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ΜΕΛΕΤΗ 4/2023 
Τίτλος: «Προμήθεια Μικροϋλικών, 

Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.294,15€  

 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Τεχνική Έκθεση 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προμέτρηση (excel) 

Προϋπολογισμός  

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων εκατόν σαράντα 
πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (80.145,79€) προβλέπεται η προμήθεια 
Μικροεργαλείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας. Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 44510000-8 «Εργαλεία»  

Το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, χρειάζεται να προμηθευτεί εργαλεία χειρός, αναλώσιμα υλικά, 
μικροϋλικά και μικροεξαρτήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης δημοτικών 
κτιρίων κ.λ.π. υποδομών του Δήμου Θέρμης.  

Το ποσό της αμοιβής για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 
τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (66.633,70€) χωρίς ΦΠΑ 24% και ογδόντα χιλιάδες 
εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (80.145,79€) με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα καταλογιστεί σε βάρος των Κ.Α.Ε. 
30.6672.003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 & 2024 
του Δήμου Θέρμης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

 

Κωδικός 
αριθμός 
εξόδου 

Περιγραφή 
Κατανομή 

προϋπολογισμού ανά έτος 
(€) 

  2023 2024 

30.6672.003 Προμήθεια αναλωσίμων-εργαλείων χειρός και 
μικροϋλικών σιδηρουργείου, ξυλουργείου και 
λοιπών συνεργείων 

56.102,05€ 24.043,74€ 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν 4782/2021 και ισχύει. 
 

Θέρμη, 22/11/2022 Θέρμη, 22/11/2022 
 Εγκρίθηκε 

Θέρμη, 22/11/2022 
Θεωρήθηκε 

Η Συντάκτρια Η Προϊστάμενη Η Προϊστάμενη 
 του Τμήματος της Διεύθυνσης 

  
Φανή Παπαλάμπρου Ρούλα Τάτση Ιωάννα Γαλαζούλα 
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Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΟΜΑΔΑ 1 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α/α Περιγραφή είδους Προδιαγραφές 

1 
Αλυσίδες 
αλυσοπρίονου κοινές 
14 ιντσών 

Μήκος λάμας 14 ίντσες, βήμα 3/8''-1,3 mm. 

2 
Αλυσίδες 
αλυσοπρίονου κοινές 
μήκους 10  ιντσών 

Μήκος λάμας 10 ιντσες, βήμα 3/8” πάχος αυλακιού λάμας 1,1 ή 1,3 mm. 
Ενδεικτικοί τύποι 90PX ή  91 PX της εταιρείας  OREGON. 

3 
Αλυσίδες 
αλυσοπρίονου για 
ειδικές εφαρμογές 

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

4 
Λάδι αλυσίδας 
αλυσοπρίονου 

Λάδι κατάλληλο για τη λίπανση της αλυσίδας που χρησιμοποιείται στα 
αλυσοπρίονά της  

5 
Πλαστικά πόδια 
ντουλαπιών 

Πλαστικά ρυθμιζόμενα πόδια ντουλαπιών και αντίστοιχων κατασκευών, 
αποτελούμενα από δύο τεμάχια, εκ των οποίων το ένα θα φέρει 
σπείρωμα για τη ρύθμιση του ύψους. Το μέσο  ύψος κάθε ποδιού θα 
είναι περίπου 10 εκ. Θα παραδίδονται σε απόχρωση λευκού καφέ ή 
μαύρου κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

6 
Μεντεσέδες για ξύλινες 
εσωτερικές  πόρτες 

Μεντεσέδες βίδας αποτελούμενοι από δύο τεμάχια (το ένα 
στερεούμενο στο κάσωμα και το άλλο στερεούμενο στο φύλλο της 
πόρτας), διαμέτρου 14 χιλιοστών κατασκευασμένοι από 
επιορειχαλκωμένο χάλυβα σε απόχρωση ιριδίου ή νίκελ κατ’ επιλογή 
της Υπηρεσίας. 

7 
Κλειδαριές χωνευτές 
μεσόπορτας 

Κλειδαριές χωνευτές μεσόπορτας με γλώσσα κλειδώματος δύο 
στροφών, αναστρέψιμη, με δυνατότητα τοποθέτησης πόμολου. Θα 
περιλαμβάνεται και αντίκρισμα κασώματος και  δύο κλειδιά. Η πλάκα 
και το αντίκρισμα 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 αντικρίσματος 20 έως 23 mm. 
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8 
Χειρολαβές για 
κλειδαριές μεσόπορτας 

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

9 
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. 

10 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. 

11 
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. 

12 
Γωνίες στήριξης 
ραφιών 125χ150 

Χαλύβδινες γωνίες 90 μοιρών, για στήριξη ξύλινων ραφιών, σε λευκό 
χρώμα, διαστάσεων 125χ150 εκ. 

13 
Γωνίες στήριξης 
ραφιών 200χ150 

Χαλύβδινες γωνίες 90 μοιρών, για στήριξη ξύλινων ραφιών, σε λευκό 
χρώμα, διαστάσεων 200χ150 εκ. 

14 
Γωνίες στήριξης 
ραφιών  βαρέως τύπου  
με αντηρίδα 250χ150 

Χαλύβδινες γωνίες 90 μοιρών, για στήριξη ξύλινων ραφιών, σε λευκό 
χρώμα, διαστάσεων 250χ150 εκ. Θα φέρουν μεταλλική διατομή 
σύνδεσης μεταξύ των καθέτων μελών για πρόσθετη ακαμψία και 
αντοχή. 

