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Τεχνική Έκθεση 

Ο ∆ήµος Εορδαίας είναι πληθυσµιακά ο δεύτερος µεγαλύτερος δήµος της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας µε έκταση 707,93 τ.χλµ και  πληθυσµό 45.592 κατοίκων (απογραφή 

2011). Αποτελείτε από 24 Κοινότητες και δύο οικισµούς. 

Το Τµήµα Πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής 

απασχολεί 11 άτοµα εργατοτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κατά γενική 

παραδοχή θεωρείται υποστελεχωµένο. Λαµβάνοντας υπόψη επίσης ότι το προαναφερόµενο 

προσωπικό ανήκει παράλληλα και στην πυροπροστασία - Πολιτική Προστασία (πτώσεις 

δέντρων, αποχιονισµοί, λοιπές φυσικές καταστροφές) σε συνδυασµό µε την περίοδο κρίσης 

που διανύουµε λόγω του κορονοϊού CoVid – 19 (απολυµάνσεις, λοιπά έκτακτα µέτρα) το 

πρόβληµα της ορθής συντήρησης του πρασίνου γίνεται εντονότερο. 

Η υπηρεσία στην προσπάθεια να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που της έχουν 

ανατεθεί, αλλά και να εξισορρόπηση την υποστελέχοσή της, προτίθεται να εκσυχρονίσει και 

να εµπλουτίσει τα εργαλεία που χρησιµοποιεί µε αξιόπιστα εργαλεία επαγγελµατικής χρήσης 

από επώνυµους οίκους οι οποίοι έχουν µακρά εµπειρία στην κατασκευή εργαλείων για τη 

διαχείριση του πρασίνου και τη δασοκοµία. 

Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας µε ταυτόχρονη µείωση της ανθρώπινης 

καταπόνησης, τον περιορισµό των αναγκών συντήρησης, η ευκολία εύρεσης ανταλλακτικών 

και αναλώσιµων και τέλος η αύξηση του βαθµού εκµηχάνισης των εργασιών. 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός επαγγελµατικού κλαδευτικού 

µπαταρίας (µε δυνατότητα επινότιας ανάρτησης) µε τα παρελκόµενά του (µπαταρία, 

φορτιστής, γιλέκο, κλπ) και πρόσθετο εξοπλισµό (επεκτάσεις, σύστηµα ασφαλείας χειριστή 

και βαλίτσα µεταφοράς) και δύο επαγγελµατικά κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας. 





 

Τεχνικές προδιαγραφές  

1) Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος µε τηλεσκοπικές προεκτάσεις και σύστηµα 

ασφάλειας χειριστή 

Επαναφορτιζόµενο κλαδευτικό ψαλίδι, επώνυµου ευρωπαϊκού οίκου, µε δυνατότητα αλλαγής 

κεφαλών (για κοπή κλαδιών µεγαλύτερης διαµέτρου) και µε σύστηµα ασφαλείας για την 

αποφυγή ατυχήµατος του χειριστή. Μεταφερόµενη µπαταρία µε τον φορτιστή και µε 

δυνατότητα ανάρτησης στην πλάτη µε αορτήρα (γιλέκο). Τηλεσκοπικές προεκτάσεις και 

βαλίτσα µεταφοράς.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψαλιδιού 

− Βάρος του κλαδευτικού ψαλιδιού <800γρ 

− Άνοιγµα της λάµας ≥ 60 mm  

− Ικανότητα κοπής (διάµετρος κλαδιού) ≥40 mm  

− Ταχύτητα στη µύτη της λεπίδας  ≥200 mm/s 

− Ροπή άξονα λεπίδας  ≥180 N/m 

− Λειτουργία µισού-ανοίγµατος 

− Ρύθµιση του µισού-ανοίγµατος 

− Ρύθµιση της διασταύρωσης της λεπίδας 

− Τρόπος λειτουργίας της σκανδάλης κοπής: Με πιέσεις / Προοδευτικός 

− ∆ιακόπτης On/Off πάνω στην συσκευή 

− Ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας πάνω στο ψαλίδι 

− Σώµα ψαλιδιού από αλουµίνιο 

− Σύστηµα ασφάλειας κατά των αιχµηρών αντικειµένων. 

− Σύνδεση ψαλιδιού µε µπαταρία µε σπειροειδές καλώδιο 

− Μαλακή και αντιολισθητική λαβή 

− Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1έτος 

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά µπαταρίας 

− Επαναφορτιζόµενη, τεχνολογίας λιθίου, >100Wh 

− Βάρος της µπαταρίας ≤ 820 gr 

− Βάρος του σπειροειδούς καλωδίου σύνδεσης µπαταρίας - ψαλιδιού ≤150 g 

− ∆υνατότητα προσαρµογής σε δεξιόχειρα/αριστερόχειρα 

− Μέση αυτονοµία της µπαταρίας ≥9hr (ανάλογα µε τη χρήση) 

− Χρόνος για πλήρη φόρτιση ≤1 h 45min 

− Μέση τάση της µπαταρίας 48 V 

− Τάση του φορτιστή 230 V 50 Hz  





− Λειτουργία αδράνειας 

− Σύστηµα ανάρτησης τύπου γιλέκου 

− Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1έτος 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεσκοπικής προέκτασης 1 

− Μεταβλητό µήκος ελάχιστο µήκος ≤1,2µ. και µέγιστο µήκος ≥1,8µ. 

