
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 19/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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 πίστωση 4.000€ σε βάρος

του ΚΑ 35-7135.003 από ΤΑΚΤΙΚΑ.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού κατά τη μελέτη ανέρχεται

στο ποσό των 3.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Χίος 19 /10/2017

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.

 Κλαδευτήρι μακριών τηλεσκοπικών χειρολαβών ρυθμιζόμενων σε μήκος 60 – 90

εκατοστά, για κλαδιά διαμέτρου μεγαλύτερης των 40χιλιοστών.

 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

 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.

 Εξάρτημα κονταροψάλιδου μπορντούρας ρυθμιζόμενο 0ο- 135ο της εταιρείας Stihl

για το σύστημα Kombi. Φραχτοκόπτης HL-KM 135ο κωδικός 4230 740 5000.

 Εξάρτημα τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi.

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο HΤ-KM κωδικός είδους  4182 200 0057.

 Ψαλίδι μπορντούρας με μαχαίρια διπλής όψης, κινητήρα τουλάχιστον 21κ.εκ.,

μήκους λάμας 60εκατοστών,βάρους όχι μεγαλύτερου των 5 κιλών



 Κλαδευτικό αλυσοπρίονο για περιποίηση των δέντρων, λάμας μήκους 35

εκατοστών, μέγιστου βάρους 3,8 κιλών, κινητήρα τουλάχιστον 32 κ.εκ, εύκολη ρύθμιση

αλυσίδας, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Χίος 19/10/2017 Χίος 19/10/2017
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 520 € 520,00€

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

2τεμάχια 40€ 80,00€

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

10τεμάχια 11,90€ 119,00€

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

2 τεμάχιο 30€ 60,00€



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

4 τεμάχια 20€ 80,00€

6 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€

7 Εξάρτημα κονταροψάλιδου
μπορντούρας ρυθμιζόμενο
0ο- 135ο της εταιρείας Stihl
για το σύστημα Kombi.
Φραχτοκόπτης HL-KM 135ο

κωδικός  είδους 4230 740
5000.

1 τεμάχιο 300€ 300,00€

8 Εξάρτημα τηλεσκοπικού
αλυσοπρίονου της εταιρείας
Stihl για το σύστημα Kombi.
Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο
HΤ-KM κωδικός είδους  4182
200 0057.

1 τεμάχιο 240€ 240,00€

9 Ψαλίδι μπορντούρας με
μαχαίρια διπλής όψης,
κινητήρα τουλάχιστον
21κ.εκ., μήκους λάμας
60εκατοστών,βάρους όχι
μεγαλύτερου των 5 κιλών

2 τεμάχια 330€ 660,00€

10 Κλαδευτικό αλυσοπρίονο για
περιποίηση των δέντρων,
λάμας μήκους 35 εκατοστών,
μέγιστου βάρους 3,8 κιλών,
κινητήρα τουλάχιστον 32
κ.εκ, εύκολη ρύθμιση
αλυσίδας, κατάλληλο για
επαγγελματική χρήση.

1 τεμάχιο 530€ 530,00€

ΣΥΝΟΛΟ 2.689,00€

Φ.Π.Α 17% 457,13€

Εκτιμώμενη
δαπάνη 3.146,13€



Χίος 19/10/2017 Χίος 19/10/2017
Θεωρήθηκε Ο Συντάκτης

Ο Δ/ντης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Τσουρούς Ιωάννης

ΠΕ9 Γεωπόνων

Γκιουβέτσης Γεώργιος


