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Προμήθεια Εργαλείων Κήπων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων τα οποία 

χρησιμοποιούνται, από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των 

απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.  

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που 

συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν κατά την 

κατάθεση της προσφοράς τους τεχνικό εγχειρίδιο / φυλλάδιο, του κατασκευαστή, που 

να πιστοποιεί τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα αναγραφόμενα στη 

τεχνική περιγραφή.   

 Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει συνολική ψηφισμένη πίστωση 2.000€ 

σε βάρος του ΚΑ 35-7135.003 από ΤΑΚΤΙΚΑ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού κατά τη μελέτη ανέρχεται 

στο ποσό των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

             Χίος  27 /09/2016 

Ο Συντάκτης 

Τσουρούς Ιωάννης  

                                                                                                              ΠΕ9 Γεωπόνων 
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Προμήθεια Εργαλείων Κήπων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν: 

 Χλοοκοπτικό μηχάνημα, αυτοκινούμενο, ισχύος τουλάχιστον 3,3 ΗΡ, εύρους ύψους 

κοπής τουλάχιστον 35-75 χιλιοστά, πλάτους κοπής 53 εκατοστών, κάδου συλλογής 

τουλάχιστον 60 λίτρων, συμπεριλαμβανομένου κιτ κοπής χορτολιπάσματος, 

δυνατότητας συλλογής και οπίσθιας εκτόξευσης χόρτου.  

 Τσουγκρανόσκουπα πλαστική με κοντάρι, πλάτος εργασίας τουλάχιστον 45 

εκατοστά. 

 Διανομέας λιπάσματος / σπόρων, χωρητικότητας 20 λίτρων, πλάτους εργασίας 

μεγαλύτερου των 50 εκατοστών και μοχλό δοσολόγησης.  

 Κλαδευτήρι μακριών τηλεσκοπικών χειρολαβών ρυθμιζόμενων σε μήκος 60 – 90 

εκατοστά, για κλαδιά διαμέτρου μεγαλύτερης των 40χιλιοστών. 

 Πιρούνες με στελιάρι, με 4 ή 5  νύχια, για συλλογή χόρτων. 

 Κλαδευτήρι για κλαδιά διαμέτρου μεγαλύτερης των 18 χιλιοστών, με αντικολλητική 

επίστρωση άνω λεπίδας  και κάτω από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Κλαδευτήρι ακμονοειδές με καστάνια, για κλαδιά διαμέτρου μεγαλύτερης των 20 

χιλιοστών, με αντικολλητική επίστρωση άνω λεπίδας  και λαβές αλουμινίου  

 Κλαδευτήρι ακμονοειδές, για κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 25 χιλιοστών, με 

ανταλλακτικά αμόνι και λεπίδα, μεταλλικό.     

 Πατόφτυαρο με κοντάρι. 

 Σπαστό πριόνι κήπου, με οδοντωτή λεπίδα μήκους τουλάχιστον 12 εκατοστών και 

αντισκωριακή προστασία 



 Προέκταση από carbon μήκους ενός μέτρου, για χρήση των εργαλείων του 

συστήματος Kombi της Stihl,  HT-KM και HL-KM. Κωδικός 4180 710 7105. 

 
 

          Χίος 27/09/2016             Χίος 27/09/2016 
    Θεωρήθηκε                    Ο Συντάκτης 

Ο Δ/ντης Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                               Τσουρούς Ιωάννης                              

             Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                 ΠΕ9 Γεωπόνων 
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Προμήθεια Εργαλείων Κήπων 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

/ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα, 
αυτοκινούμενο, ισχύος 
τουλάχιστον 3,3 ΗΡ, εύρους 
ύψους κοπής τουλάχιστον 
35-75 χιλιοστά, πλάτους 
κοπής 53 εκατοστών, κάδου 
συλλογής τουλάχιστον 60 
λίτρων, 
συμπεριλαμβανομένου κιτ 
κοπής χορτολιπάσματος, 
δυνατότητας συλλογής και 
οπίσθιας εκτόξευσης χόρτου.  

1 τεμάχιο 550 € 550,00€ 

2 Τσουγκρανόσκουπα 
πλαστική με κοντάρι, πλάτος 
εργασίας τουλάχιστον 45 
εκατοστά. 

20 τεμάχια 14,5€ 290,00€ 

3 Διανομέας λιπάσματος / 
σπόρων, χωρητικότητας 20 
λίτρων, πλάτους εργασίας 
μεγαλύτερου των 50 
εκατοστών και μοχλό 
δοσολόγησης.  

1 τεμάχιο 60 € 60,00€ 

4 Κλαδευτήρι μακριών 
τηλεσκοπικών χειρολαβών 
ρυθμιζόμενων σε μήκος 60 – 
90 εκατοστά, για κλαδιά 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 
40χιλιοστών. 

2 τεμάχιο 45€ 90,00€ 

5 Πιρούνες με στελιάρι, με 4 ή 
5  νύχια, για συλλογή 

10 τεμάχια 14€ 140,00€ 



χόρτων. 

6 Κλαδευτήρι για κλαδιά 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 
18 χιλιοστών, με 
αντικολλητική επίστρωση 
άνω λεπίδας  και κάτω από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

10 τεμάχια 12€ 120,00€ 

7 Κλαδευτήρι ακμονοειδές με 
καστάνια, για κλαδιά 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 
20 χιλιοστών, με 
αντικολλητική επίστρωση 
άνω λεπίδας  και λαβές 
αλουμινίου  

2 τεμάχια 35€ 70,00€ 

8 Κλαδευτήρι ακμονοειδές, για 
κλαδιά διαμέτρου 
τουλάχιστον 25 χιλιοστών, με 
ανταλλακτικά αμόνι και 
λεπίδα, μεταλλικό.     

4 τεμάχια 26€ 104,00€ 

9 Πατόφτυαρο με κοντάρι 10 τεμάχια 14,5€ 145,00€ 

10 Σπαστό πριόνι κήπου, με 
οδοντωτή λεπίδα μήκους 
τουλάχιστον 12 
εκατοστώνκαι αντισκωριακή 
προστασία 

2 τεμάχια 20€ 40,00€ 

11 Προέκταση από carbon 
μήκους ενός μέτρου, για 
χρήση των εργαλείων του 
συστήματος Kombi της Stihl,  
HT-KM και HL-KM. Κωδικός  
είδους 4180 710 7105. 

1 τεμάχιο 100€ 100,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.709,00€ 

   Φ.Π.Α 17% 290,53€ 

   Εκτιμώμενη 
δαπάνη 1999,53€ 

 

            Χίος 27/09/2016           Χίος 27/09/2016          
 Θεωρήθηκε         Ο Συντάκτης 

Ο Δ/ντης Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                 Τσουρούς Ιωάννης                              

                     ΠΕ9 Γεωπόνων 

             Γκιουβέτσης Γεώργιος 


