
  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 13/06/2018         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 17413 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                 
 

 
   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναρροφητικού 
σαρώθρου πεζού χειριστή, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 
πεζού χειριστή σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 14502/18-05-2018, ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 767/12-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 15.000,00€ με το Φ.Π.Α.     
 
 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

 
 

Να έχει 3 τροχούς, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό πλάτος που να μην 
υπερβαίνει το 1m., έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που η 
μέχρι τώρα περισυλλογή, εκτελείται χειρωνακτικά. 

Πλαίσιο σαρώθρου: 

 

(α) Να είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να διασφαλίζει 

στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τον 
εξοπλισμό και τα μεταφερόμενα φορτία, 

(β) να φέρει απαραιτήτως μπροστά και πλευρικά πλαστικό 

προστατευτικό περίβλημα, ώστε να προστατεύεται από χτυπήματα. 

Κινητήρας κίνησης και εργασίας 

Να είναι αξιόπιστος, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, 
βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης 
σε καύσιμο, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 5 ίππων. Θα 
πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική ανάφλεξη (μίζα). 
 
 
 

Κάδος απορριμμάτων: 

Να φέρει πλαστικό τροχήλατο κάδο απορριμμάτων στην πίσω όψη του, 
μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων κατά ΕΝ 
840-1/5/6, για την τροφοδοσία του με τα αναρροφούμενα απορρίμματα. 
Να κλείνει ερμητικά και να αποσπάται εύκολα ώστε να αδειάσει. 

 
Φίλτρο κατακράτησης σκόνης: 
 
 
 

Θα πρέπει να φέρει καπάκι με εσωτερικό πτυχωτό φίλτρο 
κατακράτησης σκόνης πολύ υψηλής αποτελεσματικότητας,  
Να αποσπάται εύκολα ώστε να καθαρίζεται και να πλένεται. 

 
Σύστημα & αγωγός 
αναρρόφησης: 

 

Η στρόβιλος αναρρόφησης θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, να 
διαθέτει πτερύγια ικανού πάχους με πολύ ισχυρή αναρροφητική 
ικανότητα. 
Ο αγωγός αναρρόφησης θα πρέπει να είναι εύχρηστος και εργονομικός 
με ειδική χειρολαβή και να φέρει κατάλληλο ρύγχος εισόδου με 
εύκαμπτο αγωγό, διαμέτρου τουλάχιστον 100 χιλιοστών και μήκους 
τουλάχιστον 3 μέτρων. 
Υποχρεωτικά θα πρέπει στην βάση του να διαθέτει ειδική ανοιγόμενη 
θυρίδα με εύχρηστες χειρολαβές για την τοποθέτηση απευθείας στον 
κάδο από τον χειριστή του σαρώθρου ογκωδέστερων απορριμμάτων, 
από την διάμετρο του αγωγού αναρρόφησης, που τυχόν συναντήσει 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του. 



Ηχομονωτικό κέλυφος: 

Για την ανάγκη εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές 
περιοχές το συγκρότημα αναρρόφησης θα πρέπει απαραιτήτως να 
περιβάλλεται από πλαστικό ηχομονωτικό κέλυφος,  για περιορισμό της 
ηχορύπανσης, και μείωση της στάθμης θορύβου, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, εντός των ορίων της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

Χειριστήριο κατεύθυνσης: 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου να εδράζεται κατάλληλο χειριστήριο 
που απαραιτήτως θα πρέπει να ενεργοποιεί ή να αδρανοποιεί, 
στιγμιαίως ή διαρκώς, την κίνηση του σαρώθρου. 
Να καθορίζει την πορεία κατεύθυνσής του, εμπρός και πίσω και να 
αυξάνει με ειδικό γκάζι στο ύψος του χεριού την ταχύτητα αλλά και την 
αναρροφητική ικανότητά του. 

Στοιχεία διατάξεων ασφαλείας: 

Το υπό προμήθεια σάρωθρο θα πρέπει να έχει προέλευση κατασκευής 
χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, 
εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λειτουργία και χρήση του. Με την 
προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί επικυρωμένο 
αντίγραφο ή πρωτότυπη Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου 
κατασκευής . 

 
 

To κόστος της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας εκτιμάται σε 15.000,00 € με το Φ.Π.Α. 
(12.096,77 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν με την 
προσφορά και σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεωτικά θα 
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το 
παρεχόμενο service.  

Το σάρωθρο κατά την παράδοσή του θα φέρει σε αυτοκόλλητη κίτρινη πινακίδα τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ μας (π.χ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ). 
Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων σαρώθρων θα καθορισθεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.  

Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει τα πλήρη 
στοιχεία (επωνυμία) του εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος καθώς και 
πλήρη στοιχεία δ/νσης του τόπου  εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
δήλωση αυτή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως 
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών 
τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν αναλυτικό ενημερωτικό 
υλικό για το προς προμήθεια είδος (prospectus). 
 
     Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 
19/06/2018 και ώρα 09:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..  
 
  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει 
στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 



1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για ασφαλιζόμενο προσωπικό (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).    
4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για προμηθευτή, διαχειριστή κ.λ.π. 
5. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 
6. Όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
7. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  
8. Εάν ο οικονομικός φορές τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ‘η 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου τηλ:2521350662, κ. Λαζαρίδης Λάζαρος και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Δράμας, τηλ. 2521350630 κ. Μελιάδης Μιλτιάδης. 
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Δήμος Δράμας                                             «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών         

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1.  
Αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή 

(όπως παραπάνω) 
 

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 