15 
Φεράμια επίπλων 
καμπάνες 

Φεράμια επίπλων αποτελούμενα από δύο μέρη, ένα μεταλλικό και ένα 
πλαστικό που θα συνδέονται μεταξύ τους με βίδα κατάλληλα για 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τεμαχίων μελαμίνης ή ξύλου, 
ως τμήματα επίπλων. Θα παραδίδονται σε λευκό ή καφέ χρώμα. 

16 
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. Η τρίτη ρύθμιση αναφέρεται στην καθ΄ ύψος μετακίνηση του 
φύλλου.  

17 
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. Η τρίτη ρύθμιση αναφέρεται στην καθ΄ ύψος μετακίνηση του 
φύλλου.  

18 
Πόμολα ντουλαπιών 
inox τύπου μπίλιας 

Πόμολα τύπο πλακέ μπίλιας φ30mm inox με εννέα βούλες.       

19 
Τακάκια ραφιών 
μεταλλικά 

Τακάκια ραφιών νίκελ τύπου βαρελάκι για τρύπα φ5mm. 

20 
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 οξιάς για σύνδεση ξύλινων στοιχείων. Το μήκος και το 
πλάτος μπορούν να αποκλίνουν έως 2 mm. 
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21 
Κλειδαριές επίπλων 
(μακρύς κύλινδρος) 

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

22 
Κλειδαριές επίπλων 
(κοντός κύλινδρος) 

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

23 
Μηχανισμοί συρταριών 
με ροδάκι μήκους 
50εκ. 

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

24 
Ξυλόκολλα γενικής 
χρήσης 

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

25 

Ξυλόκολλα για χρήση 
σε μηχανές 
συγκόλλησης 
περιθωρίων 

Θερμότηκτη στερεή κόλλα σε μορφή κόκκων χρώματος μπεζ με βάση 
συνθετικές ρητίνες, κατάλληλη για συγκόλληση ταινιών περιθωρίων PVC 
ή καπλαμά σε ειδικές μηχανές συγκόλλησης,  με θερμοκρασία 
εφαρμογής περίπου 180 °C. Θα παραδίδεται σε πλαστικούς σάκους 25 
έως 30 κιλών. 

26 
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. 

27 
Πριονόλαμες σέγας για 
ξύλα πάχους έως και 
65 mm 

Πριονόμυλος 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. 

28 
Πριονόλαμες 
σπαθόσεγας για ξύλο  

Σπαθόλαμες σπαθόσεγας με στέλεχος γενικής χρήσης 1/2", από 
ανθρακούχο χάλυβα ,κατάλληλες για χρήση σε μαλακά υλικά, όπως 
χοντρά ξύλα χωρίς καρφιά, κλαδιά, προϊόντα ξύλου και συνθετικά υλικά. 
Διαστάσεις σπαθόλαμας 300χ19χ1,25 mm (περίπου). 

29 
Πριονόλαμες 
σπαθόσεγας για 
ποικίλα υλικά 

Σπαθόλαμες σπαθόσεγας με στέλεχος γενικής χρήσης 1/2", 
κατασκευασμένες από ένωση ανθρακούχου χάλυβα και ταχυχάλυβα, 
κατάλληλες για κοπή ξύλινων δοκών με καρφιά, προφίλ αλουμινίου, 
συνθετικών υλικών, υλικών  ινών γυαλιού κ.λ.π. Διαστάσεις 
σπαθόλαμας 300χ19χ0,9 mm (περίπου). 

30 
Πριονόλαμες 
σπαθόσεγας για 
μέταλλο 

Σπαθόλαμες σπαθόσεγας με στέλεχος γενικής χρήσης 1/2", 
κατασκευασμένες από ένωση ανθρακούχου χάλυβα και ταχυχάλυβα, 
κατάλληλες για κοπή μεταλλικών σωλήνων, σωλήνων προφίλ κ.λ.π. 
πάχους 1,5 έως 4 mm. Διαστάσεις σπαθόλαμας 300 (τουλάχιστον) 
χ19χ0,9 (περίπου). 

31 
Πριονόλαμες 
σιδεροπρίονου 14”  

Ανταλλακτικές πριονολάμες για σιδεροπρίονο χειρός, αμφίπλευρες με 
δύο οπές στα άκρα τους για την στερέωσή τους επί του εργαλείου 
(πριονιού) μήκους 300 mm. 
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32 
Γρύλοι χωνευτοί 
εξωτερικών ξύλινων 
θυρών και παραθύρων  

Γρύλος χωνευτός ορειχαλκωμένος (ιρίδιο) για ξύλινες πόρτες και 
παράθυρα, βάθους 35 χιλ., πλάτους πλάκας πρόσοψης 16-17 χιλ. 
Απόσταση κέντρων 17-18 χιλ.. Θα συνοδεύονται και με το αντίστοιχο 
αντίκρισμα (αεροπλανάκι) στην ίδια απόχρωση με το γρύλο και 
αντίστοιχο πλάτος και μήκος ώστε να αποτελούν σετ. Θα φέρουν 
υποδοχή για κούμπωμα σπανιολέτας πάνω και κάτω. 

