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ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια 
διαφόρων γεωργικών εργαλείων 
 
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 εργαλείων, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου του ∆ήµου. 
 

Α/Α ΚΩ∆ CPV Είδος Μ/Μ Ποσότητα  

1 44619400-6 Βαρέλι πλαστικό 200lt τεµ 2 

2 44512000-2 
Γκαζοτανάλια µήκους 25cm από Chromium – 
vanadium τεµ 2 

3 44613600-6 
Καρότσι οικοδοµής µε τρακτερωτό λάστιχο & 
άξονα ρουλεµάν µε σταθερά µπράτσα τεµ 3 

4 44512000-2 
Καρφωτικό µε ελατήριο δίχαλου και καρφιών 
∆ΕΙΓΜΑ τεµ 3 



5 43132300-0 

Κρουστικό περιστροφικό, µε ικανότητα οπής 
διαµέτρου 40mm, µε µέγιστη οπή µε 
ποτηροκορώνα 105mm, ονοµαστικής ισχύος  
1100W, ισχύος κρούσης 6,2J, ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 235-480 rpm, κρούσεις το λεπτό 1350-
2750, βάρος 6,7kg. Συµπαραδιδόµενα: ίσια πλαϊνή 
χειρολαβή, οδηγός βάθους, γράσσο, βαλιτσάκι 
µεταφοράς. τεµ 1 

6 44512800-0 Κατσαβίδι δοκιµαστικό τεµ 2 

7 44512200-4 Πένσα Νο 7 Ευρωπαϊκής Προέλευσης τεµ 20 

8 44511200-7 Πηρούνα µεταλλική µε έξι δόντια ατσάλινη τεµ 20 

9 44511500-0 
Πριόνι ARS διπλής κοπής µε ατσάλινη λάµα, 
µήκους 24 cm τεµ 10 

10 44511500-0 
Πριόνι ARS διπλής κοπής µε ατσάλινη λάµα, 
µήκους 18 cm τεµ 10 

11 44511510-3 Λάµα ατσάλινη πριονιού ARS µήκους 24 cm τεµ 20 

12 44511510-3 Λάµα σέγας διπλής κοπής τεµ 10 

13 44512800-0 

Σετ µε µύτες  κατσαβιδιού µε εξαρτήµατα σε 
κασετίνα 50 τεµ. Ευρωπαϊκής Προέλευσης 
∆ΕΙΓΜΑ τεµ 1 

14 44512000-2 Σκεπάρνι εγχώριο  µε σκεπαρνόξυλο  τεµ 5 

15 44512000-2 Ψαλίδι κλάδου LOWE Γερµανίας ίσιας κοπής τεµ 50 

16 44512000-2 

Ψαλίδι κοπής σύρµατος 24'' µε µήκος λαβής 48cm 
µε άνοιγµα κοπής 8-10mm Ευρωπαϊκής 
προέλευσης ∆ΕΙΓΜΑ τεµ 2 

17 42924700-6 Ψεκαστήρα ανοξείδωτη µε ρυθµιζόµενο µπεκ 16 lt τεµ 3 

18 42924700-6 
Ψεκαστήρα προπιέσεως πλαστική 10 lt 
Ευρωπαϊκής προέλευσης τεµ 3 

19 42924700-6 
Ψεκαστήρα προπιέσεως πλαστική 5 lt Ευρωπαϊκής 
προέλευσης τεµ 3 

20 42924310-5 

Αυλός ψεκάσµατος επαγγελµατικός µήκους 80 cm 
για ψεκασµούς µεγάλων δέντρων πίεσης 60bar µε 
χερούλι από κάτω  τεµ 2 

21 42924310-5 

Αυλός ψεκάσµατος επαγγελµατικός µεγάλης 
διασποράς µήκους 30 cm για ψεκασµούς µεγάλων 
δέντρων πίεσης 50bar µε χερούλι από κάτω  τεµ 2 

22 44512300-5 Βαριά 2 κιλών µε στυλιάρι τεµ 4 

23 44511330-7 Σκαλιδάκι  χωρίς κοντάρι τεµ 20 

24 44512000-2 Σπάτουλα µε ξύλινο χέρι τεµ 5 

25 44512700-9 Λίµα τριγωνική Νο 4 από ατσάλι τεµ 5 

26 44512700-9 Λίµα τριγωνική Νο 5 από ατσάλι τεµ 5 

27 03410000-7 Στυλιάρι σκαλίδας τεµ 30 

28 39224100-9 Σκούπα νταρένια µε κοντάρι τεµ 50 



29 03410000-7 Στυλιάρι σκαλιστηρίου µακρύ τεµ 20 

30 44511200-7 Σκούπα γκαζόν (τύπου βεντάλια) τεµ 100 

31 35810000-5 

Γυαλιά για ψεκασµούς τύπου µάσκα από µαλακό 
PVC εύκαµπτα και άθραυστα µε βαλβίδες 
εξαερισµού. ∆ΕΙΓΜΑ τεµ 70 

32 35810000-5 

Γυαλιά ασφαλείας ανθεκτικά στη χάραξη µε 
ενσωµατωµένη γέφυρα µύτης, µε λευκούς φακούς 
(polycarbonate) ∆ΕΙΓΜΑ  60 

33 35810000-5 

Φόρµα ολόσωµη από πολυπροπυλένιο, µε 
φερµουάρ & ενσωµατωµένη κουκούλα µε 
αντιστατικές ιδιότητες για προστασία από στερεά 
σωµατίδια και πιτσιλίσµατα υγρών, τύπου 6. 
∆ΕΙΓΜΑ τεµ 60 

34 35810000-5 Μάσκα ψεκασµού  ενεργού άνθρακα τεµ 300 

35 35810000-5 

Γιλέκο ανακλαστικό από πολυέστερ, σε χρώµα 
φθορίζον πορτοκαλί, που κλείνει µε velcro, µε 2 
οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες 3Μ ∆ΕΙΓΜΑ τεµ 80 

36 44512000-2 
Καλέµι µε µύτη πλακέ µήκους 30cm µε κεφαλή 
Ευρωπαϊκής προέλευσης τεµ 2 

37 44512000-2 
Καλέµι µε µύτη βελόνι µήκους 30cm  Ευρωπαϊκής 
προέλευσης τεµ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

            
    
    
    
    

 
  

        
                

    
    
    
     

 
 

 


