
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

Αρ. Μελέτης : 19/2022 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΡΙΖΟΤΟΜΗ & ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΧΛΩΟΤΑΠΗΤΑ» 

Προϋπολογισμός: 8.153,79€ 

CPV: 34114000-9 Ειδικά οχήματα 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος για τον αερισμό, ριζοτομή και επισπορά χλοοτάπητα 

γηπέδων   για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. 

Η ως άνω προμήθεια είναι απαραίτητη για εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα σε γήπεδα του Δήμου. 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

BENZINOKINHTΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Κυβισμός 700 έως 750cc  

 Ισχύς: από 15 έως  20 KW στις 2500 έως 3000 rpm 

 Στάθμη θορύβου έως 100db (στο αυτί του χειριστή) 

 Βάρος έως 130 kgr 

 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  έως 15 λίτρα 

 Ύψος κοπής ελάχιστο – μέγιστο  από 30  έως 105mm 

 

Ο ελκυστήρας θα συνοδεύεται από τα εξής παρελκόμενα: 

 Πλατφόρμα εξαρτημάτων συμβατή με το υπό προμήθεια μηχάνημα 

 Αραιωτής πλάτους έως 150cm 

 Εκριζωτής βρυών πλάτους έως 150cm 

 Εξαερωτής πλάτους έως 150cm 

 Σπορέας χωρητικότητας 30kgr   (με πλάτος σπορέα 1,8-3m) 

 

 

Γενικές απαιτήσεις – προδιαγραφές 

Τα εν λόγω μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

 Θα φέρουν σήμανση CE και θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές υποχρεωτικά. 

 Θα είναι καινούργια, γνωστού οίκου κατασκευής, με καλή φήμη, ο οποίος θα εκπροσωπείται από αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. 

 Θα έχουν όλες τις απαραίτητες βάσει κείμενης νομοθεσίας διατάξεις προστασίας του χειριστή.                                                                                                                  

 Θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εργαλεία (για τη συντήρηση τους) 

 Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους (επισκευές, ανταλλακτικά). 

 Να συνοδεύονται από πλήρη σειρά εγχειριδίων συντήρησης, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. 

 Ο προμηθευτής των εν λόγω μηχανημάτων θα πρέπει να βεβαιώσει ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά για τα εν λόγω 

μηχανήματα, για τουλάχιστον μια πενταετία. 

 

 

                                                                                                                                                                                    Ψαχνά, 05-08-2022 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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