33 
Ντίζες (βέργες) γρύλων 
παραθύρου 

Σετ από δύο βέργες για κλείδωμα φύλλων ξύλινων  παραθύρων ύψους 
έως 1,40μ.. Θα φέρουν γάντζους στα άκρα τους και θα παραδίδονται με 
τα αντίστοιχα ΠΙ-αντικρίσματα.  Οι ντίζες θα είναι κατασκευασμένες από 
γαλβανισμένο χάλυβα και τα ΠΙ θα είναι επιορειχαλκωμένα ή 
επινικελωμένα κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

34 
Ντίζες (βέργες) γρύλου 
πόρτας  

Σετ από δύο βέργες για κλείδωμα φύλλων ξύλινων  εξωστωθυρών 
ύψους έως 2,30μ.. Θα φέρουν γάντζους στα άκρα τους και θα 
παραδίδονται με τα αντίστοιχα ΠΙ-αντικρίσματα. Οι ντίζες θα είναι 
κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα και τα ΠΙ θα είναι 
επιορειχαλκωμένα ή επινικελωμένα κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

35 Γρυλόχερα 
Γρυλόχερα - πόμολο για τοποθέτηση  σε εξωτερικό παράθυρο ή πόρτα 
σε οποιαδήποτε απόχρωση (νίκελ ή ορείχαλκο, γυαλιστερό ή ματ) και 
σχέδιο ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

36 

Κοπτικός δίσκος 
ξυλοτεμαχιστικής 
μηχανής εξωτερικής 
διαμέτρου 350 mm 

Κοπτικός δίσκος ξυλουργικού - ξυλοτεμαχιστικής μηχανής, αυτόματης  
προώθησης, κατάλληλος για δημιουργία κοπτικών τομών  σε προϊόντα 
φυσικής ή τεχνητής ξυλείας (ιδιαίτερα επενδυμένων φύλλων μελαμίνη). 
Η εξωτερική διάμετρος του δίσκου θα είναι 350 mm, η διάμετρος 
υποδοχής του άξονα 30 ή 35  mm, το πάχος του δίσκου τουλάχιστον 2,5 
mm, το πάχος των δοντιών 3,5 έως 4,00 mm και θα φέρει τουλάχιστον 
80 έως 108 δόντια εναλλασσόμενα, αντίστροφης φοράς. Θα είναι 
κατασκευασμένος  από υψηλής ποιότητας υλικά, ώστε να παρέχουν 
ασφάλεια κατά την εργασία. Θα κατασκευάζεται από επιχείρηση που 
εφαρμόζει κατά την παραγωγική της διαδικασία το πρότυπο ΕΝ 847. 

37 

Κοπτικός δίσκος  
ξυλοτεμαχιστικής 
μηχανής δημιουργίας 
γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 250 mm 

Κοπτικός δίσκος ξυλουργικού - ξυλοτεμαχιστικής μηχανής, αυτόματης  
προώθησης, κατάλληλος για δημιουργία γκινησιάς σε προϊόντα φυσικής 
ή τεχνητής ξυλείας ιδιαίτερα επενδυμένων φύλλων με μελαμίνη). Η 
εξωτερική διάμετρος του δίσκου θα είναι 250 mm, η διάμετρος 
υποδοχής του άξονα 20 ή 25 mm, το πάχος του δίσκου τουλάχιστον 2 
mm, το πάχος των δοντιών τουλάχιστον 3 mm και θα φέρει τουλάχιστον 
80 δόντια. Θα είναι κατασκευασμένος  από υψηλής ποιότητας υλικά, 
ώστε να παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Θα κατασκευάζεται από 
επιχείρηση που εφαρμόζει κατά την παραγωγική της διαδικασία το 
πρότυπο ΕΝ 847. 
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38 

Κοπτικός δίσκος  
ξυλοτεμαχιστικής 
μηχανής δημιουργίας 
γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 180 mm 

Κοπτικός δίσκος ξυλουργικού - ξυλοτεμαχιστικής μηχανής, αυτόματης  
προώθησης, κατάλληλος για δημιουργία γκινησιάς  σε προϊόντα 
φυσικής ή τεχνητής ξυλείας ιδιαίτερα επενδυμένων φύλλων με 
μελαμίνη). Η εξωτερική διάμετρος του δίσκου θα είναι 180 mm, η 
διάμετρος υποδοχής του άξονα 20 ή  25 mm, το πάχος του δίσκου 
τουλάχιστον 2 mm, το πάχος των δοντιών τουλάχιστον 3mm και θα 
φέρει τουλάχιστον 42 δόντια. Θα είναι κατασκευασμένος  από υψηλής 
ποιότητας υλικά , ώστε να παρέχουν ασφάλεια κατά την εργασία. Θα 
κατασκευάζεται από επιχείρηση που εφαρμόζει κατά την παραγωγική 
της διαδικασία το πρότυπο ΕΝ 847. 

39 
Καρότσια οικοδομικά 
μονότροχα 

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, μονοκόμματη 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 βαμμένα με χρώμα κατάλληλο για 
μεταλλικές επιφάνειες ή με ηλεκτροστατική βαφή, αφού έχουν υποστεί 
κατάλληλη προεργασία και αστάρωμα.   Θα έχουν ικανότητα φόρτωσης 
τουλάχιστον 220 κιλών. 

40 
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. 

