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“   Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος &   
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-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Προϋπολογισμός
-Έντυπο προσφοράς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη είναι συνέχεια της 36/2016 μελέτης και με αυτή προβλέπεται  :
1.Η προμήθεια για το  Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Θέρμης, μικροϋλικών , εργαλείων  χειρός και αναλώσιμων  για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οικοδομικών έργων, και λοιπών 
υποδομών του Δήμου Θέρμης

2.Η προμήθεια εργαλείων χειρός καθώς και αναλωσίμων για τη διεύθυνση καθαριότητας 
του Δήμου Θέρμης για την εκτέλεση εργασιών όπως καθαρισμός χώρων περιμετρικά  των
κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, η περισυλλογή πανό αναρτημένων 
σε διάφορα σημεία της χωρικής δραστηριότητας κ.α. 

3.Η προμήθεια  εργαλείων πρασίνου για τη Δ/νση περιβάλλοντος και πρασίνου 
προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, 
πάρκων, παιδικών χαρών , δενδροστοιχιών  κ.λ.π. ,στις Δημοτικές Ενότητες Βασιλικών, 
Θέρμης και Μίκρας. 
 
Τα είδη με α/α 240 και 241 της ομάδας Α των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών δεν λαμβάνονται υπόψη ,διότι κατακυρώθηκαν με τον αρχικό 
διαγωνισμό. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  06/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   06/09/2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.
Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   06/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και 
αναλωσίμων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου ,Καθαριότητας και Τεχνικών 
Υπηρεσιών.».

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ...  και  λοιπές
ρυθμίσεις».
ε)Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις ,΄Εργων,Προμηθειών
και Υπηρεσιών”

ΑΡΘΡΟ 3°  Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

a) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ)  Ο προϋπολογισμός
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
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ε) Το έντυπο προσφοράς 
στ)Η τεχνική έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας
Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο 
κατακύρωσης την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης.

Άρθρο 5  ο   Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό
με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6  ο     Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών  

Η παράδοση των  υλικών  θα γίνει τμηματικά  και η μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά 
μέσα του ανάδοχου , στο χώρος της αποθήκης του δήμου Θέρμης, αφού προηγουμένως 
γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση της 
προμήθειας Υπηρεσία.
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε πέντε  εργάσιμες ημέρες  να έχει παραδώσει τα  ζητούμενα προς 
προμήθεια  υλικά. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ά  ρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια   

Ο ανάδοχος  στον οποίο θα ανατεθεί  η  σύμβαση,  υποχρεούται  να προσέλθει  μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής  η  εγγύηση συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για δώδεκα
(12) μήνες 
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Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την 
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα
τρόπο για το Δημόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή 
χρονολογία λήξεως δεν θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας μετά 
την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά. 

Άρθρο 9ο       Ευθύνη αναδόχου  

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του 
Δήμου, οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  
Η προσωρινή παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλικών 
μετά από μακροσκοπικό έλεγχο.
Η οριστική παραλαβή διενεργείτε   μετά την τελευταία προσωρινή παραλαβή ,πλέον δύο 
(2) μηνών.
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του 
χρόνου  μέχρι την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής , παρουσιαστεί 
έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να 
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά 
την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη 
μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της  μελέτης . 
Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά από την οικεία 
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 
τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο 
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εργάσιμων ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,
β)  σε  περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή
αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον
συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206     του ν.4412/2016  , 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
αα)  αν  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις
γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες
διατάξεις  και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
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αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 
από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των  συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο
εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο     άρθρο 74     του  ν.  
4412/2016  

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή 
και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κάθε τμηματικής 
παράδοσης ,κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή 
τιμολογίου-δελτίου αποστολής) και εφόσον έχουν καταβληθεί πριν την πρώτη πληρωμή οι 
δαπάνες δημοσίευσης . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 
προηγουμένου εδαφίου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς -  K  ρατήσεις  
7
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Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής 
περιόδου.

Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις,
οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε
εφημερίδες  βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
46
του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες
δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 250,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού.
ε)  Οποιαδήποτε  κράτηση  επιβληθεί  με  νόμο  μέχρι  το  πέρας    των  πληρωμών  των
σχετικών
παραστατικών δαπάνης.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη, 06/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 06/09/2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 06/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 83/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: “ Εργαλείων χειρός 
,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις 
Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Προϋπολογισμός: 38.035,93€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθ. Μελέτης:       ΔΠΠ  15/2016

Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ   ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Γενικά

Τα εργαλεία πρασίνου πρέπει να είναι κατάλληλα για τη διαμόρφωση και τη συντήρηση χώρων
πρασίνου, τόσο κήπων όσο και δενδροστοιχιών, στο Δήμο Θέρμης, που συνίσταται από τις
Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας. 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια εργαλείων πρασίνου, απαραίτητων για τη συντήρηση
των χώρων πρασίνου (θάμνοι, δέντρα, χλοοτάπητας πάρκων και παιδικών χαρών) σε όλο το
Δήμο Θέρμης.

Είδος με α/α:   1    Ψαλίδι κλαδέματος
Ψαλίδι κλαδέματος πλάγιας κοπής, εργαλείο χειρός με μεταλλικές λαβές κατάλληλο για κλάδεμα
θάμνων και δένδρων.

Είδος με α/α:   2   Κονταροψάλιδο 
Κονταροψάλιδο  με κοφτερή λεπίδα σε σχήµα γάντζου και µια άλλη επίσης κοφτερή λεπίδα
από κάτω.  Το κοπίδι είναι προσαρµοσµένο στην άκρη ιστού και ο χειρισµός  γίνεται  µε  το
τράβηγμα ενός λεπτού  σκοινιού.  Ο  ιστός  µπορεί  να  είναι είτε  τηλεσκοπικός  είτε
συναρμολογούμενος.

Είδος με α/α:   3    Τηλεσκοπικό κοντάρι για κονταροψάλιδα
Τηλεσκοπικό κοντάρι από αλουμίνιο για το κονταροψάλιδο, με μοχλό σύσφιξης και ασφάλειες,
μήκους από περίπου 150εκ ως 250 εκ. 
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Είδος με α/α:   4   Κάβουρας 1,5΄΄
Κάβουρας 45ο, εργαλείο χειρός από χάλυβα, μεγάλης αντοχής και μεγέθους 1,5΄΄. 

Είδος με α/α:   5 Δικράνια
Εργαλεία χειρός με χαλύβδινη άκρη 5 δοντιών και με ξύλινη λαβή, κατάλληλο για τη συλλογή
χόρτων και κλαδιών. Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι. 

Είδος με α/α:   6    Βαριοπούλα 5kg 
Βαριοπούλα 5kg με χαλύβδινη βαμμένη επιφανειακά κεφαλή και ξύλινο στυλιάρι. Είναι επίσης
εργαλείο χειρός κατάλληλο για σπάσιμο πέτρας και τσιμέντου.

Είδος με α/α:   7   Πατόφτυαρο ατσάλινο
Πατόφτυαρο  με  ατσάλινη  τριγωνοειδή  μύτη  και  ξύλινη  λαβή  κατάλληλο  για  φτυάρισμα.
Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι.

Είδος με α/α:   8   Φτυάρια
Φτυάρι  μεγάλο  με  χαλύβδινη  ημικυκλική  μύτη  και  ξύλινη  λαβή  κατάλληλο  για  φτυάρισμα.
Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι.

Είδος με α/α:   9   Τσάπα
Εργαλείο χειρός για το σκάψιμο του εδάφους, με χαλύβδινη τριγωνική κεφαλή και ξύλινη λαβή.
Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι.

Είδος με α/α:   10   Κασμάς
Κασμάς  χειρός  με  χαλύβδινη  τριγωνοειδή  κεφαλή  και  ξύλινη  λαβή.  Συμπεριλαμβάνεται  το
στειλιάρι.

Είδος με α/α:   11     Πριόνι
Κυρτό χειροπρίονο, λάμα περίπου 20cm περίπου με  πλαστική λαβή και θήκη, για το κλάδεμα
μικρών κλαδιών.

Είδος με α/α:   12  Σκούπα για γκαζόν
Σκούπα  για  το  καθάρισμα  του  γκαζόν,  τύπου  χτένι,  με  ρυθμιζόμενη  υποδοχή,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης βέργας.

Είδος με α/α:    13  Στειλιάρι για τσάπες
Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για τσάπα

Είδος με α/α:  14 Στειλιάρι για φτυάρι
 Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για φτυαριά  

Είδος με α/α:  15 Στειλιάρι για πατόφτυαρο
Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για πατίφτυαρα

Είδος με α/α:  16 Στειλιάρι για κασμά
Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για γκασμά
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Είδος με α/α:  17 Στειλιάρι για δικράνι
Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για δικράνι

Είδος με α/α:   18 Στειλιάρι για βαριοπούλα 5kg
Ξύλινο στειλιάρι κατάλληλο για βαριοπούλες

Είδος με α/α:   19 Τσουγκράνα

Εργαλείο  χειρός  με  ξύλινη  λαβή,  κατάλληλο  για  την  συλλογή  χόρτων  και  κλαδιών.
Συμπεριλαμβάνεται και το στειλιάρι.

Είδος με α/α:   20 Πλαστικό φτυάρι

Πλαστικό φτυάρι χιονιού με ξύλινο στυλιάρι, πλάτους εργασίας 45-50 εκατοστών.

Είδος με α/α:   21Σγρόπια Φ3

Σγρόπια Φ3, κατάλληλη για χρήση σε αρδευτικούς σωλήνες

Είδος με α/α:   22 Σγρόμπια Φ4

Σγρόπια Φ4, κατάλληλη για χρήση σε αρδευτικούς σωλήνες

Είδος με α/α:   23 Σγρόμπια Φ6

Σγρόπια Φ6, κατάλληλη για χρήση σε αρδευτικούς σωλήνες

Είδος με α/α:   24 Κόφτης

Κόφτης, υψηλής αντοχής, κατάλληλος για κοπή σύρματος και καλωδίων

Είδος με α/α:   25 Πένσα

Πένσα, υψηλής αντοχής, πολλαπλών χρήσεων, 180ο 

Είδος με α/α:   26  Λίμα
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Στρογγυλή  λίμα  αλυσοπρίονου,  επαγγελματικής  χρήσης,  για  τρόχισμα  των  δοντιών  της
αλυσίδας.

Θέρμη,13/04/2016
Ο Συντάξας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Θέρμη,13/04/2016
Ο Προϊστάμενος του Τμ.
Συντήρησης Πρασίνου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 14/04/2016

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος &  Πρασίνου

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 83/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: “ Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών 
και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου ,Καθαριότητας 
και Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Προϋπολογισμός: 38.035,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Αριθ. Μελέτης:    5 /2016 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικά

Η συγγραφή αυτή  αφορά στην προμήθεια  των  εργαλείων χειρός  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης. Τα εργαλεία πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση τους στην επισκευή κάδων, τον
καθαρισμό  κοινόχρηστων  τμημάτων  και  γενικότερα  στην  εκτέλεση  εργασιών  από  τη  Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θέρμης, που συνίσταται από τις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης,
Βασιλικών και Μίκρας.

Είδος με α/α 1: Τσάπα
Εργαλείο χειρός για το καθαρισμό των ρείθρων και φρεατίων από φερτά και χόρτα. Συμπεριλαμβάνεται
το στειλιάρι.

Είδος με α/α 2: Δικράνια
Εργαλεία χειρός με χαλύβδινη άκρη 5 δοντιών και με ξύλινη λαβή, κατάλληλο για τη συλλογή  και
αποκομιδή χόρτων και κλαδιών. Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι. 

Είδος με α/α 3: Βαριοπούλα 2 kg 
Βαριοπούλα 1kg με χαλύβδινη βαμμένη επιφανειακά κεφαλή και κοντή ξύλινη λαβή. Είναι εργαλείο
χειρός και θεωρείται κατάλληλη για σπάσιμο πετράς, τσιμέντου και την επισκευή κάδων.

Είδος με α/α 4: Βαριοπούλα 1 kg 
Βαριοπούλα 2kg με χαλύβδινη βαμμένη επιφανειακά κεφαλή και ξύλινο στειλιάρι. Είναι εργαλείο χειρός
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και θεωρείται κατάλληλη για σπάσιμο πετράς, τσιμέντου και την επισκευή κάδων.

Είδος με α/α 5: Κασμάς
Κασμάς χειρός με χαλύβδινη τριγωνοειδή κεφαλή και ξύλινη λαβή. Συμπεριλαμβάνεται το στειλιάρι.

Είδος με α/α 6: Τετράγωνο  Πλαστικό Φτυάρι
Πλαστικό φτιάρι για την απομάκρυνση και κομμένη βλάστησης,  χιονιού με ξύλινο στυλιάρι, πλάτους
εργασίας 45-50 εκατοστών.

Είδος με α/α 7: Τετράγωνο  Μεταλλικό Φτυάρι 
Εργαλείο χειρός με τετραγωνικό σχήμα και ξύλινη τριγωνική λαβή, κατάλληλο για μάζεμα χώματος,
μπαζών κτλ.

Είδος με α/α 8: Σκούπα για γκαζόν (φτέρη)
Σκούπα για το καθάρισμα του γκαζόν και πεσμένων φύλλων, τύπου χτένι,  με ρυθμιζόμενη υποδοχή,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης βέργας.

Είδος με α/α 9: Τσουγράνα

Εργαλείο χειρός με ξύλινη λαβή, κατάλληλο για την συλλογή χόρτων και κλαδιών. Συμπεριλαμβάνεται
και το στειλιάρι.

Είδος με α/α 10: Κόφτης

Κόφτης, υψηλής αντοχής, κατάλληλος για κοπή σύρματος και καλωδίων.

Είδος με α/α 11: Πένσα

Πένσα, υψηλής αντοχής, πολλαπλών χρήσεων, 180ο.

Είδος με α/α 12: Πριόνι για ξύλο

Κυρτό χειροπρίονο, λάμα περίπου 20cm περίπου με  πλαστική λαβή και θήκη, για το κλάδεμα μικρών 
κλαδιών.

Είδος με α/α 13: Σκάλα Αλουμινίου τεμαχίων (~6,00m)
Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη για χρήση σε κλάδεμα δένδρων και επισκευή οχημάτων (συνδυασμός 
τεμαχίων της σκάλας 1, 2+1, 3), με απαιτούμενο ύψος περί τα 6,00m, κατασκευασμένη πλήρως από 
αλουμίνιου με ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 15Kg. 

Είδος με α/α 14: Λάστιχο νερού με ø¾ μήκους 50,00m
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Λάστιχο νερού διαμέτρου ¾ (19mm), 50m, με προστασία  από ηλιακή ακτινοβολία UV.

Είδος με α/α 15: Συλλογή με γερμανικά κλειδιά
Συλλογή με σετ κατασκευασμένα από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (CR-V) σε μεγέθη τουλάχιστον από 7 
έως 22 mm.

Είδος με α/α 16: Συλλογή με πολύγωνα κλειδιά
Συλλογή με σετ κατασκευασμένα από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (CR-V) σε μεγέθη 7 έως 22 mm.

Είδος με α/α 17: Συλλογή με σετ από μύτες κατσαβιδιών
Συλλογή με σετ αποτελούμενη από αντάπτορα και μύτες, με κατ’ ελάχιστον μύτες:
Σταυρού Philips (ΡΗ0, PH1,PH2,PH3), 
Ίσιες (3mm, 4mm, 5,5mm, 6,5mm, 8mm), 
Σταυρού (PZ0, PZ1,PZ2, PZ3), 
Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), μύτες 
(AD H2, H3, H4,H5, H6, H7, H8) 
σε κασετίνα αποθήκευσης. 

Είδος με α/α 18: Κασετίνα με  καστάνια  και καρυδάκια πλήρης 
Συλλογή με καρυδάκια και καστάνια κατασκευασμένα από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (CR-V) σε 
κασετίνα αποθήκευσης με χρωμιωμένα καρυδάκια τουλάχιστον των διαστάσεων 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 
16, 17, 18, 19, 21 και 22 mm.

Είδος με α/α 19: Ιμάντας μεταφοράς φορτίου 2 τόνων 
Ιμάντας πιστοποιημένος κατά CE για μεταφοράς φορτίου 2 τόνων μήκους 6 μέτρων και πλάτους 6cm 
για χρήση στην φορτοεκφόρτωση κάδων και την φορτοεκφόρτωση ογκωδών αντικειμένων σε φορτηγό,
με αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Είδος με α/α 20: Μεταλλικό φαράσι με μεταλλικό κοντάρι 
Μεταλλικό  φαράσι  με  μεταλλικό  κοντάρι  για  την  συλλογή  μικροαπορριμμάτων  σε  κοινόχρηστους
χώρους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη,   Θέρμη,   Θέρμη,   Θέρμη,   

Ο Συντάξας

Η 
Προϊσταμένη

Τμήματος
Αποκομιδής

Aπορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων

Υλικών

Η 
Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινοχρήστων Χώρων

και Ειδικών Συνεργείων

Η
 Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
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ΑΠ.
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓ. ΚΛΑΔΟΥΡΗ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Χ. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 83/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: “ Εργαλείων χειρός 
,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις 
Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Προϋπολογισμός: 38.035,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/Ν  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΏΝ»

      ΠΙΝΑΚΑΣ TEXNIKΩN ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 ΟΜΑΔΑΣ Α΄

α/α Περιγραφή είδους Προδιαγραφές

1
Αλυσίδες αλυσοπρίονου 
κοινές

Μήκος λάμας 14 ίντσες, βήμα 38''-1,3 mm.

2
Αλυσίδες αλυσοπρίονου 
για ειδικές εφαρμογές

Αλυσίδες αλυσοπρίονου για ειδικές εφαρμογές, όπως κοπή 
κορμών δέντρων κοντά στη ρίζα τους ή καλυμμένων με βρύα ή
καμμένων κορμών κλπ. Μήκος αλυσίδας 14 ίντσες, βήμα 38''-
1,3 mm, ενδεικτικού τύπου Μ91VXL-52E της εταιρείας 
OREGON.

3
Γωνίες ανάρτησης  
ντουλαπιών

Γωνίες  ανάρτησης   ντουλαπιών  διπλές,  αποτελούμενες  από
μεταλλική  βάση  διαστάσεων  35χ30χ50  mm  περίπου  και
πλαστικό καπάκι  λευκού ή καφέ χρώματος  κατ  επιλογή της
Υπηρεσίας.

4 Πλαστικές γωνίες

Πλαστικές  γωνίες  συναρμολόγησης  επίπλων  αποτελούμενες
από πλαστική βάση διαστάσεων 40χ20χ20 (κατά προσέγγιση)
και πλαστικό καπάκι,  λευκού ή καφέ χρώματος κατ επιλογή
της Υπηρεσίας.

5
Μεταλλικές γωνίες 
σύνδεσης 30χ30χ13χ1,5

Μεταλλικές   γωνίες  σύνδεσης  επίπλων,  από  γαλβανισμένο
χάλυβα,  διαστάσεων  30χ30χ13χ1,5   mm  με  4  τρύπες  για
ενσωμάτωση βιδών. 

6
Μεταλλικές γωνίες 
σύνδεσης 60χ60χ16x2

Μεταλλικές   γωνίες  σύνδεσης  επίπλων,  από  γαλβανισμένο
χάλυβα,  διαστάσεων  60χ60χ16χ2   mm  με  4  τρύπες  για
ενσωμάτωση βιδών.

7 Κλειδαριές χωνευτές Κλειδαριές  χωνετυτές  μεσόπορτας  με  γλώσσα  κλειδώματος
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μεσόπορτας

δύο  στροφών,  αναστρέψιμη,με  δυνατότητα  τοποθέτησης
πόμολου. Θα περιλαμβάνεται και αντίκρυσμα κασώματος και
δύο κλειδιά. Η πλάκα και το αντίκρυσμα θα είναι στα άκρα
τετράγωνα ή οβάλ, η απόχρωσή τους θα είναι σε νίκελ ματ ή
ορείχαλκο  όπως και οι αποστάσεις των κέντρων ( π.χ.40-90 ή
παραπλήσιο) κατ΄επιλογή της Υπηρεσίας. Πλάτος πλάκας και
αντικρύσματος 20 έως 23 mm.

8
Χειρολαβές για κλειδαριές
μεσόπορτας

Χειρολαβές από ορείχαλκο με ενιαία πλάκα κάλυψης στομίων,
διπλή (μπρος-πίσω) σε απόχρωση νίκελ ματ.

9
Γωνία αλουμινίου 
κουρμπαριστή 10χ10 mm

Γωνία αλουμινίου μα κουρμπαριστά άκρα, σε φινίρισμα νίκελ 
ματ , διαστάσεων περίπου 10χ10 mm, με αυτοκόλλητη τη μία 
εσωτερική πλευρά, κατάλληλη ως αρμοκάλυπτρο περιμετρικά 
του υλοστασίου που δημιουργείται σε φύλλα ερμαρίων.

10
Γωνίες συναρμογής των 
προφίλ της προηγούμενης 
παραγράφου

Γωνίες συναρμογής των άκρων των προφίλ της προηγούμενης
παραγράφου

11
Τάπες επίπλων πλαστικές 
καρφωτές

Τάπες-ποδαράκια επίπλων πλαστικές καρφωτές (με 
ενσωματωμένο καρφί) κατάλληλες για τοποθέτηση στο κάτω 
μέρος ερμαρίων. Διάμετρος πλαστικής κεφαλής περίπου 16 
mm.  Θα διατίθενται σε χρώμα λευκό ή καφέ κατ΄επιλογή της 
Υπηρεσίας.

12 Πλαστικό μπινί ερμαρίων
Μπινί πλαστικό μαύρου χρώματος κατάλληλο για τοποθέτηση 
στο σημείο αντικρύσματος φύλλων ερμαρίων.

13
Τροχοί περισστρεφόμενοι 
φ 50 mm

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περισστρεφόμενοι, με ελαστικό ενδεικτικού τύπου 82shA 
διαμέτρου 50 mm και πλάτους 24 περίπου mm, με 
γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής με τέσσερις 
οπές και διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Θα έχουν δυνατότητα 
ανάληψης φορτίου  τουλάχιστον  50 kgr.

14
Τροχοί περισστρεφόμενοι 
φ 75 mm

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περισστρεφόμενοι, με ελαστικό ενδεικτικού τύπου 82shA 
διαμέτρου 75 mm και πλάτους 24 περίπου mm, με 
γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής με τέσσερις 
οπές και διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Θα έχουν δυνατότητα 
ανάληψης φορτίου  τουλάχιστον  60 kgr.

15
Τροχοί περισστρεφόμενοι 
φ 75 mm με φρένο

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περισστρεφόμενοι με φρένο, με ελαστικό ενδεικτικού τύπου 
82shA διαμέτρου 75 mm και πλάτους 24 περίπου mm, με 
γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής με τέσσερις 
οπές και διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Θα έχουν δυνατότητα 
ανάληψης φορτίου  τουλάχιστον  60 kgr.

16
Τροχοί περισστρεφόμενοι 
φ 100 mm

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περισστρεφόμενοι, με ελαστικό ενδεικτικού τύπου 82shA 
διαμέτρου 100 mm και πλάτους 24 περίπου mm, με 
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γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής με τέσσερις 
οπές και διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Θα έχουν δυνατότητα 
ανάληψης φορτίου τουλάχιστον  70 kgr.

