
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

 ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛ.:  02/2021   

 

Tίτλος:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 

             (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,  

             ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ, ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.)»  

 

 Κ.Α. 35.6264.001  ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  9.947,28 € (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 τηλεσκοπικά), φυσητήρες, χορτοκοπτικών (καταστροφείς χόρτων)  με ρόδες τύπου FLO, 

σκαπτικά (φρέζες) και ψεκαστικό μηχάνημα συρόμενο, 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 

2021 με Κ.Α. 35.6264.001  και  ο προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται σε 9.947,28 € , 

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 253 Τ– σύνολο: (10) 

2. Χλοοκοπτικό μηχάνημα VIKING  MT 6127– σύνολο: (2) 

3. Χορτοκοπτικά STIHL (FS 240C- FS 260 - FS410C-FS40-FS55) – σύνολο: (22) 

4. Αλυσοπρίονα STIHL (MS 880-MS 290-MS 230-MS 231-MS 462-MS 170 –κλαδευτικά  

                                   MS 150 TC – τηλεσκοπικά HT 103) – σύνολο: (25) 

5. Μπορντουροψάλιδα STIHL (HS 45 – HS 81R – 82R και τηλεσκοπικά HL 95) – σύνολο: (10) 

6. Φυσητήρες STIHL (BG 86 – BG 56 και βαρέως τύπου πλάτης) – σύνολο: (12) 

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 καθώς και την αλλαγή λαδιών και μπουζί στα μηχανήματα 

που ενδείκνυται.   

    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. Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί). 

3. Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας). 

4. Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος). 

5. Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο). 

6. Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία). 

7. Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά. 



8. Αν χρειάζεται: ρύθμιση ή σφίξιμο, καθώς και τρόχισμα αλυσίδας /ή του μαχαιριού κοπής. 

9. Ρύθμιση στροφών (με ηλεκτρονικό στροφόμετρο). 

10. Για τα χλοοκοπτικά (μηχανές γκαζόν), όλων των τύπων και για τα χορτοκοπτικά με ρόδες (τύπου FLO) 

αλλαγή λαδιών κινητήρα και αλλαγή μπουζί. 

11. Για τα αλυσοπρίονα, τους φυσητήρες, τα μπορντουροψάλιδα και για τα χορτοκοπτικά, όλων των 

τύπων, αλλαγή μπουζί. 

 

        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 (STIHL-VIKING) 

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    22/03/ 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο  Αν/της Προϊστάμενος  του                                   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου                          Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου 

 

 

 

 

Ζάραγκας Γεώργιος                                                      Ραρή Αναστασία 

ΠΕ Γεωπόνων                                                             ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛ.:  02/2021   

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Κ.Α.35.6264.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ, 

ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ  Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ:  9.947,28 € 
 

          Οι ανωτέρω τιμές προκύπτουν  από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε. 

                                                                                                    Κέρκυρα     22/03/2021 

         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Αν/της Προϊστάμενος  του                                   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου                          Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου 

 

Ζάραγκας Γεώργιος                                                      Ραρή Αναστασία 

ΠΕ Γεωπόνων                                                             ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE) ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 

CPV: 98390000-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2 ΦΟΡΕΣ  

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Ευρώ) 

 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 

VIKING MB 253 Τ) 

                   

10x2=20 

           50,00   1.000,00 

 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ                

(VIKING  MT 6127)  

 2x2=4           170,00 115,20 

 3 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ (STIHL FS 240C – FS 260-FS 

410C – FS40 – FS55) 

       22x2=44             39,00  1.716,00 

 4 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL MS 880-MS 290-MS 

230-MS 231-MS 462-MS 170– ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ MS 

150 TC) ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 

(STIHL  HT  103) 

        25x2=50             39,00  1.950,00 

 5 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS 45 – HS 

81R – 82R) ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ (STIHL HL 95) 

  10x2=20              39,00    780,00 

  6 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ  (STIHL BG 86 – BG 56  - 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  ΠΛΑΤΗΣ) 

  12x2=24             39,00    936,00 

 7 ΣΚΑΠΤΙΚΑ  (ΦΡΕΖΕΣ)    2x2=4             70,00    280,00 

 8 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΤΥΠΟΥ FLO   3x2=6             80,00    480,00 

 9 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ   1x2=2           100,00    200,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 8.022,00 

        ΦΠΑ   24%  1.925,28 

   ΣΥΝΟΛΟ                   9.947,28 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ KAI ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛ.:  02/2021   

 

Tίτλος:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ  

              ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ, 

              ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.» 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.947,28 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α. 35.6264.001 

                   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνονται  οι υπηρεσίες συντήρησης  - service για τα διάφορα είδη μηχανημάτων 

κηποτεχνίας του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου. 

