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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια αρπάγης του γερανού του κλαδοτεμαχιστικού
μηχανήματος του Δήμου.” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 2561  /  18595  /  09  -  05  -201  9  (ΑΔΑ:6ΖΟ6Ω93-Φ5Σ)   Απόφαση  του  Δημάρχου  Διονύσου  με

την  οποία  εγκρίθηκε  η  22/2019 Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος  και  η  “Προμήθεια  αρπάγης  του  γερανού  του  κλαδοτεμαχιστικού
μηχανήματος” για τις ανάγκες του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
582/03-04-2019(ΑΔΑ:ΩΥΕΚΩ93-ΟΨ6) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης  στον  Κ.Α.35.6672
“Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων’’ ποσού 3.348,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

8) Την υπ’ αριθ. 18808/13-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’  αρ.  19635/20-05-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας
“Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ”

10) Το  υπ' αριθ 19REQ004867986  πρωτογενές αίτημα με  CPV:  42420000-6 με τίτλο «Κάδοι,
Πτύα, Αρπάγες και Λαβές για Γερανούς ή Εκσκαφείς»

11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όμοιες:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την  Προμήθεια αρπάγης του γερανού του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος  για τις
ανάγκες  του Δήμου όπως ειδικότερα περιγράφεται  στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,  στην  εταιρία
“Περιβαλλοντική Συμμαχία ΙΚΕ” που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ισαυρίδη 10  Τ.Κ.  11744, με Α.Φ.Μ.
800487239 Δ.Ο.Υ.  ΙΖ΄Αθηνών, τηλ.6946505996,  e-mail:  georgpap@yahoo.com σύμφωνα με τα ποσά
του παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€)
1 Προμήθεια & Τοποθέτηση Αρπάγης

στο  Κλαδοτεμαχιστικό  Μηχάνημα
προμήθειας  καινούργιας  αρπάγης,
αποξήλωσης  της  υπάρχουσας,

1 2.450,00 2.450,00

mailto:georgpap@yahoo.com
ΑΔΑ: ΩΘΞ2Ω93-4Φ5



τοποθέτησης  και  σύνδεσής  στο
γερανό  του  κλαδοτεμαχιστικού
μηχανήματος  DUECKER,  έτοιμης
για χρήση 

ΣΥΝΟΛΟ 2.450,00
ΦΠΑ   588,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.038,00

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Τ  εχνική Έκθεση  
Προμήθεια και εγκατάσταση νέας αρπάγης, πλήρως συμβατής για ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία στον
ενσωματωμένο  γερανό  τροφοδοσίας  τύπου  MOWI  400  επί  του  υπάρχοντος  κλαδοτεμαχιστικού
μηχανήματος του Δήμου μάρκας DUECKER μοντέλου DMS 500.  Η αρπάγη θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

Η αρπάγη θα  πρέπει,  εκτός  από  την λειτουργία  άνοιγμα-κλείσιμο,  να  εκτελεί  περιστροφή 360ο  μέσω
κατάλληλου υδραυλικού κινητήρα, ο οποίος θα δυναμοδοτείται από το υδραυλικό κύκλωμα του γερανού
του κλαδοτεμαχιστικού μηχανήματος.
Το άκρο της αρπάγης θα εφαρμόζει και θα στερεώνεται άνευ μετατροπών στον προαναφερθέντα γερανό. 

Ελάχιστα ενδεικτικά (με απόκλιση ±5%) χαρακτηριστικά και διαστάσεις αρπάγης:
• Σχήμα κοίλου κυλίνδρου με ύψος πλευράς 60mm, 
• Εξωτερική διάμετρο βάσης 74,0mm, 
• Εσωτερική διάμετρο βάσης 51,0mm, 
• Διάμετρο οπής διέλευσης εγκάρσιου πείρου ασφάλισης 26,0mm, 
• Απόσταση άνω άκρου οπής από άνω άκρο κυλίνδρου 17,5mm.

Η  αρπάγη  θα  πρέπει  εκατέρωθεν  των  στάνταρ  βραχιόνων  («τσιμπίδων»),  στα  πλάγια,  να  φέρει
προσθαφαιρούμενα  «δόντια»,  τα  οποία  αφενός  μεν  θα  αυξάνουν  το  πλάτος  αυτής,  αφετέρου  δε  θα
παρέχουν ασφαλέστερη συγκράτηση λεπτών κλαδιών σε συσσωματώματα.

Τα λοιπά τεχνικά στοιχεία και επιδόσεις της αρπάγης θα πρέπει να έχουν ως εξής:
• Βάρος 150kg περίπου, 
• Πίεση λειτουργίας υδραυλικού κυκλώματος 200bar, 
• Ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 1.400kg, 
• Μέγιστο ύψος (αρπάγη τελείως ανοικτή) περί τα 770mm, 
• Μέγιστο άνοιγμα περί τα 1.200kg, Ε
• Ελάχιστο ύψος (αρπάγη τελείως κλειστή) περί τα 500mm, 
• Πλάτος μεταξύ των βραχιόνων (άκρα βραχιόνων εφαπτόμενα στο κάτω μέρος) περί τα 450mm, 
• Στάνταρ πλάτος τουλάχιστο 350mm, πλάτος με τα έξτρα πλαϊνά δόντια τουλάχιστο 650mm.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η προμήθεια και τοποθέτηση της καινούργιας αρπάγης θα υλοποιηθεί εντός 15 ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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