41 Εργαλειοθήκες 

Εργαλειοθήκες φορητές από συμπαγές πολυπροπυλένιο ανθεκτικές σε 
χτυπήματα, καταπονήσεις, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και 
επίδραση χημικών. Θα έχουν διαστάσεις περίπου 40χ22χ20 εκ, (με 
απόκλιση έως ±2 εκ.). θα διαθέτουν  ένα φορητό δίσκο αποθήκευσης, 
χωρίς θέσεις για μικροϋλικά στο καπάκι και πλαστικά  κουμπώματα. 

42 
Εργαλειοθήκες 
ταμπακέρες 25 θέσεων 

Ρηχές επαγγελματικές ταμπακέρες, κατάλληλες για αποθήκευση 
μικροαντικειμένων.  Θα διαθέτουν  25 εσωτερικές θέσεις αποθήκευσης  
καπάκι από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής σε χτυπήματα. 
Ενδεικτικός τύπος STANLEY  κωδ.  1-92-748. 

43 

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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44 
Τροχοί επίπλων 
περιστρεφόμενοι 

Διπλοί τροχοί επίπλων από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 40-45 χιλ.,  με 
γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα προσαρμογής στο πάνω μέρος τους 
διαστάσεων 40χ40 έως 45χ45 χιλ. Με τέσσερις οπές,    με φρένο, με 
ικανότητα μεταφοράς φορτίου 30 κιλών.  

45 
Τροχοί 
περιστρεφόμενοι φ 50 
mm 

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περιστρεφόμενοι, 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. 

46 
Τροχοί 
περιστρεφόμενοι φ 50 
mm με φρένο  

Τροχοί κατάλληλοι για τοποθέτηση στο κάτω μέρος επίπλων,  
περιστρεφόμενοι με φρένο, 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. 

47 
Λουκέτα ορειχάλκινα 
Νο 50 

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

48 
Λουκέτα ορειχάλκινα 
Νο 60 

Λουκέτα 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¨. 

49 
Λουκέτα ορειχάλκινα 
Νο 70 

Λουκέτα ορειχάλκινα πλάτους 70 mm, με συμπαγές σώμα από 
ορείχαλκο, πείρο με πάχος τουλάχιστον 12,0 χιλ.   από ειδικά 
επεξεργασμένο χαλυβδόκραμα υψηλής αντοχής, με τρία κλειδιά, με 
υψηλή αντίσταση στην παραβίαση και τους βανδαλισμούς επιπέδου 
ασφαλείας ¨7¨. 

50 Λουκέτα τάκου  75 mm  

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

51 Λουκέτα τάκου 85 mm  

Λουκέτα τάκου πλάτους  85  περίπου mm,  με συμπαγές σώμα από 
ορείχαλκο, πείρο με πάχος άνω των 12 mm διπλού κλειδώματος από 
ειδικά επεξεργασμένο χαλυβδόκραμα υψηλής αντοχής, με τρία κλειδιά, 
με υψηλή αντίσταση στην παραβίαση και τους βανδαλισμούς επιπέδου 
ασφαλείας ¨7¨. 

52 
Λουκέτα ορειχάλκινα 
μακρύλαιμα Νο 50 

Λουκέτα ορειχάλκινα πλάτους 50 mm, με συμπαγές σώμα από 
ορείχαλκο και ελεύθερο μήκος λαιμού τουλάχιστον 50 mm,  πείρο με 
πάχος  8 περίπου  mm, από ειδικά επεξεργασμένο χαλυβδόκραμα 
υψηλής αντοχής, με τρία κλειδιά, με υψηλή αντίσταση στην παραβίαση 
και τους βανδαλισμούς επιπέδου ασφαλείας ¨5¨. 
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53 
Λουκέτα ορειχάλκινα 
με ίδιο κλειδί Νο 50 

Λουκέτα ορειχάλκινα πλάτους 50 mm, με συμπαγές σώμα από 
ορείχαλκο, πείρο με πάχος  8 περίπου mm, από ειδικά επεξεργασμένο 
χαλυβδόκραμα υψηλής αντοχής. Κάθε λουκέτο θα παραδίδεται με δύο 
κλειδιά. Όλα τα λουκέτα του άρθρου αυτού θα ανοίγουν με το ίδιο 
κλειδί. Ενδεικτικός τύπος της εταιρείας CISA κωδικός 21010.  

54 Γωνίες λουκέτου 

Σετ αποτελούμενο από δύο γωνίες διαστάσεων 40χ45χ55 περίπου mm 
και πάχους 5 mm κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα, (με 
στρογγυλεμένα άκρα στο ένα σκέλος) που θα φέρουν δύο οπές στο ένα 
σκέλος τετρ. διατομής για εφαρμογή μπουλονιών και μία οπή κυκλικής 
διατομής στο άλλο σκέλος για την εφαρμογή του λουκέτου. Θα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης 4 μπουλόνια Μ6-καρόβιδες και  τα 
αντίστοιχα περικόχλια, ροδέλες. 

55 
Τρυπάνια SDS plus φ6 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=100 mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus δίκοπης κεφαλής, τετραπλής ελίκωσης, με 
ενεργή μύτη κεντραρίσματος από σκληρό μέταλλο μεγάλης διάρκειας 
ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ6 mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης 
L=100 mm.  

56 
Τρυπάνια SDS plus φ6 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

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

57 
Τρυπάνια SDS plus 7 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus δίκοπης  κεφαλής, τετραπλής ελίκωσης, με 
ενεργή μύτη κεντραρίσματος από σκληρό μέταλλο μεγάλης διάρκειας 
ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ 7 mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης 
L=150 mm.  

