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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
(ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,
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Κ.Α. 35.6264.004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6.968,80 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η τεχνική έκθεση αφορά την συντήρηση όλων των μηχανημάτων κηποτεχνίας, του Τμήματος
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως χλοοκοπτικές
μηχανές γκαζόν, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα (γενικής χρήσης, κλαδευτικά και τηλεσκοπικά),
μπορντουροψάλιδα (γενικής χρήσης και τηλεσκοπικό), φυσητήρες, χορτοκοπτικών (καταστροφείς
χόρτων) με ρόδες τύπου FLO, σκαπτικά (φρέζες), ψεκαστικό μηχάνημα συρόμενο, κ.λ.π., ώστε να
επιτευχθεί η καλή λειτουργία όλων των βενζινοκίνητων μηχανημάτων και συνεπώς η εύρυθμη
λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.
Για την δαπάνη του έργου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το έτος 2019 με Κ.Α. 35.6264.004 και ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου έργου ανέρχεται σε
6.968,80 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης (service) όλων των βενζινοκίνητων
μηχανημάτων κηποτεχνίας που ανήκουν στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου.
Τα βενζινοκίνητα μηχανήματα κηποτεχνίας που χρήζουν συντήρησης είναι τα κάτωθι:
1. Χλοοκοπτικά (μηχανές γκαζόν) VIKING MB 248-253– σύνολο: (7)
2. Χλοοκοπτικό μηχάνημα VIKING MT 6127– σύνολο: (2)
3. Χορτοκοπτικά STIHL (FS 240C- FS 260 - FS410C-FS40-FS55) – σύνολο: (23)
4. Αλυσοπρίονα STIHL (MS 880-MS 290-MS 230-MS 231-MS 181C-MS 170 –κλαδευτικά
192 T και MS 150 TC – τηλεσκοπικά HT 101) – σύνολο: (25)
5. Μπορντουροψάλιδα STIHL (HS 45 – HS 81R και τηλεσκοπικό HL 95) – σύνολο: (7)
6. Φυσητήρες STIHL (BG 86 – BG 56 και βαρέως τύπου πλάτης) – σύνολο: (10)
7. Σκαπτικά (φρέζες) – σύνολο: (2)
8. Χορτοκοπτικά με ρόδες τύπου FLO – σύνολο: (3)
9. Ψεκαστικό μηχάνημα συρόμενο – σύνολο: (1)
Η τεχνική συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη
από εξειδικευμένο προσωπικό (για μηχανήματα Stihl και Viking), για την καλή και αδιάλειπτη
λειτουργία όλων των ανωτέρω μηχανημάτων κηποτεχνίας. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την υπηρεσία
– εργασία, για την περιοδική συντήρηση (service) των μηχανημάτων κηποτεχνίας.
Η τακτική συντήρηση (service) προσδιορίζεται να γίνει δύο (2) φορές ετησίως, για κάθε μηχάνημα,
θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Αναδόχου και κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται θα εκδίδεται
βεβαίωση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα μηχανήματα στα οποία έγινε η συντήρηση - service.
Η συντήρηση - service περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
1. Καθαρισμός (μηχανήματος – καρμπυρατέρ)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί)
Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας)
Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος)
Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο)
Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία)
Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά
Αν χρειάζεται: ρύθμιση ή σφίξιμο, καθώς και τρόχισμα αλυσίδας /ή του μαχαιριού κοπής
Ρύθμιση στροφών (με ηλεκτρονικό στροφόμετρο).

Οι εργασίες συντήρησης - service των μηχανημάτων κηποτεχνίας θα πραγματοποιούνται μετά
από εντολή του υπεύθυνου του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, ανάλογα με τις ανάγκες και
απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τις προαναφερόμενες εταιρίες (STIHLVIKING) καθώς όλα τα μηχανήματα κηποτεχνίας που διαθέτει το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου είναι
των εν λόγω εταιριών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις ανωτέρω
εργασίες και θα πρέπει να τηρεί ότι ορίζει η κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια της ασφάλειας από
κινδύνους κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών.
Κέρκυρα
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

30/09/ 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