17
Τροχοί περισστρεφόμενοι 
φ 100 mm με φρένο

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περισστρεφόμενοι με φρένο, με ελαστικό ενδεικτικού τύπου 
82shA διαμέτρου 100 mm και πλάτους 24 περίπου mm, με 
γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής με τέσσερις 
οπές και διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Θα έχουν δυνατότητα 
ανάληψης φορτίου τουλάχιστον  70 kgr.

18
Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 
50

Λουνέτα ορειχάλκινα πλάτους 50 mm, με συμπαγές σώμα από
ορείχαλκο,  πείρο  με  πάχος  άνω  των  8  mm  από  ειδικά
επεξεργασμένο  χαλυβδόκραμα  υψηλής  αντοχής,  με  τρία
κλειδιά,  με  υψηλή  αντίσταση  στην  παραβίαση  και  τους
βανδαλισμούς επιπέδου ασφαλείας ¨5¨.

19
Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 
60

Λουνέτα ορειχάλκινα πλάτους 60 mm, με συμπαγές σώμα από
ορείχαλκο,  πείρο  με  πάχος  άνω  των  9  mm  από  ειδικά
επεξεργασμένο  χαλυβδόκραμα  υψηλής  αντοχής,  με  τρία
κλειδιά,  με  υψηλή  αντίσταση  στην  παραβίαση  και  τους
βανδαλισμούς επιπέδου ασφαλείας ¨6¨.

20
Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 
75

Λουνέτα ορειχάλκινα πλάτους 75 mm, με συμπαγές σώμα από
ορείχαλκο,  πείρο  από  ειδικά  επεξεργασμένο  χαλυβδόκραμα
υψηλής αντοχής,  με τρία κλειδιά, με υψηλή αντίσταση στην
παραβίαση και τους βανδαλισμούς.

21 Λουκέτα τάκου  75 mm 

Λουκέτα τάκου πλάτους  75  περίπου mm,  με συμπαγές σώμα
από  ορείχαλκο,  πείρο  με  πάχος  άνω  των  11  mm  διπλου
κλειδώματος  από  ειδικά  επεξεργασμένο  χαλυβδόκραμα
υψηλής αντοχής,  με τρία κλειδιά, με υψηλή αντίσταση στην
παραβίαση και τους βανδαλισμούς επιπέδου ασφαλείας ¨7¨.

22 Λουκέτα τάκου  93 mm 

Λουκέτα τάκου πλάτους  93  περίπου mm,  με συμπαγές σώμα
από  ορείχαλκο,  πείρο  διπλου  κλειδώματος  από  ειδικά
επεξεργασμένο  χαλυβδόκραμα  υψηλής  αντοχής,  με  τρία
κλειδιά,  με  υψηλή  αντίσταση  στην  παραβίαση  και  τους
βανδαλισμούς.

23 Πριόνια χειρός

Πριόνια  χειρός  για  ξυλουργικες  εργασίεςμε  λαβή  από
συνθετικό  υλικό  που  θα  θα  προσφέρει  σταθερότητα  στην
εργασία,  ατσάλινη  λάμα  υωηλής  ποιότητας  με  δυνατότητα
αντικατάστασης,  διπλό  δόντι  εναλασσόμενης  κατεύθυνσης
κάθετα στο μήκος της λάμας, 14 δόντια ανά ίντσα και μήκος
λάμας 27 εκ.

24
Τρυπάνια SDS plus φ6 
mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=150 mm

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus πεντάκοπης κεφαλής, τετραπλής
ελίκωσης,  με  ενεργή  μύτη  κεντραρίσματος  από
σκληρομέταλλο  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ6 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=150 mm. 

25
Τρυπάνια SDS plus 
φ8mm, ωφέλιμο μήκος 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus πεντάκοπης κεφαλής, τετραπλής
ελίκωσης,  με  ενεργή  μύτη  κεντραρίσματος  από
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δίάτρησης L=150 mm
σκληρομέταλλο  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 8 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=150 mm. 

26
Τρυπάνια SDS plus 
φ10mm,  ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=150 mm

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus  πεντάκοπης κεφαλής, τετραπλής
ελίκωσης,  με  ενεργή  μύτη  κεντραρίσματος  από
σκληρομέταλλο  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 8 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=150 mm. 

27
Τρυπάνια SDS plus 
φ12mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

Τρυπάνι  υποδοχής SDS plus,  με  σώμα τετραπλής ελίκωσης,
δίκοπη  μύτη  (κεφαλή)  από  οδοντωτό  σκληρομέταλλο  και
δείκτη  φθοράς,  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 16 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 mm. 

28
Τρυπάνια SDS plus φ16 
mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

Τρυπάνι  υποδοχής SDS plus,  με  σώμα τετραπλής ελίκωσης,
δίκοπη  μύτη  (κεφαλή)  από  οδοντωτό  σκληρομέταλλο  και
δείκτη  φθοράς,  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 16 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 mm. 

29
Τρυπάνια SDS plus φ18 
mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

Τρυπάνι  υποδοχής SDS plus,  με  σώμα τετραπλής ελίκωσης,
δίκοπη  μύτη  (κεφαλή)  από  οδοντωτό  σκληρομέταλλο  και
δείκτη  φθοράς,  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 18 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 mm. 

30
Τρυπάνια SDS plus φ22 
mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

Τρυπάνι  υποδοχής SDS plus,  με  σώμα τετραπλής ελίκωσης,
δίκοπη  μύτη  (κεφαλή)  από  οδοντωτό  σκληρομέταλλο  και
δείκτη  φθοράς,  μεγάλης  διάρκειας  ζωής  και  ανθεκτικότητας
κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Διάμετρος φ 22 mm, ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 mm. 

31
Τρυπάνια SDS max φ28 
mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

Τρυπάνι  υποδοχής SDS max,  με σώμα τετραπλής ελίκωσης,
τετράκοπη  ενεργή  μύτη  (κεφαλή)  από  οδοντωτό
σκληρομέταλλο  καρβιδίου  και  δείκτη  φθοράς,  μεγάλης
διάρκειας ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε
άοπλο  και  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Διάμετρος  φ  28  mm,
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 mm. 

32 Βελόνι SDS plus 

Βελόνι-κρουστικό εξάρτημα για χρήση με ελαφρά κρουστικά ή
περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  plus,  υψηλής
διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης    αφαίρεσης
υλικού,  ωφέλιμου μήκους 250 mm ενδεικτικού τύπου Βοsch.

33 Πλατυκάλεμο SDS plus 

Kαλέμι-κρουστικό εξάρτημα για χρήση με ελαφρά κρουστικά
ή  περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  plus,  υψηλής
διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης    αφαίρεσης
υλικού, πλάτους κόψης 20 mm και ωφέλιμου μήκους 250 mm
ενδεικτικού  τύπου  Βοsch.  Η  κόψη  θα  φέρει  ραβδώσεις
ενίσχυσης κατά την έννοια του μήκους του εξαρτήματος

34 Φτυαροκάλεμο SDS plus Φτυαροκάλεμο-κρουστικό  εξάρτημα  για  χρήση  με  ελαφρά
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κρουστικά  ή  περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  plus,
υψηλής διάρκειας ζωής, αυτοτροχιζόμενο  και με δυνατότητα
μεγάλης    αφαίρεσης  υλικού,  πλάτους  κόψης  40  mm  και
ωφέλιμου μήκους 250 mm ενδεικτικού τύπου Βοsch. 

35 Βελόνι SDS max

Βελόνι-κρουστικό εξάρτημα για χρήση με μεσαία κρουστικά ή
περιστροφικά πιστολέτα υποδοχής SDS max, αυτοτροχιζόμενο,
υψηλής  διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης
αφαίρεσης υλικού,  με ελίκωση στη μύτη και  σώμα που θα
φέρει  διάταξη  ανάκλασης  της  κρουστικής  ενέργειας  και
ανάκτησής της μέσω ανάκρουσης., ωφέλιμου μήκους 400 mm,
ενδεικτικού τύπου Rtech Speed Βοsch.

36 Πλατυκάλεμο SDS max

Kαλέμι-κρουστικό εξάρτημα για χρήση με μεσαία κρουστικά ή
περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  max,  υψηλής
διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης    αφαίρεσης
υλικού, αυτοτροχιζόμενο, πλάτους κόψης 25 mm και ωφέλιμου
μήκους 400 mm ενδεικτικού τύπου RTec Sharp Βοsch. Η κόψη
θα φέρει ραβδώσεις ενίσχυσης κατά την έννοια του μήκους του
εξαρτήματος και το σώμα του εξαρτήματος θα φέρει διάταξη
ανάκλασης της κρουστικής ενέργειας και ανάκτησής της μέσω
ανάκρουσης.

37 Κοίλο καλέμι SDS max

Κοίλο  καλέμι-κρουστικό  εξάρτημα  για  χρήση  με  μεσαία
κρουστικά  ή  περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  max,
υψηλής  διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης
αφαίρεσης  υλικού,  πλάτους  κόψης  26  mm  και  ωφέλιμου
μήκους 400 mm. 

38 Φτυαροκάλεμο SDS max 

Φτυαροκάλεμο-κρουστικό  εξάρτημα  για  χρήση  με  μεσαία
κρουστικά  ή  περιστροφικά  πιστολέτα  υποδοχής  SDS  max,
υψηλής  διάρκειας  ζωής  και  με  δυνατότητα  μεγάλης
αφαίρεσης  υλικού,  αυτοτροχιζόμενο,  πλάτους  κόψης  50 mm
και ωφέλιμου μήκους 350 mm ενδεικτικού τύπου Long Life
Βοsch. Tο σώμα του εξαρτήματος θα φέρει διάταξη ανάκλασης
της  κρουστικής  ενέργειας  και  ανάκτησής  της  μέσω
ανάκρουσης.

39
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ3 mm

Τρυπάνια   κατά DIN 338.  Θα παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

40
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ4 mm

Τρυπάνια   κατά DIN 338.  Θα παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

41
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ5 mm

Τρυπάνια   κατά DIN 338.  Θα παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

42
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ6 mm

Τρυπάνια   κατά DIN 338.  Θα παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

43 Τρυπάνια μετάλλου HSS- Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
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Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ7 mm

στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

44
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ8 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

45
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ9 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

46
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ10 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

47
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ11 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

48
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ12 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

49
Τρυπάνια μετάλλου HSS-
Co (κράμα κοβαλτίου 5%)
φ13 mm

Τρυπάνια   κατά  DIN  338.Θα  παραδίδονται  σε  συσκευασία
στην  οποία  θα  αναγράφονται  το  όνομα  του  προτύπου  και
"HSS-Co¨.

50
Τρυπάνια μετάλλου φ14 
mm

Ατσαλοτρύπανα τροχισμένα με  ακρίβεια,  αυτοκεντρριζόμενη
μύτη  με  σταυρωτό  τρόχισμα,  κατάλληλα  για  χρήση  σε
χαλυβοκράματα  και  ανθρακοχάλυβα  με  μια  αντοχή
εφελκυσμού  μέχρι  και  900  N/mm²,  χυτοχάλυβα,  φαιό
χυτοσίδηρο, πορώδη σίδηρο, σφυρηλατήσιμο χυτοσίδηρο, μη
σιδηρούχα μέταλλα, σκληρά συνθετικά υλικά.

51
Τρυπάνια μετάλλου φ15 
mm

Ατσαλοτρύπανα τροχισμένα με  ακρίβεια,  αυτοκεντρριζόμενη
μύτημε  σταυρωτό  τρόχισμα,  κατάλληλα  για  χρήση  σε
χαλυβοκράματα  και  ανθρακοχάλυβα  με  μια  αντοχή
εφελκυσμού  μέχρι  και  900  N/mm²,  χυτοχάλυβα,  φαιό
χυτοσίδηρο, πορώδη σίδηρο, σφυρηλατήσιμο χυτοσίδηρο, μη
σιδηρούχα μέταλλα, σκληρά συνθετικά υλικά.

52
Τρυπάνια μετάλλου φ16 
mm

Ατσαλοτρύπανα τροχισμένα με  ακρίβεια,  αυτοκεντρριζόμενη
μύτημε  σταυρωτό  τρόχισμα,  κατάλληλα  για  χρήση  σε
χαλυβοκράματα  και  ανθρακοχάλυβα  με  μια  αντοχή
εφελκυσμού  μέχρι  και  900  N/mm²,  χυτοχάλυβα,  φαιό
χυτοσίδηρο, πορώδη σίδηρο, σφυρηλατήσιμο χυτοσίδηρο, μη
σιδηρούχα μέταλλα, σκληρά συνθετικά υλικά.

53
Τρυπάνια μετάλλου φ17 
mm

Ελικοειδές τρυπάνι από ταχυχάλυβα HSS-R υψηλής ποιότητας 
κατά DIN 338 κοντού στελέχους, δίκοπο, κυλινδρικό, με διπλή 
ελίκωση, με μύτη τρυπανιού 118°, με ελίκωση διαμορφωμένη 
με ρολοέλαση και με τροχισμένες φαλτσογωνιές, ατμοβαμένο.

54
Πλαστικά πόδια έδρασης 
επίπλων

Πλαστικά πόδια διαιρούμενου τύπου, ρυθμιζόμενα, για έδραση
επίπλων  στο  δάπεδο,  για  μέση  απόσταση  10  εκ.  χρώματος
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μαύρου ή λευκού κατ΄επιλογή της Υπηρεσίας.

55 Κρεμάστρες ρούχων
Kρεμαστάρια τοίχου με δύο υποδοχές  για στερέωση με δύο
βίδες  από γυαλιστερό νίκελ.

56 Χαρτοτενία 5 εκ.
Χαρτοτενία πλάτους 5 εκ. Κατάλληλη για χρήση σε εργασίες
βαφής  και  άλλες  παρεμφερείς  εργασίες  που  θα  ξεκολλάει
εύκολα χωρίς να αφήνει υπολλείματα κόλλας.

57 Σφυριά 200 gr.

Σφυρί  τύπου "κλειδαρά" κατά DIN 1041 με άθραυστη λαβή
που περιβάλλεται από εύκαμπτο ελαστομερές, απορροφά τους
κραφασμούς,  αντέχει  στα  χημικά  και  τις  διαφορές
θερμοκρασίας  και  δεν  μετατοπίζεται.  Θα  φέρει  ελαφρώς
διογκωμένη στρογγυλή κεφαλή στο κέντρο. Χρήση ως σφυρί
μαραγκού.  Βάρος  κεφαλής  200  γρ.,  διάσταση  τετράγωνης
κεφαλής περίπου 19 mm.  Θα έχει πιστοποιημένη ποότητα η
οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της κεφαλής  (όπως ΤUV,
GS  ή  άλλο  ).  Επίσης  θα  αναγράφεται  το  εργοστάσιο
κατασκευής και το βάρος.

58 Σφυριά 400 gr.

Σφυρί  τύπου "κλειδαρά" κατά DIN 1041 με άθραυστη λαβή
που περιβάλλεται από εύκαμπτο ελαστομερές, απορροφά τους
κραφασμούς,  αντέχει  στα  χημικά  και  τις  διαφορές
θερμοκρασίας  και  δεν  μετατοπίζεται.  Θα  φέρει  ελαφρώς
διογκωμένη στρογγυλή κεφαλή στο κέντρο. Χρήση ως σφυρί
μαραγκού.  Βάρος  κεφαλής  400  γρ.,  διάσταση  τετράγωνης
κεφαλής περίπου 25 mm.  Θα έχει πιστοποιημένη ποότητα η
οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της κεφαλής  (όπως ΤUV,
GS  ή  άλλο  ).  Επίσης  θα  αναγράφεται  το  εργοστάσιο
κατασκευής και το βάρος.

59 Βαριοπούλα 800 gr

Βαριοπούλα με ξύλινη λαβή από ξύλο υψηλής ποιότητας και
αντοχής,  άκαμπτη  σύνδεση  λαβής-κεφαλής  με  εποξειδικη
ρητινη και βαμμένη ατσάλινη κεφαλή μεγάλης διάρκειας ζωής.
Βάρος κεφαλής 800 γρ.διάμετρος περίπου 40 mm. Συμβατή με
το  πρότυπο  DIN  6475.   Θα  έχει  πιστοποιημένη  ποότητα  η
οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της κεφαλής  (όπως ΤUV,
GS  ή  άλλο  ).  Επίσης  θα  αναγράφεται  το  εργοστάσιο
κατασκευής και το βάρος.

60 Βαριοπούλα 1 kgr

Βαριοπούλα με ξύλινη λαβή από ξύλο υψηλής ποιότητας και
αντοχής,  άκαμπτη  σύνδεση  λαβής-κεφαλής  με  εποξειδικη
ρητινη και βαμμένη ατσάλινη κεφαλή μεγάλης διάρκειας ζωής.
Βάρος κεφαλής 1000 γρ., διάμετρος περίπου 40 mm. Συμβατή
με το πρότυπο DIN 6475.  Θα έχει πιστοποιημένη ποότητα η
οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της κεφαλής  (όπως ΤUV,
GS  ή  άλλο  ).  Επίσης  θα  αναγράφεται  το  εργοστάσιο
κατασκευής και το βάρος.

61 Βαριοπούλα 3 kgr
Βαριοπούλα 3 kgr με ξύλινη λαβή, τετράγωνης κεφαλής και
από τις δύο πλευρές ή τεράγωνης από τη μία και τριγωνικής
από την άλλη πλευρά.
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62 Ματσόλες

Ματσόλες με κεφαλή από celidor(τεφλόν), σκληρότητα 60-70
Shore D και φαιό χυτοσίδηρο και ξύλινη λαβή λακαρισμένη,
κατάλληλο  για  χρήση  ευπαθών  και  μαλακών  υλικών.
Διάμετρος  κεφαλής  περίπου  35 mm,  ολικό  μήκος  ματσόλας
περίπου 300 mm.

63
Κατσβίδια χειρός για βίδες
ευθείας εγκοπής

Κατσβίδια χειρός,  κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο
ΙSO2380,  για  βίδες  ευθείας  εγκοπής  με  μαλακή  λαβή
πολυπροπυλενίου  από  δύο  τουλάχιστον  υλικά,   που  θα
προσφέρει  σταθερότητα  στο  χειρισμό,  ατσάλινη  λάμα  απο
επεξεργασμένο χάλυβα με  πρόσμιξη  χρωμίου -   βαναδίου ή
χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια , μήκος λάμας άνω των 75
mm και  πλάτος  λάμας  απο  2,5  έως10  mm κατ΄επιλογή  της
Υπηρεσίας.  Η  μύτη  θα  φέρει  θερμική  ή  άλλου  είδους
επεξεργασία.   Θα  έχει  πιστοποιημένη  ποότητα  η  οποία  θα
αναφέρεται  επί  της  λαβής  ή  της  λάμας  (όπως  ΤUV,  GS  ή
άλλο  ),  όπως  και  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του
επεξεργασμένου χάλυβα.

64
Κατσβίδια χειρός για βίδες
εγκοπής POZIDRIV

Κατσβίδια χειρός,  κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο
ΙSO2380, για βίδες  εγκοπής POZIDRIV 1,2,,ή 3 με μαλακή
λαβή  από  δύο  τουλάχιστον  υλικά,   που  θα  προσφέρει
σταθερότητα  στο  χειρισμό,  ατσάλινη  λάμα  απο
επεξεργασμένο χάλυβα με  πρόσμιξη  χρωμίου -   βαναδίου ή
χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια και  μήκος λάμας άνω των
75 mm. Η εγκοπή Ρz1,  Ρz2, ή Ρz3 θα είναι κατ΄επιλογή της
Υπηρεσίας.  Η  μύτη  θα  φέρει  θερμική  ή  άλλου  είδους
επεξεργασία.   Θα  έχει  πιστοποιημένη  ποότητα  η  οποία  θα
αναφέρεται  επί  της  λαβής  ή  της  λάμας  (όπως  ΤUV,  GS  ή
άλλο  ),  όπως  και  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του
επεξεργασμένου χάλυβα.

65
Κατσβίδια χειρός για βίδες
εγκοπής Philips

Κατσβίδια χειρός,  κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο
ΙSO2380, για βίδες  εγκοπής Philips 1,2,,ή 3 με μαλακή λαβή
από δύο τουλάχιστον υλικά,  που θα προσφέρει σταθερότητα
στο χειρισμό, ατσάλινη λάμα απο  επεξεργασμένο χάλυβα με
πρόσμιξη  χρωμίου  -   βαναδίου  ή  χρωμίου  -  μολυβδενίου  ή
παρόμοια και  μήκος λάμας άνω των 75 mm. Η εγκοπή Ρh1,
Ρh2, ή Ρh3 θα είναι κατ΄επιλογή της Υπηρεσίας. Η μύτη θα
φέρει  θερμική  ή  άλλου  είδους  επεξεργασία.   Θα  έχει
πιστοποιημένη ποότητα η οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή
της  λάμας  (όπως ΤUV,  GS ή άλλο ),  όπως και  τα  ποιοτικά
χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου χάλυβα.

66
Κατσβίδια χειρός για βίδες
ευθείας εγκοπής για 
ηλεκτρολογικές εργασίες

Κατσβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής , κατασκευασμένα
σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 2380 και IEC 60900, κατάλληλα
για  χρήση  σε  ηλεκτρολογικές  εργασίες  υπό  τάση  έως  1000
Volt, με πιστοποίηση κατά VDE  με μαλακή λαβή  από τρία
υλικά,  που θα προσφέρει σταθερότητα στο χειρισμό, ατσάλινη
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λάμα  απο   επεξεργασμένο  χάλυβα  με  πρόσμιξη  χρωμίου  -
βαναδίου  ή  χρωμίου  -  μολυβδενίου  ή  παρόμοια.    Πλάτος
λάμας απο 2,5 έως 6 mm, πάχος λάμας απο 0,4 έως 0,6 mm
κατ΄επιλογή της Υπηρεσίας. Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου
είδους επεξεργασία.  Θα έχει πιστοποιημένη ποότητα η οποία
θα αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως VDE,  ΤUV,
GS ή άλλο ), όπως και τα χαρακτηριστικά καταλληλότητας για
χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt.

67
Κατσβίδια χειρός για βίδες
εγκοπής Philips για 
ηλεκτρολογικές εργασίες

Κατσβίδια  χειρός  για  βίδες  εγκοπής  Philips  1  &  2,
κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 8764 και IEC
60900, κατάλληλα για χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες υπό
τάση έως 1000 Volt, με πιστοποίηση κατά VDE  με μαλακή
λαβή  από τρία υλικά,  που θα προσφέρει σταθερότητα στο
χειρισμό,  ατσάλινη  λάμα  απο  επεξεργασμένο  χάλυβα  με
πρόσμιξη  χρωμίου  -   βαναδίου  ή  χρωμίου  -  μολυβδενίου  ή
παρόμοια.    .  Η  μύτη  θα  φέρει  θερμική  ή  άλλου  είδους
επεξεργασία.   Θα  έχει  πιστοποιημένη  ποότητα  η  οποία  θα
αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως VDE, ΤUV, GS ή
άλλο  ),   όπως  και  τα  χαρακτηριστικά  καταλληλότητας  για
χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt.