58 
Τρυπάνια SDS plus 
φ8mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

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

59 

Τρυπάνια SDS plus 
φ10mm,  ωφέλιμο 
μήκος διάτρησης L=150 
mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus  δίκοπης  κεφαλής, τετραπλής ελίκωσης, με 
ενεργή μύτη κεντραρίσματος από σκληρό μέταλλο μεγάλης διάρκειας 
ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο και 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ 10 mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης 
L=150 mm.  

60 

Τρυπάνια SDS plus 
φ12mm,  ωφέλιμο 
μήκος διάτρησης L=150 
mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus, με σώμα τετραπλής ελίκωσης, δίκοπη μύτη 
(κεφαλή) από οδοντωτό σκληρό μέταλλο και δείκτη φθοράς, μεγάλης 
διάρκειας ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο 
και οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ 12 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm.  

61 

Τρυπάνια SDS plus 
φ12mm, ωφέλιμο 
μήκος διάτρησης L=400 
mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus, με σώμα τετραπλής ελίκωσης, δίκοπη μύτη 
(κεφαλή) από οδοντωτό σκληρό μέταλλο και δείκτη φθοράς, μεγάλης 
διάρκειας ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο 
και οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ 12 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm.  
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62 

Τρυπάνια SDS plus 
φ14mm, ωφέλιμο 
μήκος διάτρησης L=400 
mm 

Τρυπάνι υποδοχής SDS plus, με σώμα τετραπλής ελίκωσης, δίκοπη μύτη 
(κεφαλή) από οδοντωτό σκληρό μέταλλο και δείκτη φθοράς, μεγάλης 
διάρκειας ζωής και ανθεκτικότητας κατάλληλο για διάτρηση σε άοπλο 
και οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάμετρος φ 14 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm.  

63 
Τρυπάνια SDS plus φ16 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

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

64 
Τρυπάνια SDS plus φ18 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

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

65 
Τρυπάνια SDS plus φ22 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

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

66 
Τρυπάνια SDS max φ28 
mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

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

67 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,  ολικού μήκους 250 mm 
ενδεικτικού τύπου Βοsch. 

68 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., ολικού 
μήκους 400 mm,  ενδεικτικού τύπου Rtech Speed Βοsch. 

69 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 ολικού  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. 

70 
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¨. 
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71 

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

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

72 
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¨. 

73 

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

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

74 
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¨. 

75 

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

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

76 
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¨. 

77 

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

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

78 
Τρυπάνια μετάλλου 
HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7  mm 

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

79 

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

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

80 
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¨. 

81 
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¨. 

82 

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¨. 

83 

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¨. 
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84 

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¨. 

85 

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¨. 

86 
Τρυπάνια μετάλλου 
φ14 mm 

Ατσαλοτρύπανα τροχισμένα με ακρίβεια, αυτοκεντριζόμενη 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. 

87 
Τρυπάνια μετάλλου 
φ15 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. 

88 
Τρυπάνια μετάλλου 
φ16 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. 

89 
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. 

90 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 2 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3 , για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 2 mm. 

91 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 3 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε είδος 
ξύλου, φ 3 mm. 

92 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 4 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 4 mm. 

93 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 5 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 5 mm. 
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94 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 6 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 6 mm. 

95 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 8 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 8 mm. 

96 
Τρυπάνι ξύλου με 
εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ 
φ 10 mm 

Ελικοειδές ξυλοτρύπανο ακριβείας πλήρους στελέχους, με μύτη 
κεντραρίσματος και τροχισμένες κόψεις, διπλής ελίκωσης,   με εξάγωνο 
στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ κατά ISO 1173 E6.3, για χρήση σε κάθε 
είδος ξύλου, φ 10 mm. 

97 
Τρυπάνι ξύλου ακίδας 
με φρέζα  φ 3 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
περιστροφικά δράπανα με τσοκ τριών σιαγόνων φ 3 mm . 

98 
Τρυπάνι ξύλου ακίδας 
με φρέζα  φ 4 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
περιστροφικά δράπανα με τσοκ τριών σιαγόνων φ 4 mm . 

99 
Τρυπάνι ξύλου ακίδας 
με φρέζα  φ 5 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
περιστροφικά δράπανα με τσοκ τριών σιαγόνων φ 5 mm . 

100 
Τρυπάνι ξύλου ακίδας 
με φρέζα  φ 6 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
περιστροφικά δράπανα με τσοκ τριών σιαγόνων φ 6 mm . 

101 
Ελικοειδή τρυπάνια 
ξύλου ακίδας  φ 3 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
αντικατάσταση των αντιστοίχων της παραγράφου 97 

102 
Ελικοειδή τρυπάνια 
ξύλου ακίδας  φ 4 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
αντικατάσταση των αντιστοίχων της παραγράφου 98 

103 
Ελικοειδή τρυπάνια 
ξύλου ακίδας  φ 5 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
αντικατάσταση των αντιστοίχων της παραγράφου 99 

104 
Ελικοειδή τρυπάνια 
ξύλου ακίδας  φ 6 mm 

Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα, κυλινδρικού στελέχους κατάλληλα για 
αντικατάσταση των αντιστοίχων της παραγράφου 100 

105 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ6 mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 6 mm, και ωφέλιμου μήκους 400 
περίπου mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς 
χρήσης. Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή 
μύτη με σπείρωμα. 

