
  
 

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

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.452,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ενός μικρού γεωργικού ελκυστήρα (Τρακτέρ) και 

των παρελκόμενων αυτού, δηλ. ενός χλοοκοπτικού με κάδο συλλογής χόρτων για την κοπή των 

χόρτων των γηπέδων του δήμου και ενός υδραυλικού καταστροφέα για την συντήρηση των πρανών 

των δρόμων.   

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
1.1  Γενικά  

Ο προς προμήθεια ελκυστήρας θα καινούργιος, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, και θα 

διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για την έκδοση πινακίδων Μηχανήματος Έργου ή 

Αγροτικού Μηχανήματος, επί ποινή αποκλεισμού. 

2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 
Τύπος κινητήρα : Υδρόψυκτος πετρελαίου, προδιαγραφών Trier 3B 

Ιπποδύναμη κινητήρα  : 38 Hp 

Χωρητικότητα καυσίμου: 32 lt 

Δυναμοδότης (P.T.O.) : Ανεξάρτητο, 540 Στροφών /λεπτό 

Μετάδοση κίνησης :  4x4 

Σύστημα διεύθυνσης :  Υδραυλικό τιμόνι   

Σύστημα πέδησης  : Μηχανικού τύπου  

Συμπλέκτης: Πολλαπλών δίσκων, υγρού τύπου 

Κιβώτιο ταχυτήτων : Τύπου synchro shuttle 12 εμπρός + 12 όπισθεν 

Υδραυλικές αναμονές : 4 εμπρός + 2 πίσω 

Διαστάσεις εμπρόσθιων ελαστικών :  7-16 

Διαστάσεις οπισθίων ελαστικών  : 11,2-24 

Βάρος οχήματος: 1325 kg 



Διαστάσεις οχήματος: Μήκος 3,142 m, πλάτος <1,4 m, Ύψος με roll bar 2,4 m 

Ηλεκτρικό σύστημα : 12 V  

Μέγιστη ταχύτητα πορείας : 24 km/h 

1.3 Πρόσθετος εξοπλισμός 
Το όχημα θα διαθέτει roll-bar τύπου ROPS για προστασία του χειριστή με αντηλιακή τέντα  

1.4 Εγγύηση 
Εγγύηση διάρκειας 24 μηνών. 

2.  ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΔΟ 
2.1  Γενικά  

Το προς προμήθεια χλοοκοπτικό προορίζεται για την κοπή των χόρτων των γηπέδων του 

δήμου. Θα καινούργιο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. Θα είναι κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε γεωργικό ελκυστήρα, η δε κίνησή του θα γίνεται μέσω του δυναμοδότη (ΡΤΟ) 

του ελκυστήρα. Θα διαθέτει κάδο συλλογής χόρτων, ο οποίος θα ανοίγει υδραυλικά για το 

άδειασμά του. 

2.2 Τεχνικές προδιαγραφές 
Διαστάσεις: Μήκος 1,745 m, πλάτος 1,435 m, Ύψος 1,035 m 

Βάρος: 370 kg 

Πλάτος εργασίας: 1,550 m 

Χωρητικότητα συλλέκτη: 0,70 m3 

2.3 Εγγύηση 

Εγγύηση διάρκειας 12 μηνών. 

3.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
3.1  Γενικά  

Ο προς προμήθεια καταστροφέας προορίζεται για την συντήρηση των άκρων των δρόμων 

του δήμου. Θα καινούργιος, γνωστού και εύφημου εργοστασίου. Θα είναι κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε γεωργικό ελκυστήρα, η δε κίνησή του θα γίνεται μέσω του δυναμοδότη (ΡΤΟ) 

του ελκυστήρα. Θα είναι υδραυλικά ελεγχόμενος και θα διαθέτει ικανότητα πλευρικής 

μετατόπισης δεξιά  κατά 1,80 m ως προς τον άξονα του δυναμοδότη (ΡΤΟ) και ικανότητα 

κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο -60ο και +90ο.  

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές 

Διαστάσεις: Μήκος : 1,30 m, πλάτος 1,38 m 

Πλάτος κοπής: 1,25 m 

Βάρος: 280 kg 

Αριθμός σφυριών: 20 

Αριθμός ιμάντων κίνησης: 3 

3.3 Πρόσθετος εξοπλισμός 
Άξονας κίνησης (PTO) T4 



3.4 Εγγύηση 

Εγγύηση διάρκειας 12 μηνών. 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ 

Τόσο ο ελκυστήρας, όσο και τα ανωτέρω παρελκόμενα όχημα θα φέρουν και από τις δύο πλευρές την 

επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

Θα συνοδεύονται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 21.452,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%). 

Κωδικός CPV:  Γεωργικός ελκυστήρας : 16700000-2 

Χορτοκοπτικές μηχανές : 16310000-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γεωργικός ελκυστήρας τεμ 1 12.990.00 € 12.990.00 € 

2 Χλοοκοπτικό με κάδο τεμ 1 2.185,00 € 2.185,00 € 

3 Υδραυλικός καταστροφέας τεμ 1 2.125,00 € 2.125,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 17.300,00 € 

  ΦΠΑ 24% 4.152,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.452,00 € 

  
Ωραιόκαστρο 7/11/2018 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

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

 
 
 

 Αικατερίνη Ευθυμίοιυ 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.452,00 € 

 

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 μικρού γεωργικού ελκυστήρα (Τρακτέρ) και των 

παρελκόμενων αυτού, δηλ. ενός χλοοκοπτικού με κάδο συλλογής χόρτων για την κοπή των χόρτων 

των γηπέδων του δήμου και ενός υδραυλικού καταστροφέα για την συντήρηση των πρανών των 

δρόμων, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Τα υπό προμήθεια συγκροτήματα θα είναι άριστης ποιότητας με βάση τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ποιότητας υλικών. 

2. Αν τα συγκροτήματα αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, η 

Υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 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. Τα συγκροτήματα θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο χρόνος εγγύησης είναι για τον ελκυστήρα ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και για τα παρελκόμενα 

ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί εντός ενενήντα (90) 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 τμηματικά 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. 

 
   

Ωραιόκαστρο 7-11-2018 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

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

 
 
 

 Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 


