
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000 € 
CPV 34223300-9 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος θρυμματισμού κλα-

διών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του δήμου Ωραιοκάστρου. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η απόκτηση δυνατότητας από την Υπηρεσία Πρασίνου του μικροτεμαχι-

σμού των φυτικών καταλοίπων από κλαδέματα τόσο του Δήμου όσο και των πολιτών, ώστε αυτά να 

αποτελέσουν κατάλληλο διογκωτικό για το οργανικό κλάσμα, προκειμένου το μίγμα να μπορεί να α-

ποδομηθεί και να καταστεί λίπασμα (κομπόστ). 

Ο θρυμματιστής θα φέρεται επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου (τρέιλερ) και θα κινείται από ενσωμα-

τωμένο κινητήρα diesel ισχύος τουλάχιστον 55 kW. Θα διαθέτει ταχέως περιστρεφόμενο σύστημα 

θρυμματισμού με μαχαίρια και σφυριά (έτσι ώστε η φθορά των μαχαιριών να μειώνεται στο ελάχιστο) 

και περιστρεφόμενη κατακόρυφη μεταλλική χοάνη απόρριψης του θρύμματος. Η χοάνη εισόδου των 

κλαδιών προς θρυμματισμό θα είναι οριζόντια, θα έχει κωνικό σχήμα και θα φορτώνεται με φορτωτή ή 

με το χέρι. Θα μπορεί να θρυμματίσει συμπαγή κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm. 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 

προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. Όπου αναφέρεται ο όρος περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από ± 5%. 

Πλαίσιο (τρέιλερ) 
Ο θρυμματιστής θα πρέπει να είναι τοποθετημένος επάνω σε τρέιλερ υψηλής αντοχής (κατάλληλο για 

ταχύτητες μέχρι 80 km/h), με σύστημα ρυμούλκησης, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, κατάλληλο για την έλξη 

του από κοτσαδόρο οχήματος. Στο εμπρόσθιο τμήμα του θα φέρει ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ποδαρικό, 

για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία του τεμαχιστή ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένο με το ό-

χημα. Θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης και θα φέρει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό που 

προβλέπεται από τον ΚΟΚ καθώς και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.  

Το συνολικό βάρος του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2200 kg.  

Κινητήρας 
Ο τεμαχιστής θα κινείται από πετρελαιοκινητήρα με τουλάχιστον 4 κυλίνδρους και ισχύος τουλάχιστον 

55 kW. Ο κινητήρας πρέπει να διαθέτει ειδικό ηχομονωτικό κάλυμμα.  



Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο τόσο η κατανάλωση και η εκπομπή καυσαερίων όσο και η 

στάθμη θορύβου, το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση στροφών και αυτόματη επι-

λογή στροφών κινητήρα ανάλογα το είδος της ξυλείας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν έ-

τοιμα προγράμματα επιλογής των στροφών λειτουργίας ανάλογα το είδος ξυλείας. Επίσης θα πρέπει 

να υπάρχει αισθητήρας αναγνώρισης κίνησης ο οποίος όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα θα μειώνει 

τις στροφές του κινητήρα στο ελάχιστο και θα τις αυξάνει μόλις αντιληφθεί δραστηριότητα. Με αυτό 

τον τρόπο θα επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης καυσίμου αλλά και ταυτόχρονα θα προστατεύε-

ται το περιβάλλον από τις εκπομπές καυσαερίων. Η δεξαμενή καυσίμου θα είναι τέτοια ώστε σε συν-

δυασμό με την κατανάλωση του να επιτρέπει συνεχόμενη λειτουργία για τουλάχιστον 10 ώρες.    

Σύστημα τροφοδοσίας 
Το σύστημα τροφοδοσίας του μηχανήματος θα αποτελείται από κατάλληλη χοάνη εισόδου και σύστη-

μα προώθησης κλαδιών με ράουλο και μεταλλικό ιμάντα έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η τροφοδοσία 

μεγάλης ποσότητας κλαδιών. Η τροφοδοσία θα να γίνεται είτε από φορτωτή είτε με το χέρι και για το 

λόγο αυτό θα πρέπει η χοάνη τροφοδοσίας να είναι μεγάλων διαστάσεων ώστε να μπορεί να τεμαχί-

σει κλαδιά μέγιστης διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm. Θα είναι ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 

1500 mm Χ 1500 mm κατ΄ ελάχιστον, το ύψος φόρτωσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 700 

mm. Ο ιμάντας τροφοδοσίας και το ράουλο τροφοδοσίας θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 500 mm.  

Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας που θα επιτρέπει την απεμπλοκή των κλαδιών 

σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή αιφνίδιας βλάβης του τεμαχιστή κλαδιών. 