− Βάρος ≤1,2 Kgr 

− Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1έτος 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεσκοπικής προέκτασης 2 

− Μεταβλητό µήκος ελάχιστο µήκος ≤2,1µ. και µέγιστο µήκος ≥3,5µ. 

− Βάρος ≤1,5 Kgr 

− Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 1έτος 

 

 

 

2) Επαγγελµατικό κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας  

Επαγγελµατικό κλαδευτικό αλυσοπρίονο µπαταρίας 18V, επώνυµου οίκου που θα 

συνοδεύεται από δύο µπαταρίες ιόντων λιθίου (Li ion) 18V/5Ah, τον συµβατό φορτιστή και 

βαλίτσα µεταφοράς. Όλο τα εξαρτήµατα θα βρίσκονται µέσα στη βαλίτσα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά αλυσοπρίονου 

− Μήκος λάµας 115 mm 

− Βήµα αλυσίδας 1/4" 

− Τάση 18V 

− ∆ιαστάσεις Μήκος≤ 430 mm, Πλάτος≤ 195 mm, Ύψος≤215 mm 

− Βάρος (EPTA) ≤2,6 kg 

− Ταχύτητα αλυσίδας ≥ 5m/s 

− Χωρητικότητα δοχείου λαδιού ≥ 0,07l 

− Ηλεκτρικό φρένο για µέγιστη απόδοση και πρόσθετη ασφάλεια. 

− Εργονοµική Λαβή για µεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και µικρότερη καταπόνηση 

κατά τη χρήση. 

− Αυτόµατη λίπανση αλυσίδας 

− Σύστηµα γρήγορου τεντώµατος της αλυσίδας και αλλαγής της λάµας και της 

αλυσίδας. 

− Εγγύηση ≥ 1 έτος 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά µπαταρίας 

− Επαναφορτιζόµενη τεχνολογίας ιόντων λιθίου 18V/5Ah 





 

Τεχνικά χαρακτηριστικά φορτιστή 

− Χρόνος φόρτισης µπαταρίας 18V/5Ah ≤40 min 

− Τάση του φορτιστή 230 V 50 Hz  

− Ρεύµα φόρτισης 9A 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

α/α Είδος Τεχνικές προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος µε τηλεσκοπικές προεκτάσεις και σύστηµα ασφάλειας χειριστή 

1. Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος 

1.1 Κεφαλή κλαδέµατος ∆υνατότητα αλλαγής κεφαλής ΝΑΙ 
  

1.2 Βάρος του κλαδευτικού ψαλιδιού <800gr ΝΑΙ 
  

1.3 Άνοιγµα της λάµας ≥ 60 mm ΝΑΙ 
  

1.4 Ικανότητα κοπής (διάµετρος κλαδιού) ≥40 mm ΝΑΙ 
  

1.5 Ταχύτητα στη µύτη της λεπίδας ≥200 mm/s ΝΑΙ 
  

1.6 Ροπή άξονα λεπίδας   ≥180 N/m ΝΑΙ 
  

1.7 Άνοιγµα λεπίδας 
Λειτουργία και ρύθµιση µισού-

ανοίγµατος 
ΝΑΙ 

  

1.8 ∆ιασταύρωση της λεπίδα 
∆υνατότητα ρύθµιση της 

διασταύρωσης της λεπίδας 
ΝΑΙ 

  

1.9 Τρόπος λειτουργίας της σκανδάλης κοπής Με πιέσεις / Προοδευτικός ΝΑΙ 
  

1.10 Λειτουργία on/off 
∆ιακόπτης On/Off πάνω στην 

συσκευή 
ΝΑΙ 

  

1.11 Υλικό κατασκευής σώµατος ψαλιδιού Αλουµίνιο ΝΑΙ 
  

1.12 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας  Πάνω στο ψαλίδι ΝΑΙ 
  





1.13 
Προστασία κατά των αιχµηρών 
αντικειµένων 

Σύστηµα ασφάλειας κατά των 
αιχµηρών αντικειµένων 

ΝΑΙ 
  

1.14 Λαβή ψαλιδιού 
Μαλακή και αντιολισθητική 

λαβή 
ΝΑΙ 

  

1.15 Σύστηµα ασφάλειας χειριστή 
Κατά προτίµηση ασύρµατο 

σύστηµα 
ΝΑΙ 

  

