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ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
διαφόρων µηχανηµάτων 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23, παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια των παρακάτω 
γεωργικών µηχανηµάτων, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου του ∆ήµου. 

Α/Α Είδος Μ/Μ Ποσότητα  

1 Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονo  µε πάνω χειρολαβή 
κυβισµού 30,1 cm3 ισχύος  1,80 HP, βάρους 3,1 
κιλά, µήκους λάµας 30 cm, στάθµη ηχοπίεσης 
97 (dB{A}) και αντιδονητικό σύστηµα. Χώρα 
κατασκευής από Ευρώπη ή ΗΠΑ. 

τεµ 3 

2 Βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονo, 
κυβισµού 36,3 cm3 ,ισχύος 1,9/HP, βάρους 7,8 
Κιλά χωρίς εξοπλισµός κοπής, µήκους λάµας 30 
cm, συνολικού µήκους µε µαχαίρια 270-390cm, 
στάθµη ηχοπίεσης 93 (dB{A}) κ. Χώρα 
κατασκευής από Ευρώπη ή ΗΠΑ. 

τεµ 2 



3 Βενζινοκίνητος εξαερωτήρας γκαζόν, 
επαγγελµατικός, µε ατσάλινο σασί, µε ισχύ 5,5-6 
HP, µε πλάτος κοπής 45-50 cm, µε ακίδες 
εξαερισµού, µε τροχούς µεταλλικούς µε 
ρουλεµάν, µε βάθος κοπής ρυθµιζόµενο µε 
µνήµη, µε ατσάλινες λεπίδες & βάρος 59-65 kg 
Χώρα κατασκευής από Ευρώπη ή ΗΠΑ. 

τεµ 1 

4 Βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µε κυβισµό 35-38 
cm3 , µε ισχύ 2,2-2,3 HP, µε βάρος (χωρίς 
καύσιµο, κοπτικό εξάρτηµα, & προφυλακτήρα) 
6-7,1 kg, µε άξονα κίνησης µέσα στο σωλήνα 
άκαµπτο, µε ρύθµιση λαβής χωρίς εργαλεία, µε 
σύστηµα µεταφοράς αορτήρα & µε εξαρτήµατα 
α) δίσκο & β) κεφαλή µεσινέζας Χώρα 
κατασκευής από Ευρώπη ή ΗΠΑ. 

τεµ 2 

5 Βενζινοκίνητο µπορντουροψάλιδο, µε 
στρεφόµενη λαβή, µε µαχαίρια αµφίπλευρης 
κοπής, µε κυβισµό 22-25 cm3 , µε ισχύ 1 HP, µε 
βάρος 5,7-5,9 kg, µε µήκος κοπής 73-75cm µε 
αντιδονητικό σύστηµα, µε σύστηµα φίλτρανσης 
αέρα µακράς διάρκειας, να µη φέρει καταλύτη 
στην εξάτµιση Χώρα κατασκευής από Ευρώπη ή 
ΗΠΑ. 

τεµ 2 

     

 
 
 
 
 

 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 

 

  

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

α.α. 
 
 

Αριστείδης Μπολάκης 
Αντιδήµαρχος Ηρακλείου 

 
 