68
Κατσβίδια χειρός για βίδες
εγκοπής POZIDRIV για 
ηλεκτρολογικές εργασίες

Κατσβίδια  χειρός  για  βίδες  εγκοπής  POZIDRIV  1  &  2,
κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 8764 και IEC
60900, κατάλληλα για χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες υπό
τάση έως 1000 Volt, με πιστοποίηση κατά VDE  με μαλακή
λαβή  από τρία υλικά,  που θα προσφέρει σταθερότητα στο
χειρισμό,  ατσάλινη  λάμα  απο  επεξεργασμένο  χάλυβα  με
πρόσμιξη  χρωμίου  -   βαναδίου  ή  χρωμίου  -  μολυβδενίου  ή
παρόμοια.    .  Η  μύτη  θα  φέρει  θερμική  ή  άλλου  είδους
επεξεργασία.   Θα  έχει  πιστοποιημένη  ποότητα  η  οποία  θα
αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως VDE, ΤUV, GS ή
άλλο  ),   όπως  και  τα  χαρακτηριστικά  καταλληλότητας  για
χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt.

69
Μαγνητικός αντάπτορας 
για μύτες ηλεκτρικού 
κατσαβιδιού

Μαγνητικός  αντάπτορας  για  χρήση  σε  ηλεκτρικά  ή
επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια από 1/4" αρσενική υποδοχή σε
1/4" θηλυκή υποδοχή. Μήκος εξαρτήματος 50-70 mm.

70
Μαγνητικός αντάπτορας  
ηλεκτρικού κατσαβιδιού 
για καρυδάκια

Μαγνητικός  αντάπτορας  για  χρήση  σε  ηλεκτρικά  ή
επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια από 1/4" αρσενική υποδοχή σε
1/4"  τετράγωνη  αρσενική   υποδοχή  (για  να  τοποθετηθούν
καρυδάκια). Μήκος εξαρτήματος 50-70 mm.

71
Καρυδάκια με στέλεχος 
εξωτερικού εξαγώνου 1/4"
10 mm

Καρυδάκια κατά ISO 1173 με στέλεχος για βίδες εξαγωνικής 
κεφαλής 10 mm, μήκους 50 περίπου  mm, με μόνιμο μαγνήτη. 
Κατασκευασμένα απο χάλυβα χρωμίου βαναδίου ή αντίστοιχο, 
επιχρωμιωμένα.

72
Καρυδάκια με στέλεχος 
εξωτερικού εξαγώνου 1/4"
13 mm

Καρυδάκια κατά ISO 1173 με στέλεχος για βίδες εξαγωνικής 
κεφαλής 13 mm, μήκους 50 περίπου  mm, με μόνιμο μαγνήτη. 
Κατασκευασμένα απο χάλυβα χρωμίου βαναδίου ή αντίστοιχο, 
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επιχρωμιωμένα.

73
Καρυδάκια με στέλεχος 
εξωτερικού εξαγώνου 1/4"
17 mm

Καρυδάκια κατά ISO 1173 με στέλεχος για βίδες εξαγωνικής 
κεφαλής 17 mm, μήκους 50 περίπου  mm, με μόνιμο μαγνήτη. 
Κατασκευασμένα απο χάλυβα χρωμίου βαναδίου ή αντίστοιχο, 
επιχρωμιωμένα.

74 Ξυλόκολλα
Ξυλόκολλα  κρυσταλλιζέ  ταχείας  πήξεως  κατάλληλη  για
κόλληση  ξύλινων  τεμαχίων,  ινοσανίδων,  μοριοσανίδων,
φορμάϊκας και γενικά για κάθε είδος ξυλουργικών εργασιών. 

75
Νοβοπανόβιδες 3,5χ30 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

76
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

77
Νοβοπανόβιδες 4χ18 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

78
Νοβοπανόβιδες 4χ60 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

79
Νοβοπανόβιδες 4,5χ50 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

80
Νοβοπανόβιδες 5χ80 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

Κατά DIN 7505-A

81
Ξυλόβιδες κατασκευών 
10χ140

Ξυλόβιδες κατασκευών κατάλληλες για συναρμολόγηση 
μελών σε ξύλινες φέρουσες κατασκευές διαμέτρου 10 mm, 
μήκους 140 mm  (10χ140), με υποδοχή Τorx 40. Ενδεικτικοί 
τύποι FISCHER Construction Screws ή FISCO Startech Wood.

82
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ60
με ροδέλες και περικόχλια 
ασφαλείας

Καρόβιδες γαλβανιζέ κατά DIN 603,  κομπλέ με αντίστοιχες
ροδέλες κατά DIN 9021 και περικόχλια ασφαλείας κατά DIN
985 ποιότητας χάλυβα 8.8.

83
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ70
με ροδέλες και περικόχλια 
ασφαλείας

Καρόβιδες γαλβανιζέ κατά DIN 603,  κομπλέ με αντίστοιχες
ροδέλες κατά DIN 9021 και περικόχλια ασφαλείας κατά DIN
985 ποιότητας χάλυβα 8.8.

84
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ40
με ροδέλες και περικόχλια 
ασφαλείας

Καρόβιδες γαλβανιζέ κατά DIN 603,  κομπλέ με αντίστοιχες
ροδέλες κατά DIN 9021 και περικόχλια ασφαλείας κατά DIN
985 ποιότητας χάλυβα 8.8.

85
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ70
με ροδέλες και περικόχλια 
ασφαλείας

Καρόβιδες γαλβανιζέ κατά DIN 603,  κομπλέ με αντίστοιχες
ροδέλες κατά DIN 9021 και περικόχλια ασφαλείας κατά DIN
985 ποιότητας χάλυβα 8.8.

86
Καρόβιδες γαλβανιζέ 
8χ110 με ροδέλες και 

Καρόβιδες γαλβανιζέ κατά DIN 603,  κομπλέ με αντίστοιχες
ροδέλες κατά DIN 9021 και περικόχλια ασφαλείας κατά DIN
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περικόχλια ασφαλείας 985 ποιότητας χάλυβα 8.8.

87
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες 
φ4,2χ32

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  φρεζάτες  κατά  DIN
7504 Ρ με κεφαλή Philips φ4,2χ32

88
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες 
φ4,8χ75

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  φρεζάτες  κατά  DIN
7504 Ρ με κεφαλή Philips φ4,8χ75

89
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες 
φ6,3χ50

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  φρεζάτες  κατά  DIN
7504 Ρ με κεφαλή Philips φ6,3χ50

90
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες 
φ3,5χ25

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  φρεζάτες  κατά  DIN
7504 Ρ με κεφαλή Philips φ3,5χ25

91
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες εξάγωνης 
κεφαλής φ6,3χ38

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  εξάγωνης  κεφαλής
κατά DIN 7504 Κ  φ6,3χ38

92
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες εξάγωνης 
κεφαλής φ6,3χ75

Τρυπανόβιδες  γαλβανιζέ  αυτοδιάτρητες  εξάγωνης  κεφαλής
κατά DIN 7504 Κ  φ6,3χ75

93
Βύσματα πλαστικά φ6χ50 
mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  0,65  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 6x50 .

94
Βύσματα πλαστικά φ8χ40 
mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με  χρήση  στριφονιού  ή  νοβαπανόβιδας.  Ενδεικτικός  τύπος
βύσματος FISCHER SX 8χ40 .

95
Βύσματα πλαστικά φ 8χ65
mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  0,70  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 8χ65 .

96
Βύσματα πλαστικά 
φ10χ50 mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
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με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  1,20  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 10χ50 .

97
Βύσματα πλαστικά 
φ10χ80 mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  1,20  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 10χ80 .

98
Βύσματα πλαστικά 
φ12χ60 mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  1,70  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 12χ60 .

99
Βύσματα πλαστικά 
φ14χ70 mm

Bύσματα  πλαστικά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  σκυρόδεμα,  ή
τοιχοδομή,  με  εκτόνωση  σε  τέσσερις  διευθύνσεις  χωρίς  να
επιτρέπεται η περιστροφή ή η βύθιση εντός του διατρήματος,
με χρήση στριφονιού ή νοβαπανόβιδας. Το  αναλαμβανόμενο
φορτίο σε εφελκυσμό ή διάτμηση ενός μεμονωμένου αγκυρίου
εφαρμοσμένου σε στοιχείο σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
σύμφωνα  με  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  κατασκευαστή  των
βυσμάτων  θα  είναι  2,00  ΚΝ.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER SX 14χ70 .

100
Mεταλλικά βύσματα 
γυψοσανίδας

Mεταλλικό  βύσμα  γυψοσανίδας  μήκους  35mm,
συμπεριλαμβανόμενης  και  φρεζάτης  γαλβανισμένης  βίδας
4,5835 mm, κατάλληλα για στήριξη αντικειμένων έως 12mm,
επί  τοίχων  από  γυψοσανίδα.  Ενδεικτικός  τύπος  βύσματος
FISCHER GKM 12.

101
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 8χ80

Κατά DIN 571.

102
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 8χ100

Κατά DIN 571.

103
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 10χ70

Κατά DIN 571.
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104
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 10χ90

Κατά DIN 571.

105
Στριφόνια γαλβανιζέ  
10χ80 με κρίκο

106
Ροδέλες πλακέ  για Μ 6 
κατά DIN 9021

Ροδέλες πλακέ από γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 9021(ISO
7093-1 & 7093-2). Εσωτερική διάμετρος 6,4 mm, εξωτερική
διάμετρος τουλάχιστον 18  mm,  πάχος τουλάχιστον 1,6 mm.

107
Ροδέλες πλακέ  για Μ 8 
κατά DIN 9021

Ροδέλες πλακέ από γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 9021(ISO
7093-1 & 7093-2). Εσωτερική διάμετρος 8,4 mm, εξωτερική
διάμετρος τουλάχιστον 24  mm,  πάχος τουλάχιστον 2,0 mm.

108
Ροδέλες πλακέ  για Μ 10 
κατά DIN 9021

Ροδέλες πλακέ από γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 9021(ISO
7093-1 & 7093-2). Εσωτερική διάμετρος 10,5 mm, εξωτερική
διάμετρος τουλάχιστον 30,0  mm,  πάχος τουλάχιστον 2,5 mm.

109
Ροδέλες πλακέ  για Μ 12 
κατά DIN 9021

Ροδέλες πλακέ από γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 9021(ISO
7093-1 & 7093-2). Εσωτερική διάμετρος 13,0 mm, εξωτερική
διάμετρος τουλάχιστον 37,0  mm,  πάχος τουλάχιστον 3,0 mm.

110
Μεντεσέδες επίπλων 
κουμπωτοί ακραίοι 

Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί ακραίοι, ανοίγματος 105-110°
με  δυνατότητα  αφαίρεσης  του  φύλλου  μετα  την  πλήρη
τοποθέτηση του μεντεσέ (CLIP) και δυνατότητα 3 ρυθμίσεων,
για τρύπημα φύλλου 35 mm. 

111
Μεντεσέδες επίπλων 
κουμπωτοί μεσαίοι

Μεντεσέδες  επίπλων  κουμπωτοί  μεσαίοι,   ανοίγματος  105-
110°  με δυνατότητα αφαίρεσης του φύλλου μετα την πλήρη
τοποθέτηση του μεντεσέ (CLIP) και δυνατότητα 3 ρυθμίσεων,
για τρύπημα φύλλου 35 mm. 

112
Πόμολα ντουλαπιών inox 
τύπου μπίλιας

Πόμολα τύπο πλακέ μπίλιας φ30mm inox με εννέα βούλες.      

113
Τακάκια ραφιών 
μεταλλικά

 Τακάκια ραφιών νίκελ τύπου βαρελάκι για τρύπα φ5mm.

114
Καβίλιες ξύλου τύπου 
lamelo No 20

Καβίλιες  τύπου  lamello,   οβάλ  σχήματος,   διαστάσεων
58χ23χ4 mm με λείες άκρες και εγκοπές στην επιφάνειά τους
κατασκευασμένες από μασίφ ξύλο οξυάς για σύνδεση ξύλινων
στοιχείων.  Το μήκος και  το  πλάτος  μπορούν να  αποκλίνουν
έως 2 mm.

115
Κλειδαριές επίπλων 
(μακρύς κύλινδρος)

Κλειδαριές  επίπλων  εξωτερικές  για  συρτάρια  ή  πόρτες,
τεράγωνες,  ανοξείδωτες,  με  κύλινδρο  μήκους  32  mm,
επιστόμιο αντίκρυσμα και δύο κλειδιά. 

116
Κλειδαριές επίπλων 
(κοντός κύλινδρος)

Κλειδαριές  επίπλων  εξωτερικές  για  συρτάρια  ή  πόρτες,
τεράγωνες,  ανοξείδωτες,  με  κύλινδρο  μήκους  22  mm,
επιστόμιο αντίκρυσμα και δύο κλειδιά. 

117
Μηχανισμοί συρταριών με
ροδάκι μήκους 45εκ.

Μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας συρταριών ερμαρίων,
μεταλλικοί,  βαμμένοι  σε  λεικό  ή  καφέ  χρώμα  επιλογής  της
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Υπηρεσίας,  διαιρούμενου  τύπου  με  ροδάκι,  για  μήκος
συρταριών 45εκ.ενδεικτικού τύπου BLUM.

118
Μηχανισμοί συρταριών με
ροδάκι μήκους 50εκ.

Μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας συρταριών ερμαρίων,
μεταλλικοί,  βαμμένοι  σε  λεικό  ή  καφέ  χρώμα  επιλογής  της
Υπηρεσίας,  διαιρούμενου  τύπου  με  ροδάκι,  για  μήκος
συρταριών 50εκ.ενδεικτικού τύπου BLUM.

119
Μηχανισμοί συρταριών με
ροδάκι μήκους 55εκ.

Μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας συρταριών ερμαρίων,
μεταλλικοί,  βαμμένοι  σε  λεικό  ή  καφέ  χρώμα  επιλογής  της
Υπηρεσίας,  διαιρούμενου  τύπου  με  ροδάκι,  για  μήκος
συρταριών 55εκ.ενδεικτικού τύπου BLUM.

120
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Pozidriv (ΡΖ 1)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4"  κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας ΡΖ 1 για χρήση σε
ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά  κατσαβίδια.  Θα
είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο 62 HRC της
κλίμακας  Rockwell  κατα  ISO  6508-1.  Το  όνομα  του
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι
της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

121
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Pozidriv (ΡΖ 2)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4"  κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας ΡΖ 2 για χρήση σε
ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά  κατσαβίδια.Θα
είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο 62  HRC της
κλίμακας  Rockwell  κατα  ISO  6508-1.Το  όνομα  του
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι
της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

122
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Pozidriv (ΡΖ 3)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4" κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας ΡΖ 3 για χρήση σε
ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά  κατσαβίδια.Θα
είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο  με  σκληρότητα  μεγαλύτερηή  ίση  απο  62  HRC της
κλίμακας  Rockwell  κατα  ISO  6508-1.Το  όνομα  του
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι
της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

123
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Philips (Ρh 1)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4" κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας Ρh 1 για χρήση σε
ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά  κατσαβίδια.Θα
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είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο 62  HRC της
κλίμακας Rockwell κατα ISO 6508-1.

124
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Philips (Ρh 2)

Κατσαβιδόλαμες μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας Ρh
2  για  χρήση  σε  ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά
κατσαβίδια.Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές για συνεχή και βαριά
χρήση. Θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς
καταλόγους του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι
προτεινόμενες  απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες
παράγονται απο μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο
62 HRC της κλίμακας Rockwell κατα ISO 6508-1.Το όνομα
του εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα
επι της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

125
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Philips (Ρh 3)

Κατσαβιδόλαμες μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας Ρh
3  για  χρήση  σε  ηλεκτρικά  ή  επαναφορτιζόμενα  κρουστικά
κατσαβίδια.Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές για συνεχή και βαριά
χρήση. Θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς
καταλόγους του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι
προτεινόμενες  απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες
παράγονται απο μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο
62  HRC της κλίμακας Rockwell κατα ISO 6508-1.Το όνομα
του εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα
επι της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

126
Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Torx (Tx 27)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4"  κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας  Torx 27 για χρήση
σε ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια.Θα
είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο 58  HRC της
κλίμακας  Rockwell  κατα  ISO  6508-1.Το  όνομα  του
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι
της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

127 Κατσαβιδόλαμες κοντές 
Torx (Tx 40)

Κατσαβιδόλαμες  εξωτερικού εξαγώνου 1/4"  κατά ISO 1173,
μήκους 25 περίπου mm για κεφαλή βίδας  Torx 40 για χρήση
σε ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια.Θα
είναι  ιδιαίτερα  σκληρές  για  συνεχή  και  βαριά  χρήση.  Θα
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους
του οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες
απο  τους  διαγωνιζόμενους  κατσαβιδόλαμες  παράγονται  απο
μέταλλο με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση απο 58  HRC της
κλίμακας  Rockwell  κατα  ISO  6508-1.Το  όνομα  του
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι
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της κάθε μίας κατσαβιδόλαμας.

133
Πριονόλαμες σέγας για 
ξύλα πάχους έως και 100 
mm

Πριονόλαμες  κατάλληλες  για  υποδοχή   σέγας  BOSCH,
κατάλληλες για κοπή μαλακού ξύλου πάχους έως και 100 mm,
μοριοσανίδων  και  ινοσανίδων.  Ενδεικτικός  τύπος  λάμας
BOSCH T344 DP. Μήκος λάμας περίπου  150 mm.

134
Πριονόλαμες σέγας για 
ξύλα πάχους έως και 65 
mm

Πριονόλαμες  κατάλληλες  για  υποδοχή   σέγας  BOSCH,
κατάλληλες για κοπή μαλακού ξύλου πάχους έως και 65 mm,
μοριοσανίδων  και  ινοσανίδων.  Ενδεικτικός  τύπος  λάμας
BOSCH T234 Χ . Μήκος λάμας περίπου  120 mm.

135 Σπρέϋ αντισκωριακό 

Υδατοστεγές,  χωρίς  συνθετική  ρητίνη  και  οξέα,  ενεργά
βιοδιασπαστικά συστατικά  υψηλής  απόδοσης προϊόν  που θα
διαπερνά τη σκουριά και τα διαβρωμένα μέρη, διαλύοντας την
άμεσα.  Να είναι  ουδέτερο στο χρώμα,  στα λάστιχα και  στα
πλαστικά μέρη.

136 Σπρέϋ σιλικόνης

Μείγμα  ενεργών  συστατικών  με  βάση  τη  σιλικόνη  και
φόρμουλα χωρίς  λίπη,  λάδια ή διαλύτες.  Να έχει  εξαιρετική
διαπεραστικότητα  καθώς  και  προστατευτική  δύναμη.  δανικό
ως ολισθητικό, μονωτικό και προστατευτικό για τα πλαστικά,
ελαστικά και μεταλλικά μέρη.

137 Σιλικόνη όξινη σε φύσιγγα

Σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού,όξινης,κατάλληλο για
στεγανές  εφαρμογές   σε  είδη  υγιεινής.  Θα πρέπει  να  έχει  :
πρόσφυση στα υποστρώματα χωρίς αστάρωμα, αντίσταση στη
μούχλα (να είναι αντιμουχλική),  ελαστικότητα και ευκαμψία.
 Θα παραδίδεται σε φύσιγγες των 300ml (συσκευασίες 280-
310 ml θα γίνονται αποδεκτές) σε χρώμα  λευκό ή διαφανές
κατ’ επιλογή  της  Υπηρεσίας,  παραγωγής  όχι  προγενέστερης
των  έξι  μηνών  από   την  ημερομηνία  παράδοσης.

138
Σιλικόνη ουδέτερη σε 
φύσιγγα

Σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης
κατάλληλο  για  εσωτερικές  και  εξωτερικές  στεγανές
εφαρμογές,  σε  υαλοστάσια,  τζάμια,  μέταλλα,  βαμμένες
επιφάνειες,  ξύλο,  ακρυλικά,  πολυκαρβονικά,  κεραμικά
πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής. Θα πρέπει
να  έχει  :  πρόσφυση  στα  υποστρώματα  χωρίς  αστάρωμα,
αντίσταση  στη  μούχλα  (να  είναι  αντιμουχλική),  εξαιρετική
αντοχή  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  στις  καιρικές
συνθήκες,  ελαστικότητα  και  ευκαμψία.
 Θα παραδίδεται σε φύσιγγες των 300ml (συσκευασίες 280-
310  ml  θα  γίνονται  αποδεκτές)  σε  χρώμα  γκρι  ή  λευκό  ή
διαφανές  κατ’  επιλογή  της  Υπηρεσίας,  παραγωγής  όχι
προγενέστερης  των  έξι  μηνών  από   την  ημερομηνία
παράδοσης.

139 Σπρέϋ επαφών Κατάλληλο  για  διακόπτες  και  ηλεκτρικές  επαφές  οχημάτων,
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για  διανομείς,  συνδέσεις  καλωδίων,  μηχανές.  Να  απωθεί  το
νερό και την υγρασία από τις ενώσεις καλωδίων, να διαλύει τη
βρωμιά,  να σταματά διαρροές  και  να βοηθάει  στο ξεκίνημα
οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

140
Σπρέϋ χρώματος 
επισήμανσης

Σπρέϋ χρώματος επισήμανσης κόκκινης 
απόχρωσης,κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε εξωτερική 
επιφάνεια ακόμη και υγρή. Θα έχει υψηλή καλυπτικότητα, 
πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Θα παραδίδεται 
σε φιάλες περιεκτικότητας τουλάχστον 400 ml.

141
Φιάλη αφρού 
πολυουρεθάνης με ρύγχος 
για χειροκίνητη εξαγωγή

Αφρός  πολυουρεθάνης  ενός  συστατικού,  που  ωριμάζει
παρουσία υγρασίας, σε φιάλη 750ml, κατάλληλος για χρήση με
ρύγχος που παραδίδεται μαζί με την κάθε φιάλη. Θα πρέπει να
μην περιέχει  χλωροφθοράνθρακες ή φορμαλδεΰδες.  Η φιάλη
θα  πρέπει  να  μην  οξειδώνεται,  να  φέρει  πλαστική  βαλβίδα
ακριβείας  που  θα  προσφέρει   λειτουργική  προστασία  με
μειωμένη απώλεια πίεσης,   μεγάλο χρόνο αποθήκευσης  και
σταθερή  ποιότητα  προϊόντος.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το
δικαίωμα  να  ζητά  από  τον  προμηθευτή  αφρό  κανονικής  ή
χαμηλής διόγκωσης, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση.  

142 Γράσο

Γράσο πολλαπλής χρήσης βάσης λιθίου με υψηλή αντίσταση
στην  απόπλυση,  τη  φθορά,  την  οξείδωση  και  τη  διάβρωση.
Κατάλληλο  για  γενική  λίπανση οχημάτων και  βιομηχανικών
εφαρμογών.

