  14 /03/2017   
            Ο Συντάξας .                                   Ο Προϊστάμενος .
                                                                                       

         Ι .  ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ               Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.                      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
              

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                              Θέρμη,   14/03/2017

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 05/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΑΡΩΘΡΑ».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α) Για το Σάρωθρο τύπου   JOHNSTON   600.  (ΟΜΑΔΑ 1)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ40cm ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟ 
JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ   23 140,00 3.220,00

2 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ32cm ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ   23 130,00 2.990,00

3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 945 11,00 10.395,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.605,00
Φ.Π.Α. 24%    3.985,20

ΣΥΝΟΛΟ 20.590,20

β) Για το σάρωθρο τύπου   SCHMIDT     SK   600.    (  ΟΜΑΔΑ   2)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Φ450/750mm ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 135,00 1.350,00

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ(2 Χ 75cm) ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 16  320.00 5.120,00

3 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΟΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟ 
SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 100,00 1.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.470,00
   Φ.Π.Α. 24%    1.792,80

ΣΥΝΟΛΟ 9.262,80

                                                                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
       Θέρμη,  14 /03/2017                                                 Θέρμη,  14 /03/2017   
           Ο Συντάξας.                                  Ο Προϊστάμενος .
                                                                                       

         Ι .  ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ               Χ.  ΠΟΛΥΖΟΣ        ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.                        ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
              

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                              Θέρμη,   14/03/2017

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

                                                                                                                  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 05/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΑΡΩΘΡΑ».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  σε ΕΥΡΩ

α) Για το Σάρωθρο τύπου   JOHNSTON   600.  (ΟΜΑΔΑ 1)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ40cm ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟ 
JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ   23

2 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ32cm ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ   23

3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 945

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%    

ΣΥΝΟΛΟ

β) Για το σάρωθρο τύπου SCHMIDT SK 600. (ΟΜΑΔΑ 2)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Φ450/750mm ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ(2 Χ 75cm) ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟ SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 16

3 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΟΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟ 
SCHMIDT SK 600.

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%    

ΣΥΝΟΛΟ

                                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                              
      Θ έ ρμ η ,  14 /03 /2017                           Θέ ρμ η ,  14 /03 /2017                                 Ο  Π ΡΟ Σ ΦΕ ΡΩΝ  
        Ο  Σ υντά ξα ς .           Ο  Π ροϊ στά μ ε νος .                             ΘΕ ΡΜΗ  ……/……/…………  
                                                                                       

    Ι .  ΛΑ ΜΠ ΟΥ ΡΑΣ            Χ .  Π ΟΛΥ Ζ ΟΣ
 ΜΗ Χ ΑΝ Ι ΚΟ Σ  ΟΧ Η ΜΑΤΩΝ  Τ.Ε .    ΜΗ ΧΑ Ν ΟΛΟ ΓΟΣ  ΜΗ Χ ΑΝ Ι ΚΟ Σ  Π .Ε .       ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α Κ ΡΙ ΒΕ Σ  Α Ν ΤΙ ΓΡΑΦΟ

Ο  Α ΡΜΟΔΙ ΟΣ  Υ ΠΑ ΛΛΗ ΛΟΣ                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
           ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                                                                Θέρμη,   14/03/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΕΝΑ
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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