106 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ7 mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 7 mm, και ωφέλιμου μήκους 400 
περίπου mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς 
χρήσης. Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή 
μύτη με σπείρωμα. 

107 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ8 mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 8 mm, και ωφέλιμου μήκους  400 
περίπου  mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς 
χρήσης. Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή 
μύτη με σπείρωμα. 
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108 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ10  mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 10 mm, και ωφέλιμου μήκους 400 
περίπου mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς 
χρήσης. Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή 
μύτη με σπείρωμα. 

109 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ11 mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 11 mm, και ωφέλιμου μήκους 170 
mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς χρήσης. 
Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή μύτη με 
σπείρωμα. 

110 
Οφιοειδή τρυπάνια 
ξύλου φ13 mm 

Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου διαμέτρου 13 mm, και ωφέλιμου μήκους 170 
mm. Κατάλληλα για γρήγορο, ακριβές, ευθύ  τρύπημα βαριάς χρήσης. 
Θα φέρουν εξαγωνικό στέλεχος προσαρμογής 1/4¨ και αιχμηρή μύτη με 
σπείρωμα. 

111 

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. 

112 

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. 

113 
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. 

114 
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, επιχρωμιωμένα. 

115 
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. 

116 
Νοβοπανόβιδες 30χ18 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

117 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ16 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

118 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ25 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

119 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

120 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ30 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 
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121 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ35 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

122 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ40 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

123 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ60 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

124 
Νοβοπανόβιδες 5χ80 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

125 
Νοβοπανόβιδες 5χ100 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

126 
Νοβοπανόβιδες 4χ20 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

127 
Νοβοπανόβιδες 6χ40 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

128 
Νοβοπανόβιδες 4χ80 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

129 
Νοβοπανόβιδες 5x25 
γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

Κατά DIN 7505-A 

130 
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. 

131 
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. 

132 
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. 

133 
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. 

134 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 
8χ150 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. 

135 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 
8χ200 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. 
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136 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ20 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες κατά DIN 7504 Ρ με 
κεφαλή Philips  

137 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ30 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες κατά DIN 7504 Ρ με 
κεφαλή Philips  

138 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ40 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες κατά DIN 7504 Ρ με 
κεφαλή Philips  

139 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  
Φ6,3Χ19 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοκοχλιούμενες με εξάγωνη κεφαλή  κατά 
DIN 7504 Κ. Θα διατίθενται με ελαστική  ροδέλα στεγανοποίησης  κατ’ 
επιλογή της Υπηρεσίας. 

140 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  
Φ6,3Χ25 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοκοχλιούμενες με εξάγωνη κεφαλή  κατά 
DIN 7504 Κ. Θα διατίθενται με ελαστική  ροδέλα στεγανοποίησης  κατ’ 
επιλογή της Υπηρεσίας. 

141 

Τρυπανόβιδες 
γαλβανιζέ 
αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  
Φ6,3Χ32 

Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοκοχλιούμενες με εξάγωνη κεφαλή  κατά 
DIN 7504 Κ. Θα διατίθενται με ελαστική  ροδέλα στεγανοποίησης  κατ’ 
επιλογή της Υπηρεσίας. 

142 
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 
8χ80 

Κατά DIN 571. 

143 
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 
8χ100 

Κατά DIN 571. 

144 
Στριφόνια γαλβανιζέ 
εξάγωνης κεφαλής 
10χ100 

Κατά DIN 571. 

145 
Στριφόνια ανοξείδωτα 
Α2 εξάγωνης κεφαλής 
8χ40 

Κατά DIN 571. 

146 
Ξυλόβιδες κατασκευών 
φρεζάτες  8Χ80 

Αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλες για σύνδεση ξύλινων δομικών 
φερόντων μελών ικανές να φέρουν φορτία. Θα έχουν φρεζάτη κεφαλή 
με  υποδοχή για μύτη βιδώματος TORX. Ο κορμός θα φέρει λείο τμήμα, 
δίπασο τμήμα και αιχμηρή μύτη με ειδική αυλάκωση για την 
απομάκρυνση των ξυλοτεμαχιδίων κατά την τοποθέτηση. Θα φέρουν 
πιστοποίηση CE και θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical Approoval). 
Διάμετρος κορμού 8 mm, μήκος ολικό 80 mm.   
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147 
Ξυλόβιδες κατασκευών 
φρεζάτες  8Χ120 

Αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλες για σύνδεση ξύλινων δομικών 
φερόντων μελών ικανές να φέρουν φορτία. Θα έχουν φρεζάτη κεφαλή 
με  υποδοχή για μύτη βιδώματος TORX. Ο κορμός θα φέρει λείο τμήμα, 
δίπασο τμήμα και αιχμηρή μύτη με ειδική αυλάκωση για την 
απομάκρυνση των ξυλοτεμαχιδίων κατά την τοποθέτηση. Θα φέρουν 
πιστοποίηση CE και θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical Approoval). 
Διάμετρος κορμού 8 mm, μήκος ολικό 120 mm.   