143
Γυαλόχαρτα τύπου 
FREECUT Νο 100

Γυαλόχαρτα  σε  μορφή  φύλλου  διαστάσεων  28χ23  cm
κατάλληλα  για  αφαίρεση  πάσης  φύσεως  χρωμάτων  από
ξύλθινες επιφάνειες. GRAIN 100.

144
Γυαλόχαρτα τύπου 
FREECUT Νο 180

Γυαλόχαρτα  σε  μορφή  φύλλου  διαστάσεων  28χ23  cm
κατάλληλα  για  αφαίρεση  πάσης  φύσεως  χρωμάτων  από
ξύλθινες επιφάνειες. GRAIN 180.

145
Γυαλόχαρτα τύπου 
FREECUT Νο 220

Γυαλόχαρτα  σε  μορφή  φύλλου  διαστάσεων  28χ23  cm
κατάλληλα  για  αφαίρεση  πάσης  φύσεως  χρωμάτων  από
ξύλθινες επιφάνειες.GRAIN 220.

146
Φύλλα λείανσης φ150 
αυτιοκόλλητα Νο 60

Φύλλα λείανσης κυκλικά διαμέτρου 150 mm  με αυτοκόλλητη
πρόσφυση (velkro), κατάλληλα για λείανση κάθε είδους ξύλου,
συμβατά για χρήση έκκεντρων τριβείων Bosch, με έξι τρύπες
για απομάκρυνση της σκόνης λείανσης. Κόκκωση 60.

147
Φύλλα λείανσης φ150 
αυτιοκόλλητα Νο 80

Φύλλα λείανσης κυκλικά διαμέτρου 150 mm  με αυτοκόλλητη
πρόσφυση (velkro), κατάλληλα για λείανση κάθε είδους ξύλου,
συμβατά για χρήση έκκεντρων τριβείων Bosch, με έξι τρύπες
για απομάκρυνση της σκόνης λείανσης. Κόκκωση 80.

148
Φύλλα λείανσης φ150 
αυτιοκόλλητα Νο 120

Φύλλα λείανσης κυκλικά διαμέτρου 150 mm  με αυτοκόλλητη
πρόσφυση (velkro), κατάλληλα για λείανση κάθε είδους ξύλου,
συμβατά για χρήση έκκεντρων τριβείων Bosch, με έξι τρύπες
για απομάκρυνση της σκόνης λείανσης. Κόκκωση 120.
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149
Ρολά λείανσης πλάτους 
115mm Νο 60

Ρολά  λείανσης  πλάτους  115  έως  120  mm  κατάλληλα  για
λείανση κάθε είδους ξύλου με το χέρι ή με παλμικά τριβεία
μήκους άνω των 5,0 μ. Κόκκωση 60, κόκκινη απόχρωση.

150
Ρολά λείανσης πλάτους 
115mm  Νο 80

Ρολά  λείανσης  πλάτους  115  έως  120  mm  κατάλληλα  για
λείανση κάθε είδους ξύλου με το χέρι ή με παλμικά τριβεία
μήκους άνω των 5,0 μ. Κόκκωση 80, κόκκινη απόχρωση.

151
Ρολά λείανσης πλάτους 
115mm Νο 100

Ρολά  λείανσης  πλάτους  115  έως  120  mm  κατάλληλα  για
λείανση κάθε είδους ξύλου με το χέρι ή με παλμικά τριβεία
μήκους άνω των 5,0 μ. Κόκκωση 100, κόκκινη απόχρωση.

152 Kοπίδι γενικής χρήσης 

Kοπίδι γενικής χρήσης με φαρδιά λάμα, σώμα από αλουμίνιο
και  ατσάλινο  οδηγό,  στοπ  με  βίδα  για  σταθεροποίηση  της
λάμας  και  αποσπώμενο  εξάρτημα  για  αποκοπή  της  λάμας.
Ενδεικτικός τύπος LION L500 G.

153
Ανταλλακτικές λάμες για 
κοπίδι γενικής χρήσης

Ανταλλακτικές φαρδιές λάμες για τα  κοπίδια γενικής χρήσης
του προηγούμενου εδαφίου.

154
Μετροτενίες μεταλλικές 
7,5 μέτρων

Μετροτενία  μεταλλική  για  μήκος  μέτρησης  7,5μ.,  πλάτος
ελάσματος  τενίας  20  έως  25  mm   στοπ  και  αυτόματο
μηχανισμό επαναφοράς.

155
Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων 
δίχρωμα

Ξύλινο σπαστό δίμετρο δίχρωμο με ακρίβεια χιλιοστού.

156
Αλφάδια αλουμινίου 60 
cm

Αλφάδια αλουμινίου μήκους 60 cm, με δύο τουλάχιστον 
φυαλλίδια (οριζοντίου και κατακορύφου επιπέδου) και 
απόκλιση από την απολύτως οριζόντια θέση έως 1 mm 

157
Αλφάδια αλουμινίου 
μαγνητικά 60 cm

Αλφάδια αλουμινίου μαγνητικά μήκους 60 cm, με  δύο 
τουλάχιστον φυαλλίδια (οριζοντίου και κατακορύφου 
επιπέδου) και απόκλιση από την απολύτως οριζόντια θέση έως 
1 mm 

158
Αλφάδια αλουμινίου 120 
cm

Αλφάδια αλουμινίου μήκους 120 cm, με  δύο τουλάχιστον 
φυαλλίδια (οριζοντίου και κατακορύφου επιπέδου) και 
απόκλιση από την απολύτως οριζόντια θέση έως 1 mm 

159
Αλφαδόπηχυς - μαστάρι 
200 cm 

Αλφαδόπηχυς - μαστάρι κατασκευασμένο από αλουμίνιο 
ορθοπγωνικής διατομής 100χ20 mm με δύο φυαλλίδια 
ένδειξης οριζοντίου και κατακορύφου επιπέδου, με δύο ένθετες
χειρολαβές που θα φέρουν πλαστικές επικαλύψεις στα σημεία 
αποτομής του αλουμινίου. Ο αλφαδόπηχυς θα έχει μήκος  200 
cm και στα άκρα του θα φέρει πλαστικές τάπες.

160
Πάνινες τσάντες 
οικοδόμων

Πάνινες τσάντες κατάλληλες για μεταφορά των προσωπικών  
εργαλείων των οικοδομων, που θα είναι κατασκευασμένες από 
ύφασμα μεγάλης αντοχής στη μεταφορά φορτίου και στα 
σχισίματα (όπως π.χ. καραβόπανο). Θα φέρει δύο χειρολαβές 

34



από το ίδιο υλικό, με διπλές ραφές στα σημεία συναρμογής 
τους και τουλάχιστον μία εξωτερική τσέπη. Οι διαστάσεις της 
τσάντας θα είναι τουλάχιστον 55χ45 εκ.(κλειστή σε πλήρη 
έκταση) χωρίς τις χειρολαβές.

161 Μολύβια τεχνιτών χοντρά
Μολύβια τεχνιτών χοντρά δίχρωμα (κόκκινο-μπλέ) εξαγωνικής
διατομής.

162 Μολύβια τεχνιτών ψιλά
Μολύβια τεχνιτών ψιλά δίχρωμα (κόκκινο-μπλέ) εξαγωνικής 
διατομής.

163 Καρφιά οικοδομικά
Καρφιά  κατάλληλα  για  χρήση  σε  οικοδομικές  εργασίες,
οποιασδήποτε  διάστασης  (ενδεικτικά  16/21,  16/24,  18/33,
19/42, 20/48 ή άλλο) επιλογής της υπηρεσίας

164 Μπετονόκαρφα 3,5χ40
Μπετονόκαρφα  (ατσαλωμένα)  γαλβανισμένα  με  επίπεδη
κεφαλή  και  ριγωτό  κορμό  κατάλληλα  για  στερεώσεις  σε
σκυρόδεμα, πάχους κορμού 3,5 mm και μήκους 40 mm.

165 Μπετονόκαρφα 3,5χ50
Μπετονόκαρφα  (ατσαλωμένα)  γαλβανισμένα  με  επίπεδη
κεφαλή  και  ριγωτό  κορμό  κατάλληλα  για  στερεώσεις  σε
σκυρόδεμα, πάχους κορμού 3,5 mm και μήκους 50 mm.

166 Μπετονόκαρφα 3,5χ60
Μπετονόκαρφα  (ατσαλωμένα)  γαλβανισμένα  με  επίπεδη
κεφαλή  και  ριγωτό  κορμό  κατάλληλα  για  στερεώσεις  σε
σκυρόδεμα, πάχους κορμού 3,5 mm και μήκους 60 mm.

167
Διαμαντόδισκος κοπής 
πέτρας, γρανίτη, 
σκυροδέματος  φ 230 mm

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, κατάλληλος για κοπή υλικών 
όπως πέτρα, γρανίτης, σκυρόδέμα εξωτερικής διαμέτρου 230 
mm και διάμετρο οπής 22,23 mm.Θα φέρει λωρίδες ταχύτητας 
στην περίμετρό του με ύψος στοιχείων τουλάχιστον 10 mm. 
Θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 13236 και κατα  oSa και θα 
αναγράφουν επί της επιφάνειας του δίσκου τις ανωτέρω 
πιστοποιήσεις.

168
Διαμαντόδισκοι κοπής 
κεραμικών πλακιδίων  φ 
125 mm

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, κατάλληλος για κοπή κεραμικών
πλακιδίων,  εξωτερικής διαμέτρου 125 mm και διάμετρο οπής 
22,23 mm. Κατάλληλος για κοπές υωηλών απαιτήσεων με 
ακριβείς ακμές χωρίς σπασίματα σε υλικά όπως gres, κεραμική
πορσελάνη και φυσική πέτρα. Θα είναι πιστοποιημένοι κατά 
ΕΝ 13236 και κατα  oSa και θα αναγράφουν επί της επιφάνειας
του δίσκου τις ανωτέρω πιστοποιήσεις.

169
Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 
115 mm

Δίσκοι κοπής STANDART  σιδηρούχου μετάλλου για χρήση
σε  γωνιακούς  λειαντήρες,  διαμέτρου  115   mm  και  πάχους
περίπου  1,6   mm  προδιαγραφών  κατά  ΕΝ  12413  και
πιστοποίηση oSa. 

170
Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 
125 mm

Δίσκοι κοπής STANDART  σιδηρούχου μετάλλου για χρήση
σε  γωνιακούς  λειαντήρες,  διαμέτρου  125   mm  και  πάχους
περίπου  1,6   mm  προδιαγραφών  κατά  ΕΝ  12413  και
πιστοποίηση oSa. 

171 Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Δίσκοι  κοπής  ανοξείδωτου  χάλυβα  για  χρήση  σε  γωνιακούς
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Φ 125 mm
λειαντήρες,  διαμέτρου  Φ  125  mm  και  πάχους  1,0-1,2mm,
προδιαγραφών κατά ΕΝ 12413 και πιστοποίηση oSa..

172
Δίσκοι κοπής μετάλλου 
Φ230 mm

Δίσκοι κοπής STANDART  σιδηρούχου μετάλλου για χρήση
σε  γωνιακούς  λειαντήρες,  διαμέτρου  230   mm  και  πάχους
περίπου  3,0   mm  προδιαγραφών  κατά  ΕΝ  12413  και
πιστοποίηση oSa.. 

173
Δίσκοι λειάνσεως 
μετάλλου Φ 125 mm

Ακαμπτοι  δίσκοι  λειάνσεως-ξεχονδρίσματος  σιδηρούχου
μετάλλου  διαμέτρου   Φ  125  mm  και  πάχους  6
mmπροδιαγραφών κατά ΕΝ 12413 και πιστοποίηση oSa.

174
Μεντεσέδες μεταλλικοί με
γαλβανιζέ πείρο Φ12 mm 
με δύo φτερά

Μεντεσέδες μεταλλικοί, κατάλληλοι για εφαρμογή με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε μεταλλικές πόρτες, με γαλβανιζέ πείρο
12 mm.

175
Μεντεσέδες μεταλλικοί με
γαλβανιζέ πείρο Φ14 mm 
με δύo φτερά

Μεντεσέδες μεταλλικοί, κατάλληλοι για εφαρμογή με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε μεταλλικές πόρτες, με γαλβανιζέ πείρο
14 mm.

176
Μεντεσέδες μεταλλικοί με
γαλβανιζέ πείρο Φ20 mm 
με δύo φτερά

Μεντεσέδες μεταλλικοί, κατάλληλοι για εφαρμογή με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε μεταλλικές πόρτες, με γαλβανιζέ πείρο
20 mm.

177
Χειρολαβές αλουμινίου 
για μεταλλικές πόρτες

Zεύγος χειρολαβών αλουμινίου χωρίς ροζέτα και επιστόμια 
κυλίνδρου, κατάλληλες για τοποθέτηση σε εξωτερικές 
μεταλλικές πόρτες.

178 Πένσες

Πένσες  γενικής  χρήσεως  με  πλαστικές  χειρολαβές  βαρέως
τύπου,  κεφαλή  επιφωσφατωμένη,  σκληρυμένη  με  θερμική
επεξεργασία και  κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους.  Να
είναι  κατασκευασμένες  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  DIN  ISO
5746. Συνολικό μήκος εργαλείου 200mm.

179
Πένσες για 
ηλεκτρολογικές εργασίες

Πένσες κατασκευασμένες συμφωνα με το πρότυπο DIN ISO
5746,  επιχρωμιωμένες  με  μονωμένες  λαβές  κατάλληλες  για
ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt. Θα φέρουν
κοπτήρες  σκληρυμένους  με  σκληρότητα  κοπτικών  ακμών
περίπου  64  HRC,  κατασκευασμένους  από  ειδικά
επεξεργασμένο  χάλυβα  χρωμίου  βαναδίου.  Θα  είναι
πιστοποιημένες κατά IEC 60900, DIN EN 60900, VDE και θα
φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις ποιότητας όπως ΤUV, GS ή
άλλο,   καθώς  και  τις  σημάνσεις  καταλληλότητας  για  την
εκτέλεση  ηλεκτρολογικών  εργασιών.  Συνολικό  μήκος
εργαλείου τουλάχιστον 190 mm.

180
Κόφτες για 
ηλεκτρολογικές εργασίες

Κόφτες κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO
5749,  επιχρωμιωμένες  με  μονωμένες  λαβές  κατάλληλες  για
ηλεκτρολογικές εργασίες υπό τάση έως 1000 Volt. Θα φέρουν
κοπτήρες  σκληρυμένους  με  σκληρότητα  κοπτικών  ακμών
περίπου  62  HRC,  κατασκευασμένους  από  ειδικά
επεξεργασμένο  χάλυβα  χρωμίου  βαναδίου.  Θα  είναι
πιστοποιημένες κατά IEC 60900, DIN EN 60900, VDE και θα
φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις ποιότητας όπως ΤUV, GS ή
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άλλο,   καθώς  και  τις  σημάνσεις  καταλληλότητας  για  την
εκτέλεση  ηλεκτρολογικών  εργασιών.  Συνολικό  μήκος
εργαλείου τουλάχιστον 180 mm.

181
Εμπροσθοκόφτες μπετού 
200 mm

Εμπροσθοκόφτες  (κοφτάκια)  μπετού  με  κοπτικές  ακμές
κατάλληλες  για μαλακά σύρματα έως  φ4,00mm και  σκληρά
σύρματα  έως  φ2,3  mm.  .θα  φέρουν    πλαστική  επένδυση
λαβών. Μήκος εργαλείου 200 mm.

182

Εμπροσθοκόφτες  μπετού 
200 mm ενδεικτικού 
τύπου KNIPEX code 
6801200

Εμπροσθοκόφτες  (κοφτάκια)  μπετού,  κατασκευασμένοι
σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO  5748  με  κοπτικές  ακμές
κατάλληλες  για μαλακά σύρματα έως  φ4,00mm και  σκληρά
σύρματα έως φ2,8 mm, κόψεις σκληρυμένες επιπέδου περίπου
61 HRC όπως θα προκύπτει αποδεδειγμένα απο τους τεχνικούς
καταλόγους  του  εργοστασίου  κατασκευής  τους.  Θα  φέρουν
πλαστική επένδυση λαβών. Ενδεικτικός τύπος KNIPEX code
6801200.

183
Μυστρί σοβατζήδων  26 
cm

Μυστρί σοβατζήδων ίσιο, με λάμα μήκους 26 cm από υψηλής
ποιότητας χάλυβα, με λαβή από συνθετικά υλικά. 

184
Μυστρί σοβατζήδων  22 
cm

Μυστρί σοβατζήδων ίσιο, με λάμα μήκους 22 cm από υψηλής
ποιότητας χάλυβα, με λαβή από συνθετικά υλικά. 

185 Μυστρί πλακιδίωνν
Μυστρί πλακιδίωνν ίσιο, με λάμα μήκους 20 cm από υψηλής 
ποιότητας χάλυβα, με λαβή από συνθετικά υλικά. 

186
Σπάτουλα κόλας 
πλακιδίων (δόντι 6χ6  cm)

Σπάτουλα πλακιδίων για διάστρωση κόλλας, με λάμα από 
ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 20 περίπου cm, με τετράγωνο 
δόντι 6χ6 cm. 

187
Σπάτουλα κόλας 
πλακιδίων (δόντι 10χ10 
mm)

Σπάτουλα πλακιδίων για διάστρωση κόλλας, με λάμα από 
ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 20 περίπου cm, με τετράγωνο 
δόντι 10χ10 cm. 

188
Σφουγγάρια καθαρισμού 
στόκου πλακιδίων

Σφουγγάρια καθαρισμού νωπού στόκου πλακιδίων 
ορθογωνικού σχήματος, διαστάσεων περίπου 160χ100χ40 mm 
μεγαλύτερες διαστάσεις είναι αποδεκτές) για επαγγελματική 
χρήση.

189 Λάστιχο στοκαρίσματος
Λάστιχο στοκαρίσματος πλακιδίων, προσαρμοσμένο σε τάκο 
με χερούλι. Διάσταση λάστιχου περίπου 25 χ10 cm με 
δυνατότητα αντικατάστασης.

190
Ποτιστήρια πετρελαίου 
10-12 λίτρων

Ποτιστήρια πετρελαίου 10-12 λίτρων κατάλληλα για ραντισμό 
ασφαλτικών γαλακτωμάτων.

191
Τριβείο καθαρισμού 
στόκου πλακιδίων

Τριβείο που θα φέρει σφουγγάρι κατάλληλο για τον 
καθαρισμού του νωπού στόκου από κεραμικά πλακίδια ή άλλες
επιστρώσεις δαπέδου. Διάσταση σφουγγαριού περίπου 
25χ15χ3 εκ. Θα είναι προσαρμοσμένο σε τάκο με χερούλι.

192
Τριβείο επιχρισμάτων με 
λάτεξ

Τριβείο επιχρισμάτων με ελαστικό λάτεξ (πορτοκαλί 
χρώματος) κατάλληλο για διαμόρφωση νωπών επιχρισμάτων 
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προσαρμοσμένο σε τάκο με χερούλι.

193
Τριβείο επιχρισμάτων με 
λάστιχο

Τριβείο επιχρισμάτων με ελαστικό λάστιχο (μαύρου χρώματος)
κατάλληλο για διαμόρφωση νωπών επιχρισμάτων 
προσαρμοσμένο σε τάκο με χερούλι.

194 Φραγκόφτυαρα
Φραγκόφτυρα από πλαστικό για τη μεταφορά κονιαμάτων, με 
βιδωτή χειρολαβή και δυνατότητα τοποθέτησης σε τρείς 
θέσεις, διαστάσεων 35χ50 εκ. περίπου. 

195 Σκάφη οικοδομής

Πλαστική σκάφη οικοδομής κατάλληλη για τη προσωρινή 
τοποθέτηση νωπών κονιαμάτων, ενισχυμένη, με χειρολαβές, 
περιεκτικότητας 30 περίπου λίτρων και διαστάσεων περίπου 
65χ45χ18 εκ.

196
Καρότσια οικοδομικα 
μονοτροχα

Καρότσια κατάλληλα για μεταφορά οικοδομικών υλικών, 
αδρανών, νωπών κονιαμάτων χώματος κ.λπ. Θα είναι 
κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό που θα απαρτίζεται  
από σωλήνα φ33χ2 mm, λάμες ή γωνιακά  σύνδεσης, 
μονοκόματη σκάφη από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1 mm 
(απόκλιση έως 0,1 mm είναι αποδεκτή) χωρητικότητας 90 
λίτρων, διαιρούμενη ζάντα διαμέτρου 8 ιντσών με άξονα φ20 
mm, ελαστικό ενισχυμένο τρακτερωτό 400-8 με τέσσερα ή 
περισσότερα λινά  συμπεριλαμβανομένης σαμπρέλας και 
πλαστικά επικάλυψης των άκρων των χειρολαβών μεταφοράς. 
θα είναι βαμένα με χρώμα κατάλληλο για μεταλλικές 
επιφάνειες ή με ηλεκτροστατική βαφή, αφού έχουν υποστεί 
κατάλληλη προεργασία και αστάρωμα.   Θα έχουν ικανότητα 
φόρτωσης τουλάχιστον 220 κιλών.

197 Μπρατσόλι σιδεράδων

Μεταλλική ιδιοκατασκευή-μπρατσόλι κατάλληλο για κάμψη 
και γενικά διαμόρφωση χαλύβδινων ράβδων οπλίσμού 
σκυροδέματος Β500C διαμέτρων από φ8 έως τουλάχιστον φ16
mm.

198
Ανταλλακτικοί τροχοί για 
καρότσια οικοδομικά 
μονότροχα

Ανταλλακτικοί τροχοί για καρότσια οικοδομικά μονότροχα που
θα περιλαμβάνουν πνευστό ελαστικό ενισχυμένου τύπου 
τρακτερωτό διαστάσεων εξωτερικής διαμέτρου περίπου 400 
mm, πλάτους περίπου 110  mm  με τουλάχιστον τέσσερα λινά 
ή άλλη ισχυρότερη ενίσχυση , σαμπρέλα, μεταλλική 
διαιρούμενη ζάντα διαμέτρου 8 ιντσών,  διπλά σφαιρικά 
ρουλεμάν κατά ΕΝ 12530 και άξονα φ 20 ή 25  mm. Θα έχει 
ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 250 κιλών.  Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τροχού θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της επόμενης παραγράφου.

199
Ανταλλακτικά πνευστά 
ελαστικά για καρότσια 
οικοδομικά μονότροχα

Ανταλλακτικά πνευστά ελαστικά για καρότσια οικοδομικά 
μονότροχα ενισχυμένου τύπου, τρακτερωτά, εξωτερικής 
διαμέτρου περίπου 400 mm, πλάτους περίπου 110  mm. 

198
Ανταλλακτικές σαμπρέλες
για πνευστά ελαστικά 
μονότροχων οικοδομικών 

Ανταλλακτικές σαμπρέλες για πνευστά ελαστικά τύπου 400-8 
μονότροχων οικοδομικών καροτσιών
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καροτσιών

199
Καρότσι δίτροχο 
σωληνωτό

Δίτροχο καρότσι χαλύβδινης σωληνωτής (φ30) κατασκευής με 
ηλεκτροστατική βαφή με δύο πνευστούς τροχούς (κομπλέ με 
διαρούμενη ζάντα, σαμπρέλα  και ρουλεμάν), διαμέτρου 
260mm ή μεγαλύτερης.   Το συνολικό ύψος του καροτσιού θα 
είναι τουλάχιστον 110 cm, το πλάτος περίπου 50  cm και η 
επιφάνεια φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 45χ28  cm.  Θα έχει 
ικανότητα φόρτωσης τιουλάχιστον 250Kg  

200 Σταυροί πλακιδίων 3 mm
Πλαστικοί αποστάτες για τη δημιουργία αρμών 3 χιλιοστών 
κατά τη τοποθέτηση πλακιδίων.