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Για την συντήρηση – service  των μηχανημάτων κηποτεχνίας, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 

Άρθρο  1
ο
    

Χλοοκοπτικά (μηχανές γκαζόν Viking MB 253 T) 
Συντήρηση – Service των χλοοκοπτικών (μηχανών γκαζόν Viking MB 253 T), 2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά 

δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  50,00 €    ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  2
ο 

 Χλοοκοπτικό μηχάνημα  (Viking MT 6127) 
Συντήρηση – Service τoυ χλοοκοπτικού μηχανήματος (Viking MT 6127), 2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    

 Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   170,00 €     EKATOΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  3
ο 

 Χορτοκοπτικά (Stihl FS 240C - FS 260 - FS 410C - FS 40 - FS 55) 
Συντήρηση – Service των χορτοκοπτικών μηχανημάτων (stihl FS 240C - FS 260- FS 410C - FS40 - FS55) , 2 

φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   39,00 €    ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  4
ο
    

Αλυσοπρίονα (Stihl MS 880-MS 290-MS230-MS 231-MS 462-MS 170-κλαδευτικά MS 150TC και τηλε- 

                          σκοπικά αλυσοπρίονα HT 103) 
Συντήρηση – Service των αλυσοπρίονων (Stihl MS 880-MS 290-MS230-MS 231-MS 462-MS 170-

κλαδευτικών MS 150TC και τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων HT 103), 2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  39,00 €    ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  



 

Άρθρο  5
ο 

 Μπορντουροψάλιδα (Stihl HS 45-HS 81R-82R και τηλεσκοπικά μπορντουροψάλιδα HL 95) 
Συντήρηση – Service των μπορντουροψάλιδων (Stihl HS 45-HS 81R-82R και τηλεσκοπικών 

μπορντουροψάλιδων HL 95), 2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   39,00 €     ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  6
ο 

 Φυσητήρες (Stilh BG 86 - 56  –   Βαρέως τύπου πλάτης) 
Συντήρηση – Service των φυσητήρων (stihl BG 86 – 56  – Βαρέως τύπου πλάτης, 2 φορές ετησίως, κατά τα 

λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   39,00 €    ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  7
ο 

 Σκαπτικά (Φρέζες) 
Συντήρηση – Service των σκαπτικών (φρέζες), 2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   70,00 €     ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  8
ο 

 Χορτοκοπτικά με ρόδες τύπου FLO 
Συντήρηση – Service των χορτοκοπτικών με ρόδες τύπου FLO,  2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   80,00 €     ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  9
ο 

 Ψεκαστικό μηχάνημα συρόμενο 
Συντήρηση – Service του ψεκαστικού συρόμενου μηχανήματος,  2 φορές ετησίως, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:   100,00 €     ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ  

 

                                                                                  Κέρκυρα  22/ 03/ 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Αν/της Προϊστάμενος  του                                   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου                          Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου 

 

 

 

 

Ζάραγκας Γεώργιος                                                      Ραρή Αναστασία 

     ΠΕ Γεωπόνων                                                          ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛ.:  02/2021   

                                                                                                                                                                      

Tίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ, 

ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.)» 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.947,28 € (με Φ.Π.Α. 24%) Κ.Α. 35.6264.001 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την συντήρηση  -  service  όλων των μηχανημάτων 

κηποτεχνίας του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου  όπως: 

1.Χλοοκοπτικά (μηχανές γκαζόν)  VIKING MB 253 Τ– σύνολο: (10) 

2.Χλοοκοπτικό μηχάνημα VIKING  MT 6127– σύνολο: (2) 

3.Χορτοκοπτικά STIHL (FS 240C- FS 260 - FS410C-FS40-FS55) – σύνολο: (22) 

4.Αλυσοπρίονα STIHL (MS 880-MS 290-MS 230-MS 231-MS 462-MS 170 –κλαδευτικά  

                                   MS 150 TC – τηλεσκοπικά HT 103) – σύνολο: (25) 

5.Μπορντουροψάλιδα STIHL (HS 45 – HS 81R – 82R και τηλεσκοπικά HL 95) – σύνολο: (10) 

6.Φυσητήρες STIHL (BG 86 – BG 56 και βαρέως τύπου πλάτης) – σύνολο: (12) 

7.Σκαπτικά (φρέζες) – σύνολο: (2) 

8.Χορτοκοπτικά με ρόδες τύπου FLO – σύνολο: (3) 

9.Ψεκαστικό μηχάνημα συρόμενο – σύνολο: (1) 

 

      και είναι απαραίτητο  να γίνεται  δύο (2) φορές ετησίως, για την ομαλή και σωστή λειτουργία των    

μηχανημάτων του Τμήματος  Συντήρησης Πρασίνου.   

 

       Η συντήρηση -  service περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:  

1.Καθαρισμός (μηχανήματος – καρμπυρατέρ) 

2.Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί) 

3.Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας) 

4.Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος) 

5.Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο) 

6.Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία) 

7.Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά 

8.Αν χρειάζεται: ρύθμιση ή σφίξιμο, καθώς και τρόχισμα αλυσίδας /ή του μαχαιριού κοπής 

9.Ρύθμιση στροφών (με ηλεκτρονικό στροφόμετρο). 

10.Για τα χλοοκοπτικά (μηχανές γκαζόν), όλων των τύπων και για τα χορτοκοπτικά με ρόδες (τύπου FLO) 

αλλαγή λαδιών κινητήρα και αλλαγή μπουζί. 