Επιπλέον, θα φέρει κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων 

και  ωρομετρητή, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται το σύστημα τροφοδοσίας έτσι ώστε να προστατεύε-

ται ο κινητήρας του μηχανήματος και αποφεύγονται φαινόμενα υπερφόρτισής του. Για την απεμπλοκή 

του θα διαθέτει υδραυλικό συμπλέκτη. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεγκατεστημένα προ-

γράμματα για την βέλτιστη λειτουργία ανάλογα με το είδος ξυλείας. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι 

συνδεδεμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα.  

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει μια μπάρα περιμετρικά της χοάνης η οποία θα απενερ-

γοποιεί την τροφοδοσία. Με μπουτόν τα οποία θα είναι τοποθετημένα στο πλάι θα υπάρχει η δυνατό-

τητα επιλογής της φοράς περιστροφής του συστήματος τροφοδοσίας αλλά και διακοπής της λειτουρ-

γίας σε περίπτωση κινδύνου. 

Σύστημα θρυμματισμού 
Το σύστημα θρυμματισμού των κλαδιών θα αποτελείται  από ένα τύμπανο τεμαχισμού μεγάλης διαμέ-

τρου και βάρους έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο θρυμματισμός μεγάλων ποσοτήτων αλλά και σκλη-

ρών υλικών. Η διάμετρος του τυμπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 mm και να διαθέτει τουλάχι-

στον τέσσερα (4) μαχαίρια κοπής κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας και τουλάχιστον 

είκοσι (20) σφυριά. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός ο τεμαχισμός τόσο κλαδιών μικρής διαμέτρου 

και χλωρών υλικών με την χρήση των σφυριών, μειώνοντας την φθορά στα μαχαίρια, και αυτόματα 

όταν το μηχάνημα τροφοδοτείται με σκληρά υλικά να υπαναχωρούν τα σφυριά και να λειτουργούν τα 

μαχαίρια.  Ο τεμαχιστής θα έχει την δυνατότητα κοπής κλαδιών διαμέτρου 200 mm κατ’ ελάχιστον. Το 

παραγόμενο μήκος των τεμαχισμένων κλαδιών (θρύμματα) θα κυμαίνεται περίπου στα 15 mm (για το 



80% τουλάχιστον της ποσότητας του τεμαχισμένου υλικού) και η απόδοση του μηχανήματος θα πρέ-

πει να είναι τουλάχιστον 40 m3/h. 

Σύστημα απόρριψης 
Ο αγωγός απόρριψης των θρυμμάτων θα είναι τοξοειδής, με τη δυνατότητα να απορρίπτει είτε εντός 

φορτηγού οχήματος, είτε εντός ανοικτού container, είτε εντός κάδου απορριμμάτων, είτε επί του εδά-

φους. Ο αγωγός απόρριψης θα είναι αναδιπλούμενος και θα αποτελείται από δύο (2) μέρη, το δε κά-

τω μέρος θα είναι στερεωμένο σε βάση με δυνατότητα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο κατά του-

λάχιστον 180°. 

Το άνω μέρος του αγωγού θα φέρει κλαπέτο μεταβλητής κλίσης για τον έλεγχο της βέλτιστης διεύ-

θυνσης απόρριψης των τεμαχισμένων υλικών. Το ύψος του αγωγού εκτόξευσης θα είναι τουλάχιστον 

2000 mm. 

Το εν λόγω συγκρότημα θα φέρει πιστοποίηση CE, 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 72.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%). 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Θρυμματιστής κλαδιών  Τεμ. 1 58.064,50 € 58.064,50 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 58.064,50 € 

   ΦΠΑ 24% 13.935,50 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00 € 
 

   
Ωραιόκαστρο 17-7-2017 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ.Π.Π. & Π.Ζ. 

 
 
 

 Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου θρυμματιστή κλαδιών, για την κάλυψη των 

αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα είναι άριστης ποιότητας με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 

ποιότητας υλικών. 

2. Αν το συγκρότημα αποδειχτεί από τον έλεγχο ακατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, η 

Υπηρεσία έχει δικαίωμα να το απορρίψει. 

3. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη μεταβολή των εκπτώσεων επί των τιμών μονάδας και η προμήθεια 

δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

4. Το συγκρότημα θα παραδοθεί στην αποθήκη του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο χρόνος εγγύησης είναι ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες. 

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή  ίση προς το 

5% του ποσού της σύμβασης της προμήθειας (πλην ΦΠΑ). Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί 

μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016. 



3. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά  ή παρατηρούμενων 

καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και 

να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. Η πληρωμή θα γίνεται με την παράδοση στον Δήμο Ωραιοκάστρου. 

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού αντίγραφα κηρύκεια κλπ. Επίσης βαρύνουν 

τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις φόροι. 

3. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγχειρίδια 

Τα εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι στην Ελληνική κατά προτίμηση. 
 

   
Ωραιόκαστρο 17-7-2017 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ.Π.Π. & Π.Ζ. 

 
 
 

 Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 