201 Σταυροί πλακιδίων 5 mm
Πλαστικοί αποστάτες για τη δημιουργία αρμών 5 χιλιοστών 
κατά τη τοποθέτηση πλακιδίων.

202
Καλέμι με προστατευτικό 
χειρός

Καλέμι για χειρονακτικές εργασίες καθεραίσεων 
κατασκευασμένο από   επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη 
χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια, με 
μαλακή αντιολισθητική χειρολαβή και προστατευτικό χειρός 
από μαλακό ελαστικό υλικό, ολικού μήκους περίπου 300 mm 
και πλάτους λεπίδας 25 mm.

203
Ψαλίδια μπετού για 
ράβδους χάλυβα έως φ8 
mm

Ψαλίδια μπετού, για κοπή ράβδων χάλυβα έως φ 8 mm, με 
σιαγόνες  απο  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  
βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια και δυνατότητα
ανικατάστασής τους. Θα φέρει λαβές από μαλακό 
αντιολισθηρό υλικό.

204
Ανταλλακτικές σιαγόνες 
για ψαλίδι μπετού κοπής 
ράβδων έως φ 8 mm

Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού κοπής ράβδων έως 
φ 8 mm, κατάλληλες για αντικατάσταση των σιαγόνων του 
ψαλιδιού της προηγούμενης παραγράφου. Θα είναι 
κατασκευασμένες απο  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη 
χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια.

205
Ψαλίδια μπετού για 
ράβδους χάλυβα έως φ 12 
mm

Ψαλίδια μπετού, για κοπή ράβδων χάλυβα έως φ 12 mm, με 
σιαγόνες  απο  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  
βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια και δυνατότητα
ανικατάστασής τους. Θα φέρει λαβές από μαλακό 
αντιολισθηρό υλικό.

206
Ανταλλακτικές σιαγόνες 
για ψαλίδι μπετού κοπής 
ράβδων έως φ 12 mm

Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού κοπής ράβδων έως 
φ 12 mm, κατάλληλες για αντικατάσταση των σιαγόνων του 
ψαλιδιού της προηγούμενης παραγράφου. Θα είναι 
κατασκευασμένες απο  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη 
χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια.

207
Φτυάρια οικοδομικών 
εργασιών

Φτυάρια κυρτά με μύτη κατάλληλα για εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών, βάρους τουλάχιστον ενός κιλού, χωρίς στυλιάρι.

208 Πατόφτυρα
Πατόφτυαρα με μύτη κατάλληλα για εργασίες εκσκαφών 
σχετικές με οικοδομικά έργα, χωρίς στυλιάρια.
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209 Στυλιάρια φτυαριών
Στυλιάρια φτυαριών από ξύλο οξυάς Α΄ ποιότητας, κυκλικής 
διατομής, ίσια, μήκους 1,20 μέτρων, αβερνίκωτα.

210 Κασμάδες Κασμάδες 2 κιλών  χωρίς στυλιάρι.

211 Στυλιάρια κασμάδων
Στυλιάρια κασμάδων από ξύλο οξυάς Α΄ ποιότητας, κυκλικής 
διατομής, ίσια, μήκους 0,90 μέτρων, αβερνίκωτα.

212 Τσουγκράνες
Τσουγκράνες ατσάλινες με 16 ίσια δόντια, σφυρήλατες, 
κατάλληλες για βαριά χρήση, μήκους τουλάχιστον 41 εκ. και 
ύψους τουλάχιστον 8 εκ. Θα διατίθενται χωρίς στυλιάρι.

213
Στυλιάρια για 
τσουγκράνες

Στυλιάρια για τσουγκράνες από ξύλο οξυάς Α΄ ποιότητας, 
κυκλικής διατομής, ίσια, μήκους τουλάχιστον 1,20 μέτρων, 
αβερνίκωτα.

214 Τσάπες

Τσάπες ατσάλινες σφυρήλατες ορθογωνικής μορφής λάμας 
διαστάσεων περίπου 150χ200χ150 mm και βάρους 1200 
περίπιου γραμμαρίων κατάλληλες για βαριά χρήση. Θα 
διατίθενται χωρίς στυλιάρι.

215
Βούρτσα δρόμου με 
συρμάτινη τρίχα 

Βούρτσα δρόμου-τάκος με συρμάτινη τρίχα,  μήκους 30 εκ. με 
υποδοχή για μακρύ κοντάρι.

216
Βούρτσα δρόμου με τρίχα 
χόρτου

Βούρτσα δρόμου-τάκος με σκληρή τρίχα χόρτου,  μήκους 
περίπου 60 εκ. με υποδοχή για μακρύ κοντάρι.

217 Σκεπάρνια κοινά
Σκεπάρνια οικοδόμων διαστάσεων 45χ120χ45 χιλ. περίπου και
βάρους 380 περίπου γραμμαρίων.

218 Σκεπάρνια τιτανίου
Σκεπάρνια τιτανίου διαστάσεων 40χ120χ40 χιλ. βάρους 380 
γρ.

219 Στυλιάρια για σκεπάρνια
Στυλιάρια για σκεπάρνια από ξύλο οξυάς Α΄ποότητας μήκους 
40 περ. εκ. αβερνίκωτα.

220 Ράματα οικοδόμων
Σπάγκος κορδονέτο βαμβακερός σε κουβαράκι των 100 γρ. σε 
διάφορα χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) για οικοδομικές 
εργασίες.

221
Σετ ράμα-κιμωλία 
σημαδέματος 

Το σετ θα περιλαμβάνει ράμα μήκους 30 μέτρων με γάντζο στο
ένα άκρο του, θήκη από τεχνητό υλικό για τύλιγμα του 
ράματος με μανιβέλα, με πορτάκι για προσθήκη σκόνης 
κιμωλίας και πλαστικό φυαλλίδιο περιεκτικότητας 110 περ. 
γραμ. σκόνης κιμωλίας κόκκινου ή άλλου χρώματος με μεγάλη
πρόσφυση και  αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες για εργασίες 
σημαδέματος

222
Φιλμ πολυαιθυλενίου 
διαφανές (νάϋλον κοινό)

Φιλμ πολυαιθυλενίου διαφανές (νάϋλον κοινό) κατάλληλο για 
οικοδομικές εργασίες βάρους 150-200 γραμ. ανά τετρ. μέτρο 
σε πλάτος και μήκος επιλογής της Υπηρεσίας.

223 Εργαλειοθήκες
Εργαλειοθήκες φορητές από συμπαγές πολυπροπυλένιο πάχους
τοιχωμάτων περίπου 3 χιλ., ανθεκτικές σε χτυπήματα, 
καταπονίσεις, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και επίδραση 
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χημικών. Θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 50χ28χ28 εκ, θα 
διαθέτουν τουλάχιστον ένα φορητό δίσκο αποθήκευσης, θέσεις
για μικρουλικά στο καπάκι, διπλά μεταλλικά κουμπώματα και 
δυνατότητα εφαρμογής λουκέτου.

224
Μεταλλικό στροφείο 
καλωδίου

Μεταλλικό στροφείο καλωδίου ανοικτού τύπου (μπαλαντέζα) 
χωρίς καλώδιο, που θα διαθέτει τέσσερις πρίζες σούκο, 
διακόπτη προστασίας υπερφόρτωσης, μεταλλική βάση 
στήριξης, λαβή μεταφοράς με επένδυση από μαλακό υλικό, 
λαβή περιστροφής στροφείου και οδηγό-σταθεροποιητή 
καλωδίου. Θα είναι κατάλληλο να φέρει τουλάχιστον καλώδιο 
3χ2,5 mm2 μήκους 25 μ.

225
Μέγγενη πάγκου ατσάλινη
σφυρήλατη 100 mm

Μέγγενη πάγκου ατσάλινη σφυρήλατη κατασκευασμένη από 
χάλυβα υψηλής αντοχής, άθραυστη, με επιπλέον σκλήρυνση σε
όλη την επιφάνειά της, καλυμένο άξονα και  ρεγουλατόρο για 
ευθυγράμμιση της ράγας. Θα έχει πιστοποιημένη ποότητα η 
οποία θα αναφέρεται επί του σώματός της. (όπως ΤUV, GS ή 
άλλο).  Οι διαστάσεις της κατα προσέγγιση θα είναι :μήκος 
σιαγόνων 100 mm, άνοιγμα σιαγόνων 125mm, συνολικό μήκος
320 mm, ύψος 140 mm, βάρος 5 κιλά.

226 Ψαλίδια λαμαρίνας

Ψαλίδια κατάλληλα για κοπή μαύρης λαμαρίνας πάχους έως 
1,2 mm ή ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους έως 0,7 mm. Θα 
φέρει λεπίδες  απο  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη 
χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια

227
Πιστόλι σιλικόνης για 
φύσιγγες από 280 έως 600 
ml

Πιστόλι σιλικόνης κατάλληλο για εφαρμογή υλικών που 
περιέχονται είτε σε φύσιγγες 280-300 ml είτε σε σωληνάρια 
των 600 ml (σαλάμια).

228
Ρολό πίεσης 
αντιολησθητικών τενιών

Ρολό πίεσης,αποτελούμενο από κύλινδρο μήκους 10 περ. εκ. 
από σκληρό καουτσούκ ή σκληρό συνθετικό υλικό και 
αντίστοιχο βραχίονα χειρισμού, κατάλληλο για συμπίεση  
αντιολησθητικών τενιών επι των σημείων εφαρμογής τους ή 
άλλες αντίστοιχες εργασίες.

229 Λάστιχο ποτίσματος 

Λάστιχο ποτίσματος κατάλληλο για χρήση σε οικοδομικές 
εργασίες, όπως διαβροχή νωπού σκυροδέματος κ.λπ., 
διαμέτρου 5/8 της ίντσας, με τρία στρώματα υλικού κατά την 
έννοια του πάχους του σωλήνα. Θα παραδοθεί σε ρόλλο των 
50 μέτρων.

230
Τσιμπίδες υδραυλικών 90 
μοιρών 2¨

Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών κατασκευασμένες σύμφωνα
με  το  πρότυπο  DIN 5234  από εργαλειοχάλυβα  με  ενίσχυση
χρωνίου-  βαναδίου  ή  παρόμοιο,  οδόντωση  με  επιπλέον
σκλήρυνση,  κατάλληλες  για  υδραυλικές  εργασίες  σε
σωληνώσεις εσωτερικής διαμέτρου έως 2 ίντσες ή παξιμάδια
εξωτερικής  διάστασης  έως  70  mm.  Ενδεικτικός  τύπος
ΚΝΙΠΕΧ κωδ.  83 10 020.

231
Τσιμπίδες υδραυλικών 90 
μοιρών 1¨

Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών κατασκευασμένες σύμφωνα
με  το  πρότυπο  DIN 5234  από εργαλειοχάλυβα  με  ενίσχυση
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χρωνίου-  βαναδίου  ή  παρόμοιο,  οδόντωση  με  επιπλέον
σκλήρυνση,  κατάλληλες  για  υδραυλικές  εργασίες  σε
σωληνώσεις  εσωτερικής διαμέτρου έως 1 ίντσα ή παξιμάδια
εξωτερικής  διάστασης  έως  42  mm.  Ενδεικτικός  τύπος
ΚΝΙΠΕΧ κωδ.  83 10 010.

232
Τσιμπίδες υδραυλικών 45 
μοιρών 2¨

Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών κατασκευασμένες σύμφωνα
με  το  πρότυπο  DIN 5234  από εργαλειοχάλυβα  με  ενίσχυση
χρωνίου-  βαναδίου  ή  παρόμοιο,  οδόντωση  με  επιπλέον
σκλήρυνση,  κατάλληλες  για  υδραυλικές  εργασίες  σε
σωληνώσεις εσωτερικής διαμέτρου έως 2 ίντσες ή παξιμάδια
εξωτερικής  διάστασης  έως  70  mm.  Ενδεικτικός  τύπος
ΚΝΙΠΕΧ κωδ.  83 20 020.

233
Τσιμπίδες υδραυλικών 45 
μοιρών 1¨

Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών κατασκευασμένες σύμφωνα
με  το  πρότυπο  DIN 5234  από εργαλειοχάλυβα  με  ενίσχυση
χρωνίου-  βαναδίου  ή  παρόμοιο,  οδόντωση  με  επιπλέον
σκλήρυνση,  κατάλληλες  για  υδραυλικές  εργασίες  σε
σωληνώσεις  εσωτερικής διαμέτρου έως 1 ίντσα ή παξιμάδια
εξωτερικής  διάστασης  έως  42  mm.  Ενδεικτικός  τύπος
ΚΝΙΠΕΧ κωδ.  83 20 010.

234 Αλυσοκάβουρες 4 ιντσών

Αλυσοκάβουρες 4 ιντσών κατασκευασμένει από 
εργαλειοχάλυβα με ενίσχυση χρωνίου- βαναδίου ή παρόμοιο, 
οδόντωση με επιπλέον σκλήρυνση, διπλής όψης οδόντωση σε 
αντίθετη κατεύθυνση, κατάλληλες για υδραυλικές εργασίες σε 
σωληνώσεις εξωτερικής διαμέτρου έως 4 ίντσες ή 115 mm. 
Ενδεικτικός τύπος ROTHENBERGER κωδ. 70235.

235 Γαλβανισμένο σύρμα

Γαλβανισμένο μαλακό χονδρόσυρμα SAE 1006 & SAE 1008
(κατά ASTM A510M), διαμέτρου από 1,50 έως 4,00 mm με
ελάχιστη επικάλυωη ψευδαργύρου κατά ΕΝ 10244-02 Class C
και όριο θραύσης από 500 έως 515 Ν/mm2. Θα παραδίδεται σε
ρόλους.

236 Σύρμα μαύρο μαλακό 
Σύρμα μαύρο μαλακό  Νο7 (διαμέτρου 1,20 mm) για χρήση σε
οικοδομικές εργασίες. Θα παραδίδεται σε ρόλους.

237
Αλφαδολαστιχο φ12 mm  
μήκους 50 m.

Εύκαμπτο  απόλυτα  διαφανές  λάστιχο  κατάλληλο  για
οικοδομικές εργασίεςεσωτερικής διαμέτρου 12 mm και μήκους
50 m. 

238 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης

Ηλεκτρόδια  συγκόλλησης  καταλληλα  για  κοινούς  χάλυβες
κατασκευών  St  33,  St  37,  St  44,  St  52.3  για  εργασίες
κατασκευών και επισκευές. Eνδεικτικά, να είναι σύμφωνα με
το πρότυπα ΕΝ 499 : Ε 35 Α R 12 ή τα αντίστοιχα πρότυπα
ΑWS ή DIN   ή  ISO  Πάχος  ηλεκτροδίου  2,5  mm,  μήκος
ηλεκτροδίου  350  mm.  Ενδεικτικός  τύπος  FINCORD-M  της
ΕΡΛΙΚΟΝ.

239
Κλειδιά γερμανοπολύγωνα
Νο 36

Κλειδιά γερμανοπολύγωνα γωνίας 15 μοιρών, κατά DIN 3113
(UNI ISO 7738) ΝΟ 36-36 με ενίσχυση χρωμίου βαναδίου στο
χαλυβδόκραμα κατασκευής του εργαλείου.  Επί  του σώματός
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του θα αναγράφεται ανάγλυφα το εργοστάσιο κατασκευής του,
το νούμερο κατά  DIN 3113 και τα χαρακτηριστικά ¨Cr-V¨.

240
Πύργοι ικριώματος 
ξυλοτύπων

Μεταλλικοί  πύργοι  βαρέως  τύπου  κατάλληλοι  για  την
συναρμολόγηση ικριωμάτων για την κατασκευή ξυλοτύπων ή
άλλες  παρεμφερείς  εργασίες,  ύψους  2,20  μ.  Θα  είναι
κατασκευασμένοι από εγχώρια ή αλλοδαπή επιχείρηση και θα
διαθέτει τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
(ΦΕΚ  756/Β/28-9-93)  έγγραφα.  Στο  φάκελο   της  τεχνικής
προσφοράς  των  διαγωνιζόμενων  θα  περιληφθεί  η  βεβαίωση
εξετασης τύπου του προσφερόμενου συστήματος ικριωμάτων.
Θα φέρουν εγχάρακτες  τις  ενδείξεις   που αναφέρονται  στην
παράγραφο  2.4  του  Παρ/τος  2  της  ανωτέρω  ΚΥΑ και  θα
ανταποκρίνονται  στις  απατήσεις  της  παρ.  2  του  άρ.  5  της
ανωτέρω ΚΥΑ.  Κατά την παράδοσή τους  θα  συνοδεύονται
απο γραπτή δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή και απο τα
προβλεπόμενα  έγγραφα  της  παρ.  2  του  άρ.  2  της  ανωτέρω
ΚΥΑ.

241
Χιαστί συστήματος 
ικριώματος  ξυλοτύπων

Χιαστί σίνδεσμοι κατάλληλοι για την σύνδεση των πύργων,  
ως μέρος του συστήματος ικριώματος  ξυλοτύπων όπως 
αναλυτικά περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Θα 
παραδίδονται σε δύο διαστάσεις μήκους σκελών, 2,10 και 3,80 
περίπου μέτρων, εφόσον οι διαστάσεις αυτές προβλέπονται 
απο το σύστημα που προαναφέρθηκε. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις των 
διαγωνιζομένων ή του αναδόχου όπως αναλυτικά έχουν 
περιγραφεί στην προηγούμενη παράγραφο.

242
Αναγόμωση μεγάλης 
φιάλης ΚΟΡΓΚΟΝ με 
μίγμα αερίου 7,1  μ³ 

Αναγόμωση χαλύβδινης φιάλης με 7,1 μ³  μίγματος αερίου 
αργού (αργό 82%, διοξείδιο 18%) σε πίεση 150 bar.

243 Αυτοκόλλητη 
αντιολισθητική ταινία 
ασφαλείας πλάτους 25 
mm

Περιλαμβάνονται  αντιολισθητικές  αυτοκόλλητες  ταινίες
ασφαλείας,   οι  οποίες  θα  τοποθετηθούν  στα  πατήματα  των
εσωτερικών  και  εξωτερικών  κλιμάκων  κτιρίων  του  Δήμου
Θέρμης, για ασφαλείς  διελεύσεις κοινού και εργαζομένων. Οι
ταινίες  θα  τοποθετηθούν  κυρίως  σε  λείες  και  γυαλιστερές
επιφάνειες  (μάρμαρο,  πλακάκι).  Το  προϊόν  (ταινία)  θα
αποτελείται  από  αδρανείς  κόκκους  υλικού  (π.χ.
ανθρακοπυριτίου),  συνδεδεμένους  με  ένα  σκληρό,  ανθεκτικό
πολυμερές  σε  ένα  διαστασιακά  σταθερό  πλαστικό  φιλμ.  Η
κάτω πλευρά θα είναι επικαλυμμένη με ευαίσθητη στην πίεση
κόλλα, και θα καλύπτεται από μία αφαιρούμενη προστατευτική
επένδυση. Οι ταινίες θα είναι χρώματος μαύρου, θα πρέπει να
μπορούν  να  εφαρμόζονται  σε  λείες  καθαρές  και  στεγνές
επιφάνειες χωρίς αστάρι, εύκολα, χωρίς να απαιτούνται ειδικές
γνώσεις  τοποθέτησης,  να  έχουν  καλή  αντοχή  στο  νερό  (να
είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους), να μην
συσσωρεύουν  ρύπους,  να  καθαρίζονται  εύκολα  και  να
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επιδέχονται  μεγάλο  αριθμό  διελεύσεων  (τουλάχιστον  ένα
εκατομμύριο) διατηρώντας τις αρχικές τους ιδιότητες. 
Ο συντελεστής αντίστασης σε τριβή των ταινιών θα πρέπει να 
είναι υψηλός, τουλάχιστον R13 και θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά DIN 51130.  Οι διαγωνιζόμενοι 
προμηθευτές στην παρούσα  ΟΜΑΔΑ Β΄ της προμήθειας, θα 
καταθέσουν, ως περιεχόμενο του φακέλου τεχνικών 
προσφορών, τα παρακάτω :
1) τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος,
2) υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία θα αναφέρεται η επιχείρηση-
εργοστάσιο  παραγωγής  των αντιολισθητικών ταινιών που 
προτίθενται να προμηθεύσουν το Δήμο Θέρμης, και
3) επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης  του προϊόντος ως προς τις  αντιολισθητικές του
ιδιότητες με το πρότυπο  DIN 51130. Οι  παραδοτέες ταινίες 
θα είναι συσκευασμένες σε ρολλά  μήκους περίπου 18 μέτρων 
και πλάτους 25 mm. Το πλάτος των ταινιών μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο των 25 mm, στον προμηθευτή όμως θα 
πληρώνεται η τιμή μέτρου μήκους ταινίας πλάτους   25 mm, 
όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.

244

Σωλήνας σπιράλ 
απομάκρυνσης 
υπολειμάτων 
επεξεργασίας ξυλουργείου
φ 102 mm

Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος, μπλε χρώματος, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια,  κατάλληλος για απομάκρυνση 
υπολειμάτων επεξεργασίας ξυλουργικών μηχανημέτων. Θα 
παραδοθεί σε κυκλική διατομή εσωτερικής διαμέτρου φ102 
mm.

245

Σωλήνας σπιράλ 
απομάκρυνσης 
υπολειμάτων 
επεξεργασίας ξυλουργείου
φ 100 mm

Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος, διαφανής, πολυουρεθάνης, με 
ενίσχυση μεταλλικής σπείρας,  κατάλληλος για απομάκρυνση 
υπολειμάτων επεξεργασίας ξυλουργικών μηχανημέτων. Θα 
παραδοθεί σε κυκλική διατομή εσωτερικής διαμέτρου φ100 
mm.

246
Σφικτήρες βαρέως τύπου 
για συγκράτηση σωλήνων 
σπιράλ φ 102 mm

Σφικτήρες γαλβανιζέ βαρέως τύπου για συγκράτηση σωλήνων 
σπιράλ φ102 mm της προηγούμενης παραγράφου.

247

Σωλήνας σπιράλ 
απομάκρυνσης 
υπολειμάτων 
επεξεργασίας ξυλουργείου
φ 51 mm

Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος, μπλε χρώματος, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατάλληλος για απομάκρυνση 
υπολειμάτων επεξεργασίας ξυλουργικών μηχανημέτων. Θα 
παραδοθεί σε κυκλική διατομή εσωτερικής διαμέτρου  φ 51 
mm.

248

Σωλήνας σπιράλ 
απομάκρυνσης 
υπολειμάτων 
επεξεργασίας ξυλουργείου
φ 50 mm

Σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος,  διαφανής, πολυουρεθάνης, με 
ενίσχυση μεταλλικής σπείρας, κατάλληλος για απομάκρυνση 
υπολειμάτων επεξεργασίας ξυλουργικών μηχανημέτων. Θα 
παραδοθεί σε κυκλική διατομή εσωτερικής διαμέτρου  φ 50 
mm.