148 
Ξυλόβιδες κατασκευών 
φρεζάτες  8Χ140 

Αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλες για σύνδεση ξύλινων δομικών 
φερόντων μελών ικανές να φέρουν φορτία. Θα έχουν φρεζάτη κεφαλή 
με  υποδοχή για μύτη βιδώματος TORX. Ο κορμός θα φέρει λείο τμήμα, 
δίπασο τμήμα και αιχμηρή μύτη με ειδική αυλάκωση για την 
απομάκρυνση των ξυλοτεμαχιδίων κατά την τοποθέτηση. Θα φέρουν 
πιστοποίηση CE και θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical Approoval). 
Διάμετρος κορμού 8 mm, μήκος ολικό 140 mm.   

149 
Ξυλόβιδες κατασκευών 
φρεζάτες  6Χ160 

Αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλες για σύνδεση ξύλινων δομικών 
φερόντων μελών ικανές να φέρουν φορτία. Θα έχουν φρεζάτη κεφαλή 
με  υποδοχή για μύτη βιδώματος TORX. Ο κορμός θα φέρει λείο τμήμα, 
δίπασο τμήμα και αιχμηρή μύτη με ειδική αυλάκωση για την 
απομάκρυνση των ξυλοτεμαχιδίων κατά την τοποθέτηση. Θα φέρουν 
πιστοποίηση CE και θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical Approoval). 
Διάμετρος κορμού 6 mm, μήκος ολικό 160 mm.   

150 
Μεταλλικά 
εκτονούμενα αγκύρια 
8/75-80 

Μεταλλικά γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια κατάλληλα για 
εφαρμογές στερέωσης σε οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 
τουλάχιστον C12/15 ή φυσικούς λίθους. Κάθε μεμονωμένο αγκύριο θα 
είναι ικανό να αναλάβει εφελκυστικό φορτίο 5,1 kN και διατμητικό 
φορτίο 6,9 όταν εφαρμοσθεί σε μη ρηγματωμένο  και αντίστοιχα 4,3 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και αντίστοιχα 4,3 και 6,9 kN όταν 
εφαρμοσθεί σε  ρηγματωμένο   σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Θα 
φέρουν πιστοποίηση CE, θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical 
Approoval) για εφαρμογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα και 
πυραντίσταση τουλάχιστον 120. Διάμετρος κορμού-σπειρώματος  8 mm, 
μήκος ολικό 75-80  mm.   

151 
Μεταλλικά 
εκτονούμενα αγκύρια  
8/115-120 

Μεταλλικά γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια κατάλληλα για 
εφαρμογές στερέωσης σε οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 
τουλάχιστον C12/15 ή φυσικούς λίθους. Κάθε μεμονωμένο αγκύριο θα 
είναι ικανό να αναλάβει εφελκυστικό φορτίο 5,1 kN και διατμητικό 
φορτίο 6,9 όταν εφαρμοσθεί σε μη ρηγματωμένο  και αντίστοιχα 4,3 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και αντίστοιχα 4,3 και 6,9 kN όταν 
εφαρμοσθεί σε  ρηγματωμένο   σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Θα 
φέρουν πιστοποίηση CE, θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical 
Approoval) για εφαρμογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα και 
πυραντίσταση τουλάχιστον 120. Διάμετρος κορμού-σπειρώματος  8 mm, 
μήκος ολικό 115-120  mm.   



 

  σελ. 18 από 81 

152 
Μεταλλικά 
εκτονούμενα αγκύρια  
8/165-170 

Μεταλλικά γαλβανισμένα εκτονούμενα αγκύρια κατάλληλα για 
εφαρμογές στερέωσης σε οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 
τουλάχιστον C12/15 ή φυσικούς λίθους. Κάθε μεμονωμένο αγκύριο θα 
είναι ικανό να αναλάβει εφελκυστικό φορτίο 5,1 kN και διατμητικό 
φορτίο 6,9 όταν εφαρμοσθεί σε μη ρηγματωμένο  και αντίστοιχα 4,3 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και αντίστοιχα 4,3 και 6,9 kN όταν 
εφαρμοσθεί σε  ρηγματωμένο   σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Θα 
φέρουν πιστοποίηση CE, θα διαθέτουν ΕΤΑ (European Technical 
Approoval) για εφαρμογή σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα και 
πυραντίσταση τουλάχιστον 120. Διάμετρος κορμού-σπειρώματος  8 mm, 
μήκος ολικό 165-170  mm.   

153 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Pozidriv (ΡΖ 1) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξάγωνου 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 με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. .Το όνομα 
του εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επι της 
κάθε μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PZ. 

154 
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 με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. .Το όνομα 
του εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της 
κάθε μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PZ. 

155 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Pozidriv (ΡΖ 3) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξάγωνου 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 με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PZ. 
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156 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Philips (Ρh 1) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξάγωνου 1/4" κατά ISO 1173,  μήκους 25 
περίπου mm για κεφαλή βίδας ΡH 1 για χρήση σε ηλεκτρικά ή 
επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια. Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές 
για συνεχή και βαριά χρήση με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PH. 

157 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Philips (Ρh 2) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξάγωνου 1/4" κατά ISO 1173,  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 με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PH. 

158 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Philips (Ρh 3) 

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 είναι ιδιαίτερα σκληρές 
για συνεχή και βαριά χρήση με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/PH. 