1.16 Συσκευασία µεταφοράς Τύπου βαλίτσα ΝΑΙ 
  

1.17 Σύστηµα ανάρτηση Τύπου γιλέκου ΝΑΙ 
  

1.18 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
  

1.19 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ 
  

2 Μπαταρία   
  

2.1 Τεχνολογία µπαταρίας 
Επαναφορτιζόµενη, 

τεχνολογίας λιθίου, >100Wh 
ΝΑΙ 

  

2.2 Βάρος ≤ 820gr ΝΑΙ 
  

2.3 
Βάρος του σπειροειδούς καλωδίου 
σύνδεσης µπαταρίας - ψαλιδιού 

≤150gr ΝΑΙ 
  

2.4 
∆υνατότητα προσαρµογής σε 
δεξιόχειρα/αριστερόχειρα 

Ναι ΝΑΙ 
  

2.5 Μέση αυτονοµία (ανάλογα µε τη χρήση) ≥9hr ΝΑΙ 
  

2.6 Χρόνος για πλήρη φόρτιση ≤1h 45min ΝΑΙ 
  

2.7 Μέση τάση µπαταρίας 48 V ΝΑΙ 
  

2.8 Τάση του φορτιστή 230V 50Hz ΝΑΙ 
  





2.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
  

2.10 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ 
  

3 Τηλεσκοπική προέκταση 1 

3.1 Μεταβλητό µήκος 
ελάχιστο µήκος ≤1,2µ. και 

µέγιστο µήκος ≥1,8µ 
ΝΑΙ  

 

3.2 Βάρος ≤1,2Kgr ΝΑΙ  
 

3.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
  

3.4 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ 
  

4 Τηλεσκοπική προέκταση 2 

4.1 Μεταβλητό µήκος 
ελάχιστο µήκος ≤2,1µ. και 

µέγιστο µήκος ≥3,5µ. 

ΝΑΙ 
 

 

4.2 Βάρος ≤1,5Kgr 
ΝΑΙ 

 
 

4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
  

4.4 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ 
  

      

Επαγγελµατικό κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 

1. Αλυσοπρίονο 

1.1 Μήκος λάµας  115 mm ΝΑΙ  
 

1.2 Βήµα αλυσίδας 1/4" ΝΑΙ  
 





1.3 Τάση 18V ΝΑΙ   

1.4 ∆ιαστάσεις 

Μήκος≤ 430 mm 
Πλάτος≤ 195 mm 
Ύψος≤215 mm 

ΝΑΙ  
 

1.5 Βάρος (EPTA) ≤2,6 kg ΝΑΙ   

1.6 Ταχύτητα αλυσίδας ≥ 5m/s ΝΑΙ   

1.7 Χωρητικότητα δοχείου λαδιού ≥ 0,07l ΝΑΙ   

1.8 Πρόσθετη ασφάλεια Ηλεκτρικό φρένο ΝΑΙ   

1.9 Λίπανση αλυσίδας Αυτόµατη ΝΑΙ   

1.10 
Τεντώµατος της αλυσίδας και αλλαγής της 
λάµας και της αλυσίδας 

Σύστηµα γρήγορου τεντώµατος 
της αλυσίδας και αλλαγής της 

λάµας και της αλυσίδας 

ΝΑΙ  
 

1.11 Εγγύηση ≥ 1 έτος ΝΑΙ  
 

1.12 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ  
 

2. Μπαταρία 

2.1 Τεχνολογία 
Επαναφορτιζόµενη, ιόντων 

λιθίου 18V/5Ah 
ΝΑΙ  

 

2.2 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ  
 

3. Φορτιστής 

3.1 Χρόνος φόρτισης µπαταρίας 18V/5Ah ≤40 min ΝΑΙ   

3.2 Τάση του φορτιστή 230V 50Hz ΝΑΙ   

3.3 Ρεύµα φόρτισης 9A ΝΑΙ   

3.4 Χρόνος παράδοσης υλικού 
Μέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφεί της σύµβασης 

ΝΑΙ   

 





 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

α/

α 
Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιµή Μονάδας 

(€) 
Σύνολο (€) 

1. 

Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος 

µε τηλεσκοπικές προεκτάσεις και 

σύστηµα ασφάλειας χειριστή 

Τεµ. 1 1.895,00 1.980,00 

2 Επαγγελµατικό κλαδευτικό 

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 

Τεµ. 
2 550,00 1.100 

    Σύνολο 3.080,00 

    ΦΠΑ 24% 739,20 

    Γενικό Σύνολο 3.819,20 

 

 

 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

 Πτολεµαΐδα  13/4/2021 Πτολεµαΐδα 13/4/2021 

 Ο Συντάξας Η ∆/ντρια 

 

 

 

 Τσακίρης Νικόλαος Αγγελίδου Φωτεινή 

 Γεωπόνος Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 