249 Σφικτήρες βαρέως τύπου Σφικτήρες γαλβανιζέ βαρέως τύπου για συγκράτηση σωλήνων 
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για συγκράτηση σωλήνων 
σπιράλ φ 51 mm

σπιράλ φ 51 mm της προηγούμενης παραγράφου.

250
Σωλήνας σπιράλ 
πεπιεσμένου αέρα φ5,5/8 
mm 10 μ.

Εύκαμπτος σωλήνας από πολυουρεθάνη διαμορφωμένος σε 
σπιράλ εσωτερικής /εξωτερικής διαμέτρου 5,5/8,0 mm, μήκους
σε πλήρη έκταση 10 μ., με ίσια άκρα, κατάλληλος για χρήση 
σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και μέγιστη πίεση λειτουργίας 
στους 20ο C τουλάχιστον 10 bar.

251
Ξύλινες σκάλες ύψους 
1,75 μ.

Σκάλα  ξύλινη  επαγγελματική  που  θα  χρησιμοποιείται  για
εργασίες  ελαιοχρωματισμών.  Θα  είναι  κατασκευασμένη  από
λευκή  ξυλεία  καλής  ποιότητας,  χωρίς  ρόζους  και  θα
αποτελείται  από δύο βαθμιδοφόρους κλάδους ύψους 1,75 μ.
που  θα  συγκρατούνται  μεταξύ  τους  με  δύο  ενισχυμένους
μεντεσέδες  και  ιμάντα.  Το  πλάτος  του  κάθε  βαθμιδοφόρου
κλάδου  θα  είναι  κάτω  55-60  εκ.  και  πάνω  35-40  εκ.   Θα
φέρουν πέντε πατήματα ανά κλάδο. 

252
Ξύλινες σκάλες ύψους 
3,00 μ.

Σκάλα  ξύλινη  επαγγελματική  που  θα  χρησιμοποιείται  για
εργασίες  ελαιοχρωματισμών.  Θα  είναι  κατασκευασμένη  από
λευκή  ξυλεία  καλής  ποιότητας,  χωρίς  ρόζους  και  θα
αποτελείται  από δύο βαθμιδοφόρους κλάδους ύψους 3,00 μ.
που  θα  συγκρατούνται  μεταξύ  τους  με  δύο  ενισχυμένους
μεντεσέδες  και  ιμάντα.  Το  πλάτος  του  κάθε  βαθμιδοφόρου
κλάδου θα είναι κάτω 70 τουλάχιστον εκ. και πάνω 40 περίπου
εκ.  θα φέρου εννέα τουλάχιστον πατήματα ανά κλάδο. 

253 Τανάλιες

Τανάλιες κατασκευασμένες απο σφυρηλατημένο 
εργαλειοχάλυβα, βαρέως τύπου για επαγγελματικές εργασίες 
με πρόσθετα σκληρυμένες κόψεις.  Μήκος εργαλείου  180 
περίπου mm, με δυνατότητα κοπής σύρματος διαμέτρου 
τουλάχιστον 2 mm.

254 Λίμες πλακέ

Λίμες  με  ορθογωνική   διατομή  λάμας  διαστάσεων  8,5χ30
(περίπου) mm και μήκους 300 mm, με λαβή δύο υλικών και
συνολικό μήκος εργαλείου περίπου 420 mm.      Η λάμα τους
Θα  είναι  κατασκευασμένη  απο  χάλυβα  υψηλής
περιεκτικότητας σε άνθρακα και θα έχει χοντρή οδόντωση.

255 Λίμες στρογγυλές

Λίμες  με  κυκλική  διατομή  λάμας  διαμέτρου  7-8  mm  και
μήκους  200  mm,  με  λαβή  δύο  υλικών  και  συνολικό  μήκος
εργαλείου  περίπου  330  mm.  Η  λάμα  τους  Θα  είναι
κατασκευασμένη  απο  χάλυβα  υψηλής  περιεκτικότητας  σε
άνθρακα και θα έχει χοντρή οδόντωση.

256
Εργαλειοθήκη μεταλλική 
με αναδιπλούμενα 
συρτάρια

Εργαλειοθήκη μεταλλική με 4 αναδιπλούμενα συρτάρια (δύο 
αριστερά και δύο δεξιά του κεντρικού αποθηκευτικού χώρου) 
με δύο κυκλικές χειρολαβές, βαμμένη ηλεκτροστατικά με 
ποιοτικό φινίρισμα στις ενώσεις και τις συνδέσεις. Ο 
αποθηκευτικός χώρος Θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 
55χ20χ20 εκ. Με τα συρτάρια κλειστά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ TEXNIKΩN ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄    

α/α Περιγραφή είδου Προδιαγραφές

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, 
σβούρας, διαμόρφωσης 
φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, για χρήση σε ξυλουργικό μηχάνημα 
σβούρας, για χειροκίνητη προώθηση,με τέσσερα κολλητά βίντια
απο χάλυβα υψηλής αντοχής, για διαμόρφωση φαλτσοπατούρας 
45 μοιρών. Θα είναι κατασκευασμένα απο υψηλής ποιότητας 
υλικά , ωστε να παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Η 
εξωτερική διάμετρος του εργαλείου θα είναι τουλάχιστον140 
mm, το ύψος της διαμορφώσιμης επιφάνειας (κάθετη ακμή) θα 
είναι 40 mm  και η εσωτερική διάμετρος (άξονας εργαλείου) 50 
mm.

2

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, 
σβούρας, διαμόρφωσης 
ημιστρόγγυλης αυλάκωσης

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, για χρήση σε ξυλουργικό μηχάνημα 
σβούρας, για χειροκίνητη προώθηση,με τέσσερα κολλητά βίντια
απο χάλυβα υψηλής αντοχής, για διαμόρφωση ημιστρόγγυλης 
αυλάκωσης. Θα είναι κατασκευασμένα απο υψηλής ποιότητας 
υλικά , ωστε να παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Η 
εξωτερική διάμετρος του εργαλείου θα είναι 140  mm,η 
διάμετρος της διαμορφούμενης αυλάκωσης θα είναι  30  mm   
και η εσωτερική διάμετρος (άξονας εργαλείου) 50 mm.

3

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, 
σβούρας, διαμόρφωσης 
ενωτικού προφίλ  

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, για χρήση σε ξυλουργικό μηχάνημα 
σβούρας, για χειροκίνητη προώθηση,με τέσσερις κολλητές 
κοπτικές ακμές από βίντι, απο χάλυβα υψηλής αντοχής, για 
διαμόρφωση προφίλ ένωσης ξύλινων μελών με τρείς 
τουλάχιστον αυλακώσεις και τρία δόντια . Θα είναι 
κατασκευασμένα απο υψηλής ποιότητας υλικά , ωστε να 
παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Η εξωτερική διάμετρος 
του εργαλείου θα είναι 140  mm ,η διάμετρος της 
διαμορφούμενης επιφάνειας θα είναι  50  mm    και η εσωτερική
διάμετρος (άξονας εργαλείου) 50 mm.

4

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, 
σβούρας, διαμόρφωσης 
σύνθετου καμπύλου  
προφίλ .οπως στο 
παρακάτω σχήμα 

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, για χρήση σε ξυλουργικό μηχάνημα 
σβούρας, για χειροκίνητη προώθηση,με δύο κολλητές κοπτικές 
ακμές από βίντι, απο χάλυβα υψηλής αντοχής, για διαμόρφωση 
προφίλ όπως στο παραπλεύρως σχήμα.  Θα είναι 
κατασκευασμένα απο υψηλής ποιότητας υλικά , ωστε να 
παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Η εξωτερική διάμετρος 
του εργαλείου θα είναι 140  mm ,το ύψος  της διαμορφούμενης 
επιφάνειας θα είναι  50  mm  και η εσωτερική διάμετρος 
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(άξονας εργαλείου) 50 mm.

5

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, 
σβούρας, διαμόρφωσης 
πατούρας 

Κοπτικό εργαλείο ξύλου, για χρήση σε ξυλουργικό μηχάνημα 
σβούρας, για χειροκίνητη προώθηση,με τέσσερα εναλασσόμενα 
πλακίδια (ξυράφια)  από βίντι ή καρβίδιο,  για διαμόρφωση 
προφίλ όπως στο παραπλεύρως σχήμα.  Θα είναι 
κατασκευασμένα απο υψηλής ποιότητας υλικά , ωστε να 
παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Η εξωτερική διάμετρος 
του εργαλείου θα είναι 140  mm ,το ύψος  της διαμορφούμενης 
επιφάνειας θα είναι  60 περίπου  mm  και η εσωτερική 
διάμετρος (άξονας εργαλείου) 50 mm.

6

Κοπτικό μαχαίρι για 
ηλεκτρικό ρούτερ 
χειροκίνητης λειτουργίας 
για διαμόρφωση 
φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

Κοπτικό  μαχαίρι  ξύλου,  για  χρήση  σε  ξυλουργικό  μηχάνημα
χειρός – ρούτερ, με δύο τουλάχιστον κολλητές κοπτικές ακμές
από  βίντι  ή  καρβίδιο  και  ρουλεμάν  στο  κάτω  μέρος  για
διαμόρφωση  φαλτσοπατούρας  45  μοιρών.   Θα  είναι
κατασκευασμένο  απο  υψηλής  ποιότητας  υλικά  ,  ωστε  να
παρέχει  ασφάλεια  κατά  την  εργασία.  Η  max  εξωτερική
διάμετρος  του  εργαλείου  θα  είναι  50   mm  ,το  ύψος   της
διαμορφούμενης επιφάνειας θα είναι  19  mm  και η  διάμετρος
του άξονα του εξαρτήματος  12,7 mm.

7

Κοπτικό μαχαίρι για 
ηλεκτρικό ρούτερ 
χειροκίνητης λειτουργίας 
ξυλουριστικό - κουρευτικό 
περιθωρίων

Κοπτικό  μαχαίρι  ξύλου,  για  χρήση  σε  ξυλουργικό  μηχάνημα
χειρός – ρούτερ, με δύο τουλάχιστον κολλητές κοπτικές ακμές
από  βίντι  ή  καρβίδιο   και  ρουλεμάν  στο  κάτω  μέρος,
ξυλουριστικό  –  κουρευτικό  περιθωρίων.   Θα  είναι
κατασκευασμένο  απο  υψηλής  ποιότητας  υλικά  ,  ωστε  να
παρέχει  ασφάλεια  κατά  την  εργασία.  Η  max  εξωτερική
διάμετρος  του  εργαλείου  θα  είναι  12,7  mm  ,το  ύψος   της
διαμορφούμενης επιφάνειας θα είναι  50  mm  και η  διάμετρος
του άξονα του εξαρτήματος  12,7 mm.

8

Κοπτικό μαχαίρι για 
ηλεκτρικό ρούτερ 
χειροκίνητης λειτουργίας 
για διαμόρφωση πατούρας 

Κοπτικό  μαχαίρι  ξύλου,  για  χρήση  σε  ξυλουργικό  μηχάνημα
χειρός – ρούτερ, με δύο τουλάχιστον κολλητές κοπτικές ακμές
από  βίντι  ή  καρβίδιο  και  ρουλεμάν  στο  κάτω  μέρος  για
διαμόρφωση πατούρας .  Θα είναι κατασκευασμένο απο υψηλής
ποιότητας υλικά, ωστε να παρέχει ασφάλεια κατά την εργασία.
Η max εξωτερική διάμετρος του εργαλείου θα είναι 50  mm ,το
ύψος  της διαμορφούμενης  επιφάνειας  θα είναι   22  mm, το
πλάτος της 16 mm  και η  διάμετρος του άξονα του εξαρτήματος
12,7 mm.

9 Πριονοκορδέλες ξύλου
 Πριονοκροδέλες μήκους περίπου 5,50 μ. για κοπή μαλακής 
δομικής ξυλείας, μαύρες, τροχιζόμενες, πλάτους περίπου 25 mm
με 3 δόντια/ίντσα. 

10 Κοπτικός δίσκος σβούρας
Κοπτικός  δίσκος  ξυλουργικού  μηχανήματος  σβούρας,  για
χειροκίνητη προώθηση, κατάλληλος για δημιουργία γκινησιάς
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σε  προϊόντα  φυσικής  ή  τεχνητής  ξυλείας.  Η  εξωτερική
διάμετρος του δίσκου θα είναι 250 mm, η διάμετρος υποδοχής
του άξονα 50 mm, το πάχος των δοντιών 4 mm και θα φέρει
τουλάχιστον 24 δόντια. Θα είναι κατασκευασμένα απο υψηλής
ποιότητας  υλικά  ,  ωστε  να  παρέχουν  ασφάλεια  κατά  την
εργασία.

11
Κόλετς για ηλεκτρικό 
ρούτερ

Κόλετς  κατάλληλα  για  την  μετατροπή  της  φωλιάς  όπου
τοποθετείται  το  στέλεχος  του  κοπτικού  εξαρτήματος.  Θα
παρέχεται  σε  οποιεσδήποτε  δαμέτρους  μετατροπής  ζητηθούν
απο την Υπηρεσία και διατίθενται στην αγορά. 

     
Θέρμη,  03 /11 / 2016

    ΘΕΡΜΗ, ...-11-2016                              ΘΕΡΜΗ, ..-11-2016

        O Συντάξας            
  Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Α.                         Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης                 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
 ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ                                    ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 83/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: “ Εργαλείων χειρός 
,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις 
Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Προϋπολογισμός: 38.035,93€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο ομάδες (Α & Β ) ,η ομάδα Α περιλαμβάνει αναλώσιμα και εργαλεία των

τριών Υπηρεσιών (ΤΕΧΝΙΚΗ ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,ΠΡΑΣΙΝΟ) και η ομάδα Β  εργαλεία της Τεχνικής

Υπηρεσίας 

ΟΜΑΔΑ Α 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ψαλίδι κλαδέματος Τεμ. 20 9,5 190
2 Κονταροψάλιδο Τεμ. 3 14 42
3 Τηλεσκοπικό κοντάρι για κονταροψάλιδα Τεμ. 3 11 33
4 Κάβουρας 1,5'' Τεμ. 3 34 102
5 Δικράνια Τεμ. 15 9 135
6 Βαριοπούλα 5 kg Τεμ. 2 29 58
7 Πατόφτυαρο ατσάλινο Τεμ. 5 9 45
8 Φτυάρια Τεμ. 15 9 135
9 Τσάπα Τεμ. 15 9 135
10 Κασμάς Τεμ 10 10 100
11 Πριόνι Τεμ. 20 9 180
12 Σκούπα για γκαζόν Τεμ. 30 8 240
13 Στειλιάρι για τσάπες Τεμ. 25 3,5 87,5
14 Στειλιάρι για φτυάρι Τεμ. 25 3,5 87,5
15 Στειλιάρι για πατόφτυαρο Τεμ. 10 3,5 35
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16 Στειλιάρι για κασμά Τεμ. 10 3,5 35
17 Στειλιάρι για δικράνι Τεμ. 20 3,5 70
18 Στειλιάρι για βαριοπούλα 5kg Τεμ. 5 3,5 17,5
19 Τσουγκράνα Τεμ 20 7,5 150
20 Πλαστικό φτυάρι Τεμ 10 14,5 145
21 Σγρόμπια Φ3 Τεμ 4 4,5 18
22 Σγρόμπια Φ4 Τεμ 4 4,5 18
23 Σγρόμπια Φ6 Τεμ 4 5 20
24 Κόφτης Τεμ 5 9 45
25 Πένσα Τεμ 5 9 45
26 Λίμα Τεμ 5 3 15

΄
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Τσάπα Τεμ. 2 7,26 14,52
2 Δικράνι Τεμ 2 9,68 19,35
3 Βαριοπούλα 2  kg Τεμ. 2 12,9 25,81
4 Βαριοπούλα 1  kg Τεμ. 2 9,68 19,35
5 Κασμάς Τεμ. 2 9,68 19,35
6 Τετράγωνο  Πλαστικό  Φτυάρι Τεμ 5 4,84 24,19
7 Τετράγωνο  Μεταλλικό Φτυάρι Τεμ. 15 9,68 145,16
8 Σκούπα για γκαζόν (φτέρη) Τεμ. 15 4,84 72,58
9 Τσουγράνα Τεμ 3 8,87 26,61
10 Κόφτης Τεμ 3 5,65 16,94
11 Πένσα Τεμ 2 5,65 11,29
12 Πριόνι για ξύλο Τεμ 2 7,26 14,52
13 Σκάλα Αλουμινίου τεμαχίων (~6,00 m) Τεμ 1 169,35 169,35
14 Λάστιχο νερού με ψΎ  μήκους 50,00 m Τεμ 2 49,19 98,39
15 Συλλογή με γερμανικά κλειδιά Τεμ 2 20,97 41,94
16 Συλλογή με πολύγωνα κλειδιά Τεμ. 2 23,39 46,77
17 Συλλογή με σετ από μύτες κατσαβιδιών Τεμ. 2 12,9 25,81

18
Κασετίνα με  καστάνια  και καρυδάκια 
πλήρης Τεμ. 2 12,1 24,19

19 Ιμάντας μεταφοράς φορτίου 2 τόνων Τεμ. 2 7,26 14,52
20 Μεταλλικό φαράσι με μεταλλικό κοντάρι Τεμ. 10 8,06 80,65

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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α/α Περιγραφή είδους
Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότη
τα (Αρ.

Χ
μονάδες
μέτρησ

ης Τιμή ΣΥΝΟΛΟ

1 Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές 1 τεμάχιο 2 18,00 36,00

2
Αλυσίδες αλυσοπρίονου για ειδικές 
εφαρμογές

1 τεμάχιο 2
20,00 40,00

3 Γωνίες ανάρτησης  ντουλαπιών 1 σετ 200 0,28 56,00

4 Πλαστικές γωνίες 1 σετ 1000 0,04 40,00

5
Μεταλλικές γωνίες σύνδεσης 
30χ30χ13χ1,5

1 τεμάχιο 400
0,03 12,00

6
Μεταλλικές γωνίες σύνδεσης 
60χ60χ16x2

1 τεμάχιο 200
0,06 12,00

7 Κλειδαριές χωνευτές μεσόπορτας
1 σετ για μία

πόρτα
40

6,00 240,00

8
Χειρολαβές για κλειδαριές 
μεσόπορτας

1 σετ για μία
πόρτα

40
11,30 452,00

9
Γωνία αλουμινίου κουρμπαριστή 
10χ10 mm

1 μέτρο μήκους 300
1,56 468,00

10
Γωνίες συναρμογής των προφίλ της 
προηγούμενης παραγράφου

1 τεμάχιο 100
1,05 105,00

11 Τάπες επίπλων πλαστικές καρφωτές 1 τεμάχιο 2000 0,02 40,00

12 Πλαστικό μπινί ερμαρίων 1 μέτρο μήκους 200 0,20 40,00

13 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm 1 τεμάχιο 80 2,45 196,00

14 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 75 mm 1 τεμάχιο 32 5,18 165,76

15
Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 75 mm 
με φρένο

1 τεμάχιο 32
6,07 194,24

16 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 100 mm 1 τεμάχιο 12 8,90 106,80

17
Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 100 mm
με φρένο

1 τεμάχιο 12
9,70 116,40

18 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 50 1 τεμάχιο 50 8,28 414,00

19 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 60 1 τεμάχιο 20 10,45 209,00

20 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 75 1 τεμάχιο 20 14,00 280,00

21 Λουκέτα τάκου  75 mm 1 τεμάχιο 22 12,56 276,32

22 Λουκέτα τάκου  93 mm 1 τεμάχιο 22 17,20 378,40

23 Πριόνια χειρός 1 τεμάχιο 5 10,48 52,40

24
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=150 

1 τεμάχιο 13
5,60 72,80
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mm

25
Τρυπάνια SDS plus φ8mm, ωφέλιμο
μήκος δίάτρησης L=150 mm

1 τεμάχιο 17
5,40 91,80

26
Τρυπάνια SDS plus φ10mm,  
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=150 
mm

1 τεμάχιο 18
6,10 109,80

27
Τρυπάνια SDS plus φ12mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 
mm

1 τεμάχιο 15
16,90 253,50

28
Τρυπάνια SDS plus φ16 mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 
mm

1 τεμάχιο 1
23,00 23,00

29
Τρυπάνια SDS plus φ18 mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 
mm

1 τεμάχιο 3
29,50 88,50

30
Τρυπάνια SDS plus φ22 mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 
mm

1 τεμάχιο 3
41,70 125,10

31
Τρυπάνια SDS max φ28 mm, 
ωφέλιμο μήκος δίάτρησης L=400 
mm

1 τεμάχιο 1
73,60 73,60

32 Βελόνι SDS plus 1 τεμάχιο 6 8,00 48,00

33 Πλατυκάλεμο SDS plus 1 τεμάχιο 5 8,40 42,00

34 Φτυαροκάλεμο SDS plus 1 τεμάχιο 2 13,80 27,60

35 Βελόνι SDS max 1 τεμάχιο 1 13,60 13,60

36 Πλατυκάλεμο SDS max 1 τεμάχιο 1 13,20 13,20

37 Κοίλο καλέμι SDS max 1 τεμάχιο 1 13,60 13,60

38 Φτυαροκάλεμο SDS max 1 τεμάχιο 1 29,00 29,00

39
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ3 mm

1 τεμάχιο 70
1,06 74,20

40
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ4 mm

1 τεμάχιο 70
1,38 96,60

41
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ5 mm

1 τεμάχιο 70
1,76 123,20

42
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ6 mm

1 τεμάχιο 40
2,20 88,00

43
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ7 mm

1 τεμάχιο 40
3,20 128,00

44
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ8 mm

1 τεμάχιο 70
4,20 294,00
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45
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ9 mm

1 τεμάχιο 40
5,60 224,00

46
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ10 mm

1 τεμάχιο 70
7,20 504,00

47
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ11 mm

1 τεμάχιο 40
8,80 352,00

48
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ12 mm

1 τεμάχιο 40
10,80 432,00

49
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα
κοβαλτίου 5%)  φ13 mm

1 τεμάχιο 20
12,80 256,00

50 Τρυπάνια μετάλλου φ14 mm 1 τεμάχιο 13 16,40 213,20

51 Τρυπάνια μετάλλου φ15 mm 1 τεμάχιο 13 21,40 278,20

52 Τρυπάνια μετάλλου φ16 mm 1 τεμάχιο 8 23,40 187,20

53 Τρυπάνια μετάλλου φ17 mm 1 τεμάχιο 8 26,50 212,00

54 Πλαστικά πόδια έδρασης επίπλων 1 τεμάχιο 400 0,15 58,40

55 Κρεμάστρες ρούχων 1 τεμάχιο 300 0,83 249,00

56 Χαρτοτενία 5 εκ. 1 ρολλό 80 2,01 160,80

57 Σφυριά 200 gr. 1 τεμάχιο 8 4,00 32,00

58 Σφυριά 400 gr. 1 τεμάχιο 12 5,00 60,00

59 Βαριοπούλα 800 gr 1 τεμάχιο 7 6,60 46,20

60 Βαριοπούλα 1 kgr 1 τεμάχιο 11 7,80 85,80

61 Βαριοπούλα 3 kgr 1 τεμάχιο 4 11,07 44,28

62 Ματσόλες 1 τεμάχιο 6 8,60 51,60

63
Κατσβίδια χειρός για βίδες ευθείας 
εγκοπής

1 τεμάχιο 20
4,00 80,00

64
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV

1 τεμάχιο 20
4,80 96,00

65
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
Philips

1 τεμάχιο 20
4,60 92,00

66
Κατσβίδια χειρός για βίδες ευθείας 
εγκοπής για ηλεκτρολογικές 
εργασίες

1 τεμάχιο 15
5,00 75,00

67
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
Philips για ηλεκτρολογικές εργασίες