11.Για τα αλυσοπρίονα, τους φυσητήρες, τα μπορντουροψάλιδα και για τα χορτοκοπτικά, όλων των τύπων, 

αλλαγή μπουζί. 

 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με απευθείας ανάθεση , στον προσφέροντα με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, βάσει του Ν.4412/2016  «Δημόσιες 



Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  , 

εφόσον  τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 

O προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται  σε  9.947,28 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24 %, με Κ.Α. 

35.6264.001, που υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

2. Ν.3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

πρόγραμμα Καλλικράτης».   

3. N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 

52/01-04-2019, Τεύχος Α΄. 

4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

Όπως  ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την 

ημερομηνία έγκρισης της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 :   ΟΡΙΣΜΟΙ   

1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :  

Ο Δήμος Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων , Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

e-mail : info@corfu.gov.gr 

2 «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή συνεταιρισμός ή ένωση 

προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

3   «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.  

4   «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»: Η  Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.   

5.  «Προϊσταμένη Αρχή»:  Ο Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ή η Οικονομική Επιτροπή κατά 

περίπτωση  

6.  «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» :  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα υποβάλλει προσφορά.  

7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την  αξιολόγηση των 

προσφορών  όργανο/α  της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το 

οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη » : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων,  καθορίζονται ως κάτωθι:  

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

2. Τιμολόγιο Μελέτης 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης 

4. Τεχνική Έκθεση 

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

9.  «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»  : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή 

mailto:info@corfu.gov.gr


και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης 

της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ   

Οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν απευθείας, στον προσφέροντα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 

βάσει του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», εφόσον  τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 

 

Άρθρο 5
ο
 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την  έδρα τους στη Κέρκυρα, οι 

οποίοι έχουν το δικαίωμα συντήρησης και επισκευής ή και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.   

 

Άρθρο 6
ο
 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.  Αντίγραφα εν ισχύ παραστατικών ( Επιμελητηρίου (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή τους) , έναρξης στην Εφορία ή άλλο) από τα οποία να προκύπτει η ενασχόλησή 

τους ή η δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης υπηρεσιών ανάλογων με τις ζητούμενες 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους 

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.). 

      3.  Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/ 86 ότι : 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών 

τευχών της μελέτης .  

      4.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του              

Ν.4412/2016. 

 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης 
 

  Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι: 

        - φυσικά πρόσωπα 

        - διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

        - διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 

        - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του 

6. Φορολογική ενημερότητα  

7. Ασφαλιστική ενημερότητα 



 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο          

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

9. O Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τις προαναφερόμενες εταιρίες     (STIHL-

VIKING) καθώς όλα τα μηχανήματα κηποτεχνίας που διαθέτει το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου είναι 

των εν λόγω εταιριών. 

 

Άρθρο 7
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να 

αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) 

μέχρι την …………./…./2021 και ώρα …… π.μ. , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική 

πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..» 

Προϋπολογισμού μελέτης :  ………€ ( με ΦΠΑ 24%) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία» 

 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία 

και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και 

ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

Άρθρο 8
ο
 :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους .  

 

Άρθρο 9
ο
 :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης.   

  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της συντήρησης των 

μηχανημάτων, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και 

έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου. 

 

Άρθρο 10
ο
 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.947,28 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6264.001 του 

Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021. Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνεται από το Ταμείο του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σταδιακά ανάλογα με την ολοκλήρωση  των εργασιών, με 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα 

απαραίτητα τιμολόγια και  όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.  Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους 

νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .  

 

Άρθρο  11
ο 
 :  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ   

    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης.   

 

 

 

 



 

Άρθρο 12
ο
 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για 

κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Αν/της Προϊστάμενος  του                                   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου                          Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου 

 

 

 

 

Ζάραγκας Γεώργιος                                                      Ραρή Αναστασία 

ΠΕ Γεωπόνων                                                             ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛ.:  02/2021   

 

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Κ.Α.35.6264.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ, 

ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ  Κ.Λ.Π.)»          
              

     

           

 

                                                                                                    Κέρκυρα     --/--/2021 

                                                                                                      Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE) ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 

CPV: 98390000-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2 ΦΟΡΕΣ  

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

  (Ευρώ) 

 1 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 

VIKING MB 253 Τ) 

                   

10x2=20 

  

 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ                

(VIKING  MT 6127)  

 2x2=4   

 3 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ (STIHL FS 240C – FS 

260-FS 410C – FS40 – FS55) 

       22x2=44   

 4 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL MS 880-MS 290-

MS 230-MS 231-MS 462-MS 170– 

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ MS 150 TC) ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL  

HT  103) 

              

25x2=50 

  

 5 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (STIHL HS 45 – 

HS 81R – 82R) ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ (STIHL HL 95) 

  10x2=20   

  6 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ  (STIHL BG 86 – BG 56  - 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  ΠΛΑΤΗΣ) 

  12x2=24   

 7 ΣΚΑΠΤΙΚΑ  (ΦΡΕΖΕΣ)    2x2=4   

 8 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 

FLO 

  3x2=6   

 9 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ   1x2=2   

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

  

        ΦΠΑ   24%   

                      

ΣΥΝΟΛΟ: 

  



 


