
1 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ    ΧΙΟΥ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                   

 

 

 

 

                                                             ΜΕΛΕΤΗ  

 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.999,53   ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

 

    

                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια χορτοκοπτικών εργαλείων τα 

οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των 

απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του. 

 Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των κοινόχρηστων 

χώρων πρασίνου του Δήμου (πάρκα, άλση κτλ) 

  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.   

 Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της 

μελέτης. 

 Οι τιμές βάσει  των  οποίων  συντάχθηκε  ο  προϋπολογισμός  της  μελέτης  

είναι  τιμές  εμπορίου  και συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των μηχανημάτων στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου 

 Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 2.000€ σε βάρος του ΚΑ 

35-7135.005. 

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο 

ποσό των 1.999,53€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ. 

  

  
 

 

 

   ΧΙΟΣ    06 -06-2019                                                ΧΙΟΣ    06-06-2019 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

 

 

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                            ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

           ΧΙΟΣ        06 -06-2019                                     ΧΙΟΣ    06 -06-19 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ      

  

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                                           ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

α/α Προϊόν Ποσότητα 

KG ή LT 

ή Τεμάχια 

Τιμή 

μονάδος 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ποσό € 

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΗΣ  : Κινητήρα βενζίνης  
Η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,3Kw. Ο  κυβισμό μηχανής 

τουλάχιστον 50 cm3, Το βάρους μέχρι 12,1 κιλά, 

Η διάμετρος του σωλήνα του Χορτοκοπτικού να 
είναι 28,05 mm. Το Επίπεδο θορύβου Lwa μέχρι 

118dB. Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 

μέχρι 97dB. Να είναι επώνυμης εταιρίας με 
υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.  

Ενδεικτικού  τύπου Husqvarna 553RBX. 

1 855 855 

 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ  

Επαγγελματικής χρήσης  
Κινητήρα βενζίνης  

Η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,3Kw. Ο κυβισμό μηχανής 
τουλάχιστον 50 cm3. Το βάρους μέχρι 12,1 κιλά, 

Η διάμετρος του σωλήνα του Χορτοκοπτικού να 

είναι 28,05 mm. Το Επίπεδο θορύβου Lwa μέχρι 

118dB. Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 
μέχρι 102dB. Να είναι επώνυμης εταιρίας με 

υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών. 

Ενδεικτικού  τύπου Husqvarna 553RS 

2 427 854 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ 

 

1709 

                                                         Φ.Π.Α. 17% 

 

290,53 

                                                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

1.999,53 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

δύο (2) έτη από την παραλαβή τους.  

 Τα  μηχανήματα  θα  είναι  απολύτως  καινούργια,  επαγγελματικής  χρήσης,  

αρίστης  ποιότητας,  γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας 

του μηχανήματος, θα πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE. 

 Για το  βενζινοκίνητο επαγγελματικό  χορτοκοπτικό πλάτης:   Η ισχύς του 

μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3Kw. Ο  κυβισμό μηχανής 

τουλάχιστον 50 cm3, Το βάρους μέχρι 8,6 κιλά. Η διάμετρος του σωλήνα του 

Χορτοκοπτικού να είναι 28,05 mm. Το Επίπεδο θορύβου Lwa μέχρι 118dB. Πίεση 

θορύβου στα αυτιά του χειριστή μέχρι 97dB. Να είναι επώνυμης εταιρίας με 

υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.  

Ενδεικτικού  τύπου Husqvarna 553RBX. 

Για το  βενζινοκίνητο Χορτοκοπτικό:  Η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,3Kw. Ο κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 50 cm3. Το βάρους μέχρι 12,1 

κιλά, Η διάμετρος του σωλήνα του Χορτοκοπτικού να είναι 28,05 mm. Το Επίπεδο 

θορύβου Lwa μέχρι 118dB. Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή μέχρι 102dB. Να 

είναι επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών. 

Ενδεικτικού  τύπου Husqvarna 553RS 

 

  Χιος     06 -06-2019                                        Χίος    06 -06-2019 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                      

                                                                                          

 

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                                       ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ      