1 τεμάχιο 15
4,40 66,00

68
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV για ηλεκτρολογικές 
εργασίες

1 τεμάχιο 15
5,60 84,00

69
Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 
ηλεκτρικού κατσαβιδιού

1 τεμάχιο 11
2,30 25,30

70 Μαγνητικός αντάπτορας  1 τεμάχιο 4 2,60 10,40
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ηλεκτρικού κατσαβιδιού για 
καρυδάκια

71
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 10 mm

1 τεμάχιο 10
1,10 11,00

72
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 13 mm

1 τεμάχιο 10
1,80 18,00

73
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 17 mm

1 τεμάχιο 7
2,80 19,60

74 Ξυλόκολλα 1 κιλό 80 3,75 300,00

75
Νοβοπανόβιδες 3,5χ30 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
5,96 59,59

76
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
17,60 176,00

77
Νοβοπανόβιδες 4χ18 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
4,69 46,90

78
Νοβοπανόβιδες 4χ60 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
13,20 132,00

79
Νοβοπανόβιδες 4,5χ50 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
10,54 105,40

80
Νοβοπανόβιδες 5χ80 γαλβανιζέ 
φρεζάτης κεφαλής PZ2

1000 τεμάχια 10
13,84 138,40

81 Ξυλόβιδες κατασκευών 10χ140 1 τεμάχιο 200 0,90 180,00

82
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ60 με 
ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
7,70 7,70

83
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ70 με 
ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
9,90 9,90

84
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ40 με 
ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
13,90 13,90

85
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ70 με 
ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
19,90 19,90

86
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ110 με 
ροδέλες και περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
30,00 30,00

87
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,2χ32

1000 τεμάχια 5
17,74 88,70

88
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8χ75

1000 τεμάχια 5
40,00 200,00

89
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3χ50

1000 τεμάχια 3
63,71 191,13

90
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ3,5χ25

1000 τεμάχια 5
9,87 49,35

91 Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 1000 τεμάχια 3 69,00 207,00
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αυτοδιάτρητες εξάγωνης κεφαλής 
φ6,3χ38

92
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες εξάγωνης κεφαλής 
φ6,3χ75

1000 τεμάχια 3
92,00 276,00

93 Βύσματα πλαστικά φ6χ50 mm 100 τεμάχια 16 6,00 96,00

94 Βύσματα πλαστικά φ8χ40 mm 100 τεμάχια 6 6,61 39,66

95 Βύσματα πλαστικά φ 8χ65 mm 100 τεμάχια 11 14,52 159,72

96 Βύσματα πλαστικά φ10χ50 mm 100 τεμάχια 7 26,00 182,00

97 Βύσματα πλαστικά φ10χ80 mm 100 τεμάχια 17 29,00 493,00

98 Βύσματα πλαστικά φ12χ60 mm 100 τεμάχια 1 28,00 28,00

99 Βύσματα πλαστικά φ14χ70 mm 50 τεμάχια 1 29,00 29,00

100 Mεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας 100 τεμάχια 5 17,00 85,00

101
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης 
κεφαλής 8χ80

100 τεμάχια 25
7,00 175,00

102
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης 
κεφαλής 8χ100

100 τεμάχια 5
21,00 105,00

103
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης 
κεφαλής 10χ70

100 τεμάχια 2
23,00 46,00

104
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης 
κεφαλής 10χ90

100 τεμάχια 4
14,00 56,00

105
Στριφόνια γαλβανιζέ  10χ80 με 
κρίκο

100 τεμάχια 2
28,00 56,00

106
Ροδέλες πλακέ  για Μ 6 κατά DIN 
9021

100 τεμάχια 7
1,80 12,60

107
Ροδέλες πλακέ  για Μ 8 κατά DIN 
9021

100 τεμάχια 12
2,80 33,60

108
Ροδέλες πλακέ  για Μ 10 κατά DIN 
9021

100 τεμάχια 11
4,35 47,85

109
Ροδέλες πλακέ  για Μ 12 κατά DIN 
9021

100 τεμάχια 7
4,90 34,30

110
Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί 
ακραίοι 

1 σετ 700
0,54 378,00

111
Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί 
μεσαίοι

1 σετ 100
0,63 63,00

112
Πόμολα ντουλαπιών inox τύπου 
μπίλιας

1 τεμάχιο 500
0,67 335,00

113 Τακάκια ραφιών μεταλλικά 1000 τεμάχια 2 10,00 20,00
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114 Καβίλιες ξύλου τύπου lamelo No 20
1 συσκευασία
1000 τεμαχίων

2

13,66 27,32

115
Κλειδαριές επίπλων (μακρύς 
κύλινδρος)

1 σετ 50
1,12 56,00

116
Κλειδαριές επίπλων (κοντός 
κύλινδρος)

1 σετ 100
1,05 105,00

117
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι 
μήκους 45εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50
1,00 50,00

118
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι 
μήκους 50εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50
1,12 56,00

119
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι 
μήκους 55εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50
1,31 65,50

120
Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv 
(ΡΖ 1)

1 τεμάχιο 35
0,40 14,00

121
Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv 
(ΡΖ 2)

1 τεμάχιο 35
0,40 14,00

122
Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv 
(ΡΖ 3)

1 τεμάχιο 5
0,40 2,00

123
Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 
1)

1 τεμάχιο 5
0,40 2,00

124
Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 
2)

1 τεμάχιο 5
0,40 2,00

125
Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 
3)

1 τεμάχιο 5
0,40 2,00

126
Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 
27)

1 τεμάχιο 3
0,84 2,52

127
Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 
40)

1 τεμάχιο 3
0,84 2,52

133
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους 
έως και 100 mm

1 τεμάχιο 2
4,50 9,00

134
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους 
έως και 65 mm

1 τεμάχιο 2
3,80 7,60

135 Σπρέϋ αντισκωριακό 1 φιάλη 400ml 43
6,50 279,50

136 Σπρέϋ σιλικόνης 1 φιάλη 400ml 6
7,26 43,56

137 Σιλικόνη όξινη σε φύσιγγα 1 φύσιγγα 20 2,02 40,40
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138 Σιλικόνη ουδέτερη σε φύσιγγα 1 φύσιγγα 30 4,03 120,90

139 Σπρέϋ επαφών 1 φιάλη 300ml 9
6,85 61,65

140 Σπρέϋ χρώματος επισήμανσης 1 φιάλη 42 2,58 108,36

141
Φιάλη αφρού πολυουρεθάνης με 
ρύγχος για χειροκίνητη εξαγωγή

1 φιάλη 20
4,03 80,60

142 Γράσο
1 κουτί 1000γρ.

Περίπου
3

8,06 24,18

143
Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 
100

1 τεμάχιο 100
0,40 40,00

144
Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 
180

1 τεμάχιο 100
0,40 40,00

145
Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 
220

1 τεμάχιο 100
0,40 40,00

146
Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα
Νο 60

1 τεμάχιο 50
0,30 15,00

147
Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα
Νο 80

1 τεμάχιο 50
0,30 15,00

148
Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα
Νο 120

1 τεμάχιο 50
0,30 15,00

149
Ρολά λείανσης πλάτους 115mm Νο 
60

1 ρολλό 5,0 μέτ.
Μήκ.

50
0,81 40,50

150
Ρολά λείανσης πλάτους 115mm  Νο 
80

1 ρολλό 5,0 μέτ.
Μήκ.

50
0,80 40,00

151
Ρολά λείανσης πλάτους 115mm Νο 
100

1 ρολλό 5,0 μέτ.
Μήκ.

50
0,79 39,50

152 Kοπίδι γενικής χρήσης 1 τεμάχιο 5 8,00 40,00

153
Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι 
γενικής χρήσης

1 συσκευασία
10 τεμαχίων

5

2,42 12,10

154 Μετροτενίες μεταλλικές 7,5 μέτρων 1 τεμάχιο 15 8,00 120,00

155 Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων δίχρωμα 1 τεμάχιο 17 2,00 34,00

156 Αλφάδια αλουμινίου 60 cm 1 τεμάχιο 5 5,00 25,00

157
Αλφάδια αλουμινίου μαγνητικά 60 
cm

1 τεμάχιο 5
6,85 34,25

158 Αλφάδια αλουμινίου 120 cm 1 τεμάχιο 2 12,80 25,60

159 Αλφαδόπηχυς - μαστάρι 200 cm 1 τεμάχιο 1 41,00 41,00

160 Πάνινες τσάντες οικοδόμων 1 τεμάχιο 30 3,70 111,00

161 Μολύβια τεχνιτών χοντρά 1 τεμάχιο 20 1,34 26,80
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162 Μολύβια τεχνιτών ψιλά 1 τεμάχιο 30 1,20 36,00

163 Καρφιά οικοδομικά 1 κιλό 200 1,28 256,00

164 Μπετονόκαρφα 3,5χ40 100 τεμάχια 10 1,15 11,50

165 Μπετονόκαρφα 3,5χ50 100 τεμάχια 60 1,20 72,00

166 Μπετονόκαρφα 3,5χ60 100 τεμάχια 20 1,50 30,00

167
Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας, 
γρανίτη, σκυροδέματος  φ 230 mm

1 τεμάχιο 3
40,00 120,00

168
Διαμαντόδισκοι κοπής κεραμικών 
πλακιδίων  φ 125 mm

1 τεμάχιο 8
14,52 116,16

169 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 115 mm 1 τεμάχιο 30 1,61 48,30

170 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 125 mm 1 τεμάχιο 100 1,71 171,00

171
Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ 125 
mm

1 τεμάχιο 65
1,28 83,20

172 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ230 mm 1 τεμάχιο 40 2,40 96,00

173
Δίσκοι λειάνσεως μετάλλου Φ 125 
mm

1 τεμάχιο 35
1,80 63,00

174
Μεντεσέδες μεταλλικοί με 
γαλβανιζέ πείρο Φ12 mm με δύo 
φτερά

1 σετ 50
0,39 19,50

175
Μεντεσέδες μεταλλικοί με 
γαλβανιζέ πείρο Φ14 mm με δύo 
φτερά

1 σετ 50
0,44 22,00

176
Μεντεσέδες μεταλλικοί με 
γαλβανιζέ πείρο Φ20 mm με δύo 
φτερά

1 σετ 50
1,17 58,50

177
Χειρολαβές αλουμινίου για 
μεταλλικές πόρτες

1 σετ για μία
πόρτα

20
2,77 55,40

178 Πένσες 1 τεμάχιο 9 9,79 88,11

179 Πένσες για ηλεκτρολογικές εργασίες 1 τεμάχιο 5 34,40 172,00

180 Κόφτες για ηλεκτρολογικές εργασίες 1 τεμάχιο 5 38,00 190,00

181 Εμπροσθοκόφτες μπετού 200 mm 1 τεμάχιο 15 13,00 195,00

182
Εμπροσθοκόφτες  μπετού 200 mm 
ενδεικτικού τύπου KNIPEX code 
6801200

1 τεμάχιο 9
24,00 216,00

183 Μυστρί σοβατζήδων  26 cm 1 τεμάχιο 10 6,56 65,60

184 Μυστρί σοβατζήδων  22 cm 1 τεμάχιο 11 6,45 70,95

185 Μυστρί πλακιδίωνν 1 τεμάχιο 6 4,99 29,94

186
Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 
6χ6  cm)

1 τεμάχιο 7
1,35 9,45

187
Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 
10χ10 mm)

1 τεμάχιο 4
1,67 6,68
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188
Σφουγγάρια καθαρισμού στόκου 
πλακιδίων

1 τεμάχιο 30
1,00 30,00

189 Λάστιχο στοκαρίσματος 1 τεμάχιο 2 1,60 3,20

190
Ποτιστήρια πετρελαίου 10-12 
λίτρων

1 τεμάχιο 4
5,88 23,52

191
Τριβείο καθαρισμού στόκου 
πλακιδίων

1 τεμάχιο 3
3,27 9,81

192 Τριβείο επιχρισμάτων με λάτεξ 1 τεμάχιο 3 3,58 10,74

193 Τριβείο επιχρισμάτων με λάστιχο 1 τεμάχιο 3 4,00 12,00

194 Φραγκόφτυαρα 1 τεμάχιο 4 3,50 14,00

195 Σκάφη οικοδομής 1 τεμάχιο 2 3,46 6,92

196 Καρότσια οικοδομικα μονοτροχα 1 τεμάχιο 4 50,59 202,36

197 Μπρατσόλι σιδεράδων 1 τεμάχιο 2 45,00 90,00

198
Ανταλλακτικοί τροχοί για καρότσια 
οικοδομικά μονότροχα

1 τεμάχιο 4
20,83 83,32

199
Ανταλλακτικά πνευστά ελαστικά για
καρότσια οικοδομικά μονότροχα

1 τεμάχιο 10
9,68 96,80

198
Ανταλλακτικές σαμπρέλες για 
πνευστά ελαστικά μονότροχων 
οικοδομικών καροτσιών

1 τεμάχιο 10
2,45 24,50

199 Καρότσι δίτροχο σωληνωτό 1 τεμάχιο 1 31,45 31,45

200 Σταυροί πλακιδίων 3 mm
1 συσκευασία
1000 τεμαχίων

4

3,53 14,12

201 Σταυροί πλακιδίων 5 mm
1 συσκευασία
1000 τεμαχίων

4

4,93 19,72

202 Καλέμι με προστατευτικό χειρός 1 τεμάχιο 8 12,10 96,80

203
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα 
έως φ8 mm

1 τεμάχιο 1
13,82 13,82

204
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι 
μπετού κοπής ράβδων έως φ 8 mm

1 τεμάχιο 1
19,49 19,49

205
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα 
έως φ 12 mm

1 τεμάχιο 1
21,27 21,27

206
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι 
μπετού κοπής ράβδων έως φ 12 mm

1 τεμάχιο 1
22,00 22,00

207 Φτυάρια οικοδομικών εργασιών 1 τεμάχιο 13 5,43 70,59

208 Πατόφτυρα 1 τεμάχιο 7 6,10 42,70

209 Στυλιάρια φτυαριών 1 τεμάχιο 24 2,40 57,60
59



210 Κασμάδες 1 τεμάχιο 7 7,00 49,00

211 Στυλιάρια κασμάδων 1 τεμάχιο 7 2,40 16,80

212 Τσουγκράνες 1 τεμάχιο 8 10,73 85,84

213 Στυλιάρια για τσουγκράνες 1 τεμάχιο 8 1,88 15,04

214 Τσάπες 1 τεμάχιο 7 13,98 97,86

215
Βούρτσα δρόμου με συρμάτινη 
τρίχα 

1 τεμάχιο 9
4,84 43,56

216 Βούρτσα δρόμου με τρίχα χόρτου 1 τεμάχιο 9 4,68 42,12

217 Σκεπάρνια κοινά 1 τεμάχιο 20 3,10 62,00

218 Σκεπάρνια τιτανίου 1 τεμάχιο 7 16,02 112,14

219 Στυλιάρια για σκεπάρνια 1 τεμάχιο 20 0,82 16,40

220 Ράματα οικοδόμων
1 κουβάρι 100 
γραμ.

30
0,98 29,40

221 Σετ ράμα-κιμωλία σημαδέματος 1 σετ 2 2,21 4,42

222
Φιλμ πολυαιθυλενίου διαφανές 
(νάϋλον κοινό)

1 κιλό 80
2,93 234,40

223 Εργαλειοθήκες 1 τεμάχιο 6 28,00 168,00

224 Μεταλλικό στροφείο καλωδίου 1 τεμάχιο 10 18,07 180,70

225
Μέγγενη πάγκου ατσάλινη 
σφυρήλατη 100 mm

1 τεμάχιο 1
36,60 36,60

226 Ψαλίδια λαμαρίνας 1 τεμάχιο 8 9,40 75,20

227
Πιστόλι σιλικόνης για φύσιγγες από 
280 έως 600 ml

1 τεμάχιο 8
5,65 45,20

228
Ρολό πίεσης αντιολησθητικών 
τενιών

1 τεμάχιο 10
2,00 20,00

229 Λάστιχο ποτίσματος 
1 ρόλλος 50 μέτ.
Μήκ.

1
49,00 49,00

230 Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών 2¨ 1 τεμάχιο 2 141,20 282,40

231 Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών 1¨ 1 τεμάχιο 2 63,00 126,00

232 Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών 2¨ 1 τεμάχιο 2 132,00 264,00

233 Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών 1¨ 1 τεμάχιο 4 63,40 253,60

234 Αλυσοκάβουρες 4 ιντσών 1 τεμάχιο 2 144,00 288,00

235 Γαλβανισμένο σύρμα 1 κιλό 80 1,87 149,60

236 Σύρμα μαύρο μαλακό 1 κιλό 80 1,26 100,80

237
Αλφαδολαστιχο φ12 mm  μήκους 50
m.

1 ρόλλος 50 μέτ.
Μήκ.

1
22,98 22,98

238 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης 1 κιλό 300 3,15 945,00

239 Κλειδιά γερμανοπολύγωνα Νο 36 1 τεμάχιο 1 17,80 17,80

240 Πύργοι ικριώματος ξυλοτύπων -------- 0
0 0
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241
Χιαστί συστήματος ικριώματος  
ξυλοτύπων

---------- 0
0 0

242
Αναγόμωση μεγάλης φιάλης 
ΚΟΡΓΚΟΝ με μίγμα αερίου 7,1  μ³ 

1 τεμάχιο 5
75,00 375,00

243
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία 
ασφαλείας πλάτους 25 mm

1 μέτρο μήκους 500
2,13 1065,00

244
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης 
υπολειμάτων επεξεργασίας 
ξυλουργείου φ 102 mm

1 μέτρο μήκους 10
9,80 98,00

245
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης 
υπολειμάτων επεξεργασίας 
ξυλουργείου φ 100 mm

1 μέτρο μήκους 10
9,50 95,00

246
Σφικτήρες βαρέως τύπου για 
συγκράτηση σωλήνων σπιράλ φ 102 
mm

1 μέτρο μήκους 10
1,04 10,40

247
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης 
υπολειμάτων επεξεργασίας 
ξυλουργείου φ 51 mm

1 μέτρο μήκους 10
6,40 64,00

248
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης 
υπολειμάτων επεξεργασίας 
ξυλουργείου φ 50 mm

1 μέτρο μήκους 10
6,20 62,00

249
Σφικτήρες βαρέως τύπου για 
συγκράτηση σωλήνων σπιράλ φ 51 
mm

1 τεμάχιο 10
0,66 6,60

250
Σωλήνας σπιράλ πεπιεσμένου αέρα 
φ5,5/8 mm 10 μ.

1 ρόλλος 10 μέτ.
Μήκ.

1
24,95 24,95

251 Ξύλινες σκάλες ύψους 1,75 μ. 1 τεμάχιο 10 34,23 342,30

252 Ξύλινες σκάλες ύψους 3,00 μ. 1 τεμάχιο 2 58,83 117,66

253 Τανάλιες 1 τεμάχιο 5 8,40 42,00

254 Λίμες ολακέ 1 τεμάχιο 2 4,30 8,60

255 Λίμες στρογγυλές 1 τεμάχιο 2 2,80 5,60

256
Εργαλειοθήκη μεταλλική με 
αναδιπλούμενα συρτάρια

1 τεμάχιο 5
39,40 197,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 29.183,14

ΦΠΑ 24% 7.003,95

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 36.187,09
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ΟΜΑΔΑ Β 

α/α Περιγραφή είδους
Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότη
τα (Αρ.

Χ
μονάδες
μέτρησ

ης)
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

1 τεμάχιο 1
228,00 228,00

2
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης ημιστρόγγυλης 
αυλάκωσης

1 τεμάχιο 1
145,00 145,00

3
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης ενωτικού προφίλ  1 τεμάχιο 1

255,00 255,00

4
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης σύνθετου καμπύλου  
προφίλ .οπως στο παρακάτω σχήμα 

1 τεμάχιο 1
0,00

5
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης πατούρας 1 τεμάχιο 1

232,00 232,00

6

Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας για
διαμόρφωση φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

1 τεμάχιο 1

102,00 102,00

7

Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας 
ξυλουριστικό - κουρευτικό 
περιθωρίων

1 τεμάχιο 1

52,00 52,00

8
Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας για
διαμόρφωση πατούρας 

1 τεμάχιο 1
0,00

9 Πριονοκορδέλες ξύλου 1 τεμάχιο 5 58,80 294,00
10 Κοπτικός δίσκος σβούρας 1 τεμάχιο 1 98,00 98,00
11 Κόλετς για ηλεκτρικό ρούτερ 1 τεμάχιο 5 17,00 85,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.491,00
ΦΠΑ 24% 357,84
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.848,84
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Η προμήθεια, προϋπολογισμού 38.035,93€ θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α.  
Για τη δ/νση καθαριότητας θα επιβαρυνθεί ο 02.20.7135.004 του προϋπολογισμού 2017 
με το ποσό των 1.130,00€ (σύνολο προϋπολογισμού της υπηρεσίας)

Για την δ/νση τεχνικών υπηρεσιών  θα επιβαρυνθούν οι Κ.Α. 02.30.6672.003 με 
28.198,39€ , 02.20.7135.003 με 3.000,00€ και 30.7135.002 με 3.000,00€ .

Για τη δ/νση Περιβάλλοντος  θα επιβαρυνθούν οι ΚΑ 35.7135.002 με ποσό 1.807,54€ και 
45.7135.004  με ποσό 900,00€ του προϋπολογισμού 2017 (σύνολο προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας 2.707,54€)

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της του ν.4412/2016.

Στην τιμή προσφοράς  περιλαμβάνεται το κόστος  μεταφοράς  στα σημεία που θα 
υποδειχθούν από την  καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία .

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν 
απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο Δήμος να 
μην τις απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του 
ανάδοχου. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Θέρμη, 06/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 06/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,  06/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 83/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: “ Εργαλείων χειρός 
,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις 
Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Προϋπολογισμός: 38.035,93€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ψαλίδι κλαδέματος Τεμ. 20
2 Κονταροψάλιδο Τεμ. 3
3 Τηλεσκοπικό κοντάρι για κονταροψάλιδα Τεμ. 3
4 Κάβουρας 1,5'' Τεμ. 3
5 Δικράνια Τεμ. 15
6 Βαριοπούλα 5 kg Τεμ. 2
7 Πατόφτυαρο ατσάλινο Τεμ. 5
8 Φτυάρια Τεμ. 15
9 Τσάπα Τεμ. 15
10 Κασμάς Τεμ 10
11 Πριόνι Τεμ. 20
12 Σκούπα για γκαζόν Τεμ. 30
13 Στειλιάρι για τσάπες Τεμ. 25
14 Στειλιάρι για φτυάρι Τεμ. 25
15 Στειλιάρι για πατόφτυαρο Τεμ. 10
16 Στειλιάρι για κασμά Τεμ. 10
17 Στειλιάρι για δικράνι Τεμ. 20
18 Στειλιάρι για βαριοπούλα 5kg Τεμ. 5
19 Τσουγκράνα Τεμ 20
20 Πλαστικό φτυάρι Τεμ 10
21 Σγρόμπια Φ3 Τεμ 4
22 Σγρόμπια Φ4 Τεμ 4
23 Σγρόμπια Φ6 Τεμ 4
24 Κόφτης Τεμ 5
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25 Πένσα Τεμ 5
26 Λίμα Τεμ 5

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Τσάπα Τεμ. 2
2 Δικράνι Τεμ 2
3 Βαριοπούλα 2  kg Τεμ. 2
4 Βαριοπούλα 1  kg Τεμ. 2
5 Κασμάς Τεμ. 2
6 Τετράγωνο  Πλαστικό  Φτυάρι Τεμ 5
7 Τετράγωνο  Μεταλλικό Φτυάρι Τεμ. 15
8 Σκούπα για γκαζόν (φτέρη) Τεμ. 15
9 Τσουγράνα Τεμ 3
10 Κόφτης Τεμ 3
11 Πένσα Τεμ 2
12 Πριόνι για ξύλο Τεμ 2
13 Σκάλα Αλουμινίου τεμαχίων (~6,00 m) Τεμ 1
14 Λάστιχο νερού με ψΎ  μήκους 50,00 m Τεμ 2
15 Συλλογή με γερμανικά κλειδιά Τεμ 2
16 Συλλογή με πολύγωνα κλειδιά Τεμ. 2
17 Συλλογή με σετ από μύτες κατσαβιδιών Τεμ. 2

18
Κασετίνα με  καστάνια  και καρυδάκια 
πλήρης Τεμ. 2

19 Ιμάντας μεταφοράς φορτίου 2 τόνων Τεμ. 2
20 Μεταλλικό φαράσι με μεταλλικό κοντάρι Τεμ. 10

α/α Περιγραφή είδους
Μονάδα 
μέτρησης

1 Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές 1 τεμάχιο 2

2
Αλυσίδες αλυσοπρίονου για ειδικές 
εφαρμογές

1 τεμάχιο 2

3 Γωνίες ανάρτησης  ντουλαπιών 1 σετ 200

4 Πλαστικές γωνίες 1 σετ 1000

5 Μεταλλικές γωνίες σύνδεσης 30χ30χ13χ1,5 1 τεμάχιο 400

6 Μεταλλικές γωνίες σύνδεσης 60χ60χ16x2 1 τεμάχιο 200

7 Κλειδαριές χωνευτές μεσόπορτας
1 σετ για μία

πόρτα
40

8 Χειρολαβές για κλειδαριές μεσόπορτας
1 σετ για μία

πόρτα
40

9 Γωνία αλουμινίου κουρμπαριστή 10χ10 mm
1 μέτρο
μήκους

300
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10
Γωνίες συναρμογής των προφίλ της 
προηγούμενης παραγράφου

1 τεμάχιο 100

11 Τάπες επίπλων πλαστικές καρφωτές 1 τεμάχιο 2000

12 Πλαστικό μπινί ερμαρίων
1 μέτρο
μήκους

200

13 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm 1 τεμάχιο 80

14 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 75 mm 1 τεμάχιο 32

15 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 75 mm με φρένο 1 τεμάχιο 32

16 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 100 mm 1 τεμάχιο 12

17
Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 100 mm με 
φρένο

1 τεμάχιο 12

18 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 50 1 τεμάχιο 50
19 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 60 1 τεμάχιο 20

20 Λουνέτα ορειχάλκινα Νο 75 1 τεμάχιο 20
21 Λουκέτα τάκου  75 mm 1 τεμάχιο 22

22 Λουκέτα τάκου  93 mm 1 τεμάχιο 22
23 Πριόνια χειρός 1 τεμάχιο 5

24
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=150 mm

1 τεμάχιο 13

25
Τρυπάνια SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=150 mm

1 τεμάχιο 17

26
Τρυπάνια SDS plus φ10mm,  ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=150 mm

1 τεμάχιο 18

27
Τρυπάνια SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

1 τεμάχιο 15

28
Τρυπάνια SDS plus φ16 mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

1 τεμάχιο 1

29
Τρυπάνια SDS plus φ18 mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

1 τεμάχιο 3

30
Τρυπάνια SDS plus φ22 mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

1 τεμάχιο 3

31
Τρυπάνια SDS max φ28 mm, ωφέλιμο μήκος 
δίάτρησης L=400 mm

1 τεμάχιο 1

32 Βελόνι SDS plus 1 τεμάχιο 6
33 Πλατυκάλεμο SDS plus 1 τεμάχιο 5

34 Φτυαροκάλεμο SDS plus 1 τεμάχιο 2
35 Βελόνι SDS max 1 τεμάχιο 1

36 Πλατυκάλεμο SDS max 1 τεμάχιο 1
37 Κοίλο καλέμι SDS max 1 τεμάχιο 1
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38 Φτυαροκάλεμο SDS max 1 τεμάχιο 1

39
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ3 mm

1 τεμάχιο 70

40
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ4 mm

1 τεμάχιο 70

41
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ5 mm

1 τεμάχιο 70

42
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ6 mm

1 τεμάχιο 40

43
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7 mm

1 τεμάχιο 40

44
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ8 mm

1 τεμάχιο 70

45
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ9 mm

1 τεμάχιο 40

46
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ10 mm

1 τεμάχιο 70

47
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ11 mm

1 τεμάχιο 40

48
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ12 mm

1 τεμάχιο 40

49
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ13 mm

1 τεμάχιο 20

50 Τρυπάνια μετάλλου φ14 mm 1 τεμάχιο 13

51 Τρυπάνια μετάλλου φ15 mm 1 τεμάχιο 13
52 Τρυπάνια μετάλλου φ16 mm 1 τεμάχιο 8

53 Τρυπάνια μετάλλου φ17 mm 1 τεμάχιο 8
54 Πλαστικά πόδια έδρασης επίπλων 1 τεμάχιο 400

55 Κρεμάστρες ρούχων 1 τεμάχιο 300
56 Χαρτοτενία 5 εκ. 1 ρολλό 80

57 Σφυριά 200 gr. 1 τεμάχιο 8
58 Σφυριά 400 gr. 1 τεμάχιο 12

59 Βαριοπούλα 800 gr 1 τεμάχιο 7
60 Βαριοπούλα 1 kgr 1 τεμάχιο 11

61 Βαριοπούλα 3 kgr 1 τεμάχιο 4
62 Ματσόλες 1 τεμάχιο 6

63 Κατσβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής 1 τεμάχιο 20

64
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV

1 τεμάχιο 20
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65 Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips 1 τεμάχιο 20

66
Κατσβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής 
για ηλεκτρολογικές εργασίες

1 τεμάχιο 15

67
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips 
για ηλεκτρολογικές εργασίες

1 τεμάχιο 15

68
Κατσβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV για ηλεκτρολογικές εργασίες

1 τεμάχιο 15

69
Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες ηλεκτρικού
κατσαβιδιού

1 τεμάχιο 11

70
Μαγνητικός αντάπτορας  ηλεκτρικού 
κατσαβιδιού για καρυδάκια

1 τεμάχιο 4

71
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού εξαγώνου
1/4" 10 mm

1 τεμάχιο 10

72
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού εξαγώνου
1/4" 13 mm

1 τεμάχιο 10

73
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού εξαγώνου
1/4" 17 mm

1 τεμάχιο 7

74 Ξυλόκολλα 1 κιλό 80

75
Νοβοπανόβιδες 3,5χ30 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

76
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

77
Νοβοπανόβιδες 4χ18 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

78
Νοβοπανόβιδες 4χ60 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

79
Νοβοπανόβιδες 4,5χ50 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

80
Νοβοπανόβιδες 5χ80 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2

1000
τεμάχια

10

81 Ξυλόβιδες κατασκευών 10χ140 1 τεμάχιο 200

82
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ60 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1

83
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1

84
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ40 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1

85
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1
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86
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ110 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας

100 τεμάχια 1

87
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,2χ32

1000
τεμάχια

5

88
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ75

1000
τεμάχια

5

89
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ6,3χ50

1000
τεμάχια

3

90
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ3,5χ25

1000
τεμάχια

5

91
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής φ6,3χ38

1000
τεμάχια

3

92
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής φ6,3χ75

1000
τεμάχια

3

93 Βύσματα πλαστικά φ6χ50 mm 100 τεμάχια 16

94 Βύσματα πλαστικά φ8χ40 mm 100 τεμάχια 6
95 Βύσματα πλαστικά φ 8χ65 mm 100 τεμάχια 11

96 Βύσματα πλαστικά φ10χ50 mm 100 τεμάχια 7
97 Βύσματα πλαστικά φ10χ80 mm 100 τεμάχια 17

98 Βύσματα πλαστικά φ12χ60 mm 100 τεμάχια 1
99 Βύσματα πλαστικά φ14χ70 mm 50 τεμάχια 1

100 Mεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας 100 τεμάχια 5

101 Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 8χ80 100 τεμάχια 25

102
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
8χ100

100 τεμάχια 5

103
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
10χ70

100 τεμάχια 2

104
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
10χ90

100 τεμάχια 4

105 Στριφόνια γαλβανιζέ  10χ80 με κρίκο 100 τεμάχια 2

106 Ροδέλες πλακέ  για Μ 6 κατά DIN 9021 100 τεμάχια 7
107 Ροδέλες πλακέ  για Μ 8 κατά DIN 9021 100 τεμάχια 12

108 Ροδέλες πλακέ  για Μ 10 κατά DIN 9021 100 τεμάχια 11
109 Ροδέλες πλακέ  για Μ 12 κατά DIN 9021 100 τεμάχια 7

110 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί ακραίοι 1 σετ 700
111 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί μεσαίοι 1 σετ 100

112 Πόμολα ντουλαπιών inox τύπου μπίλιας 1 τεμάχιο 500

113 Τακάκια ραφιών μεταλλικά
1000

τεμάχια
2
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114 Καβίλιες ξύλου τύπου lamelo No 20

1
συσκευασία

1000
τεμαχίων

2

115 Κλειδαριές επίπλων (μακρύς κύλινδρος) 1 σετ 50

116 Κλειδαριές επίπλων (κοντός κύλινδρος) 1 σετ 100

117
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι μήκους 
45εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50

118
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι μήκους 
50εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50

119
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι μήκους 
55εκ.

1 σετ για ένα
συρτάρι

50

120 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 1) 1 τεμάχιο 35
121 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 2) 1 τεμάχιο 35

122 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 3) 1 τεμάχιο 5
123 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 1) 1 τεμάχιο 5

124 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 2) 1 τεμάχιο 5
125 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 3) 1 τεμάχιο 5

126 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 27) 1 τεμάχιο 3
127 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 40) 1 τεμάχιο 3

133
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
100 mm

1 τεμάχιο 2

134
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
65 mm

1 τεμάχιο 2

135 Σπρέϋ αντισκωριακό 
1 φιάλη
400ml

43

136 Σπρέϋ σιλικόνης
1 φιάλη
400ml

6

137 Σιλικόνη όξινη σε φύσιγγα 1 φύσιγγα 20
138 Σιλικόνη ουδέτερη σε φύσιγγα 1 φύσιγγα 30

139 Σπρέϋ επαφών
1 φιάλη
300ml

9

140 Σπρέϋ χρώματος επισήμανσης 1 φιάλη 42

141
Φιάλη αφρού πολυουρεθάνης με ρύγχος για 
χειροκίνητη εξαγωγή

1 φιάλη 20
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142 Γράσο
1 κουτί
1000γρ.
Περίπου

3

143 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 100 1 τεμάχιο 100
144 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 180 1 τεμάχιο 100

145 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 220 1 τεμάχιο 100

146 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 60 1 τεμάχιο 50

147 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 80 1 τεμάχιο 50

148 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 120 1 τεμάχιο 50

149 Ρολά λείανσης πλάτους 115mm Νο 60
1 ρολλό 5,0
μέτ. Μήκ.

50

150 Ρολά λείανσης πλάτους 115mm  Νο 80
1 ρολλό 5,0
μέτ. Μήκ.

50

151 Ρολά λείανσης πλάτους 115mm Νο 100
1 ρολλό 5,0
μέτ. Μήκ.

50

152 Kοπίδι γενικής χρήσης 1 τεμάχιο 5

153
Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι γενικής 
χρήσης

1
συσκευασία
10 τεμαχίων

5

154 Μετροτενίες μεταλλικές 7,5 μέτρων 1 τεμάχιο 15

155 Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων δίχρωμα 1 τεμάχιο 17
156 Αλφάδια αλουμινίου 60 cm 1 τεμάχιο 5

157 Αλφάδια αλουμινίου μαγνητικά 60 cm 1 τεμάχιο 5
158 Αλφάδια αλουμινίου 120 cm 1 τεμάχιο 2

159 Αλφαδόπηχυς - μαστάρι 200 cm 1 τεμάχιο 1
160 Πάνινες τσάντες οικοδόμων 1 τεμάχιο 30

161 Μολύβια τεχνιτών χοντρά 1 τεμάχιο 20
162 Μολύβια τεχνιτών ψιλά 1 τεμάχιο 30

163 Καρφιά οικοδομικά 1 κιλό 200
164 Μπετονόκαρφα 3,5χ40 100 τεμάχια 10

165 Μπετονόκαρφα 3,5χ50 100 τεμάχια 60
166 Μπετονόκαρφα 3,5χ60 100 τεμάχια 20

167
Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας, γρανίτη, 
σκυροδέματος  φ 230 mm

1 τεμάχιο 3

168
Διαμαντόδισκοι κοπής κεραμικών πλακιδίων  
φ 125 mm

1 τεμάχιο 8

169 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 115 mm 1 τεμάχιο 30

71



170 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 125 mm 1 τεμάχιο 100

171 Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ 125 mm 1 τεμάχιο 65
172 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ230 mm 1 τεμάχιο 40

173 Δίσκοι λειάνσεως μετάλλου Φ 125 mm 1 τεμάχιο 35

174
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ12 mm με δύo φτερά

1 σετ 50

175
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ14 mm με δύo φτερά

1 σετ 50

176
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ20 mm με δύo φτερά

1 σετ 50

177 Χειρολαβές αλουμινίου για μεταλλικές πόρτες
1 σετ για μία

πόρτα
20

178 Πένσες 1 τεμάχιο 9

179 Πένσες για ηλεκτρολογικές εργασίες 1 τεμάχιο 5
180 Κόφτες για ηλεκτρολογικές εργασίες 1 τεμάχιο 5

181 Εμπροσθοκόφτες μπετού 200 mm 1 τεμάχιο 15

182
Εμπροσθοκόφτες  μπετού 200 mm 
ενδεικτικού τύπου KNIPEX code 6801200

1 τεμάχιο 9

183 Μυστρί σοβατζήδων  26 cm 1 τεμάχιο 10
184 Μυστρί σοβατζήδων  22 cm 1 τεμάχιο 11

185 Μυστρί πλακιδίωνν 1 τεμάχιο 6

186 Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 6χ6  cm) 1 τεμάχιο 7

187 Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 10χ10 mm) 1 τεμάχιο 4

188 Σφουγγάρια καθαρισμού στόκου πλακιδίων 1 τεμάχιο 30

189 Λάστιχο στοκαρίσματος 1 τεμάχιο 2
190 Ποτιστήρια πετρελαίου 10-12 λίτρων 1 τεμάχιο 4

191 Τριβείο καθαρισμού στόκου πλακιδίων 1 τεμάχιο 3
192 Τριβείο επιχρισμάτων με λάτεξ 1 τεμάχιο 3

193 Τριβείο επιχρισμάτων με λάστιχο 1 τεμάχιο 3
194 Φραγκόφτυαρα 1 τεμάχιο 4

195 Σκάφη οικοδομής 1 τεμάχιο 2
196 Καρότσια οικοδομικα μονοτροχα 1 τεμάχιο 4

197 Μπρατσόλι σιδεράδων 1 τεμάχιο 2

198
Ανταλλακτικοί τροχοί για καρότσια 
οικοδομικά μονότροχα

1 τεμάχιο 4

199
Ανταλλακτικά πνευστά ελαστικά για 
καρότσια οικοδομικά μονότροχα

1 τεμάχιο 10
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198
Ανταλλακτικές σαμπρέλες για πνευστά 
ελαστικά μονότροχων οικοδομικών 
καροτσιών

1 τεμάχιο 10

199 Καρότσι δίτροχο σωληνωτό 1 τεμάχιο 1

200 Σταυροί πλακιδίων 3 mm

1
συσκευασία

1000
τεμαχίων

4

201 Σταυροί πλακιδίων 5 mm

1
συσκευασία

1000
τεμαχίων

4

202 Καλέμι με προστατευτικό χειρός 1 τεμάχιο 8

203
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ8 
mm

1 τεμάχιο 1

204
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 8 mm

1 τεμάχιο 1

205
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ 
12 mm

1 τεμάχιο 1

206
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 12 mm

1 τεμάχιο 1

207 Φτυάρια οικοδομικών εργασιών 1 τεμάχιο 13

208 Πατόφτυρα 1 τεμάχιο 7

209 Στυλιάρια φτυαριών 1 τεμάχιο 24

210 Κασμάδες 1 τεμάχιο 7

211 Στυλιάρια κασμάδων 1 τεμάχιο 7

212 Τσουγκράνες 1 τεμάχιο 8

213 Στυλιάρια για τσουγκράνες 1 τεμάχιο 8

214 Τσάπες 1 τεμάχιο 7

215 Βούρτσα δρόμου με συρμάτινη τρίχα 1 τεμάχιο 9

216 Βούρτσα δρόμου με τρίχα χόρτου 1 τεμάχιο 9

217 Σκεπάρνια κοινά 1 τεμάχιο 20

218 Σκεπάρνια τιτανίου 1 τεμάχιο 7

219 Στυλιάρια για σκεπάρνια 1 τεμάχιο 20

220 Ράματα οικοδόμων
1 κουβάρι 
100 γραμ.

30

221 Σετ ράμα-κιμωλία σημαδέματος 1 σετ 2

222
Φιλμ πολυαιθυλενίου διαφανές (νάϋλον 
κοινό)

1 κιλό 80

223 Εργαλειοθήκες 1 τεμάχιο 6
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224 Μεταλλικό στροφείο καλωδίου 1 τεμάχιο 10

225
Μέγγενη πάγκου ατσάλινη σφυρήλατη 100 
mm

1 τεμάχιο 1

226 Ψαλίδια λαμαρίνας 1 τεμάχιο 8

227
Πιστόλι σιλικόνης για φύσιγγες από 280 έως 
600 ml

1 τεμάχιο 8

228 Ρολό πίεσης αντιολησθητικών τενιών 1 τεμάχιο 10

229 Λάστιχο ποτίσματος 
1 ρόλλος 50
μέτ. Μήκ.

1

230 Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών 2¨ 1 τεμάχιο 2

231 Τσιμπίδες υδραυλικών 90 μοιρών 1¨ 1 τεμάχιο 2

232 Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών 2¨ 1 τεμάχιο 2

233 Τσιμπίδες υδραυλικών 45 μοιρών 1¨ 1 τεμάχιο 4

234 Αλυσοκάβουρες 4 ιντσών 1 τεμάχιο 2

235 Γαλβανισμένο σύρμα 1 κιλό 80

236 Σύρμα μαύρο μαλακό 1 κιλό 80

237 Αλφαδολαστιχο φ12 mm  μήκους 50 m.
1 ρόλλος 50
μέτ. Μήκ.

1

238 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης 1 κιλό 300

239 Κλειδιά γερμανοπολύγωνα Νο 36 1 τεμάχιο 1

240 Πύργοι ικριώματος ξυλοτύπων -------- 0

241 Χιαστί συστήματος ικριώματος  ξυλοτύπων ---------- 0

242
Αναγόμωση μεγάλης φιάλης ΚΟΡΓΚΟΝ με 
μίγμα αερίου 7,1  μ³ 

1 τεμάχιο 5

243
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία 
ασφαλείας πλάτους 25 mm

1 μέτρο
μήκους

500

244
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης υπολειμάτων
επεξεργασίας ξυλουργείου φ 102 mm

1 μέτρο
μήκους

10

245
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης υπολειμάτων
επεξεργασίας ξυλουργείου φ 100 mm

1 μέτρο
μήκους

10

246
Σφικτήρες βαρέως τύπου για συγκράτηση 
σωλήνων σπιράλ φ 102 mm

1 μέτρο
μήκους

10

247
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης υπολειμάτων
επεξεργασίας ξυλουργείου φ 51 mm

1 μέτρο
μήκους

10
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248
Σωλήνας σπιράλ απομάκρυνσης υπολειμάτων
επεξεργασίας ξυλουργείου φ 50 mm

1 μέτρο
μήκους

10

249
Σφικτήρες βαρέως τύπου για συγκράτηση 
σωλήνων σπιράλ φ 51 mm

1 τεμάχιο 10

250
Σωλήνας σπιράλ πεπιεσμένου αέρα φ5,5/8 
mm 10 μ.

1 ρόλλος 10
μέτ. Μήκ.

1

251 Ξύλινες σκάλες ύψους 1,75 μ. 1 τεμάχιο 10

252 Ξύλινες σκάλες ύψους 3,00 μ. 1 τεμάχιο 2

253 Τανάλιες 1 τεμάχιο 5

254 Λίμες ολακέ 1 τεμάχιο 2

255 Λίμες στρογγυλές 1 τεμάχιο 2

256
Εργαλειοθήκη μεταλλική με αναδιπλούμενα 
συρτάρια

1 τεμάχιο 5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β 

α/α Περιγραφή είδους
Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότη
τα (Αρ.

Χ
μονάδες
μέτρησ

ης)
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

1 τεμάχιο 1

2
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης ημιστρόγγυλης 
αυλάκωσης

1 τεμάχιο 1

3
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης ενωτικού προφίλ  1 τεμάχιο 1

4
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης σύνθετου καμπύλου  
προφίλ .οπως στο παρακάτω σχήμα 

1 τεμάχιο 1

5
Κοπτικό εργαλείο ξύλου, σβούρας, 
διαμόρφωσης πατούρας 1 τεμάχιο 1

6
Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας για

1 τεμάχιο 1
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διαμόρφωση φαλτσοπατούρας 45 
μοιρών

7

Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας 
ξυλουριστικό - κουρευτικό 
περιθωρίων

1 τεμάχιο 1

8
Κοπτικό μαχαίρι για ηλεκτρικό 
ρούτερ χειροκίνητης λειτουργίας για
διαμόρφωση πατούρας 

1 τεμάχιο 1

9 Πριονοκορδέλες ξύλου 1 τεμάχιο 5
10 Κοπτικός δίσκος σβούρας 1 τεμάχιο 1
11 Κόλετς για ηλεκτρικό ρούτερ 1 τεμάχιο 5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

           O 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Θέρμη, 06/09/2017

Κυριάκης 
Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,06/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,06/09/2017
Η Προϊσταμένη 
Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & 
Υπογραφή
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