159 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Torx (Tx 15) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξάγωνου 1/4" κατά ISO 1173,  μήκους 25 
περίπου mm για κεφαλή βίδας TORX 15 για χρήση σε ηλεκτρικά ή 
επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια. Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές 
για συνεχή και βαριά χρήση με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/T. 
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160 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Torx (Tx 20) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξαγώνου 1/4" κατά ISO 1173,  μήκους 25 
περίπου mm για κεφαλή βίδας TORX 20 για χρήση σε ηλεκτρικά ή 
επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια. Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές 
για συνεχή και βαριά χρήση με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/T. 

161 
Κατσαβιδόλαμες 
κοντές Torx (Tx 30) 

Κατσαβιδόλαμες εξωτερικού εξαγώνου 1/4" κατά ISO 1173,  μήκους 25 
περίπου mm για κεφαλή βίδας TORX 30 για χρήση σε ηλεκτρικά ή 
επαναφορτιζόμενα κρουστικά κατσαβίδια. Θα είναι ιδιαίτερα σκληρές 
για συνεχή και βαριά χρήση με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. Το όνομα του 
εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της κάθε 
μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/T. 

162 
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 με υψηλές ροπές στρέψης. Θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο, στους τεχνικούς καταλόγους του 
οποίου θα αναφέρεται αποδεδειγμένα, ότι οι προτεινόμενες από τους 
διαγωνιζόμενους κατσαβιδόλαμες παράγονται από κράμα χάλυβα 
υψηλής απόδοσης με επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου. .Το όνομα 
του εργοστασίου και ο τύπος της εγκοπής θα είναι εγχάρακτα επί της 
κάθε μίας κατσαβιδόλαμας. Ενδεικτικός τύπος BAHCO 66IM/T. 

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 
Δίχαλα καρφωτικού 
80/16 

Δίχαλα καρφωτικού μηχανήματος αέρα σεθράς 80. Πλάτος κεφαλής  
12,7 mm και ύψους 16 mm. 

167 
Δίχαλα καρφωτικού 
80/8 

Δίχαλα καρφωτικού μηχανήματος αέρα σεθράς 80. Πλάτος κεφαλής  
12,7 mm και ύψους 8 mm. 

168 
Δίχαλα καρφωτικού 
80/14 

Δίχαλα καρφωτικού μηχανήματος αέρα σεθράς 80. Πλάτος κεφαλής  
12,7 mm και ύψους 14 mm. 
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169 
Καρφιά καρφωτικού 
τύπου F 30 mm 

Καρφιά καρφωτικού με κεφάλι διαμέτρου κορμού 1,00χ1,25 mm, 
πλάτους κεφαλής 2,00 περίπου  mm και μήκους 30 mm. 

170 
Καρφιά καρφωτικού 
τύπου F 40 mm 

Καρφιά καρφωτικού με κεφάλι διαμέτρου κορμού 1,00χ1,25 mm, 
πλάτους κεφαλής 2,00 περίπου  mm και μήκους 40 mm. 

171 
Ροδέλες γαλβανιζέ με 
EPDM  εξωτ. Διαμέτρου 
18 mm 

Ροδέλες γαλβανιζέ που στη μία πλευρά τους θα φέρουν 
στεγανοποιητικό παρέμβισμα από EPDM. Η εξωτερική διάμετρος θα 
είναι 18 χιλ.  και η εσωτερική 6,3 χιλ. 

172 Γαλβανισμένο σύρμα 

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

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

174 
Βύσματα πλαστικά 
φ6χ50 mm 

Βύσματα πλαστικά ιδιαίτερα  κατάλληλα για χρήση σε λεπτότοιχα 
δομικά στοιχεία όπως διάτρητα τούβλα, με εκτόνωση σε δύο 
τουλάχιστον  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 σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή των βυσμάτων θα είναι 0,1 ΚΝ. Ενδεικτικός τύπος 
βύσματος FISCHER UX 6x50 R 

175 
Βύσματα πλαστικά 
φ8χ50 mm 

Βύσματα πλαστικά ιδιαίτερα  κατάλληλα για χρήση σε λεπτότοιχα 
δομικά στοιχεία όπως διάτρητα τούβλα, με εκτόνωση σε δύο 
τουλάχιστον  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  σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή των βυσμάτων θα είναι 0,1 ΚΝ.  Ενδεικτικός τύπος 
βύσματος FISCHER UX 8x50 R . 

176 
Βύσματα πλαστικά 
φ10χ60 mm 

Βύσματα πλαστικά ιδιαίτερα  κατάλληλα για χρήση σε λεπτότοιχα 
δομικά στοιχεία όπως διάτρητα τούβλα, με εκτόνωση σε δύο 
τουλάχιστον  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  σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή των βυσμάτων θα είναι 0,1 ΚΝ.  Ενδεικτικός τύπος 
βύσματος FISCHER UX10x60 R. 

177 
Βύσματα πλαστικά φ12 
χιλ. 

Βύσματα πλαστικά διαμέτρου 12 χιλ. για ποικίλα υλικά στερέωσης. 

178 Τσέρκι οικοδομικό 
Εύκαμπτη μεταλλική διάτρητη ταινία (τσέρκι) από γαλβανισμένο χάλυβα 
πάχους 0,6-0,7 χιλ.,  πλάτους περίπου 12 χιλ. με οπές φ5 ή φ6 χιλ. Και 
μήκους 10μ. για διάφορες εργασίες στερέωσης. 
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179 Σπρέι 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. 

180 Σπρέι σιλικόνης 

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

181 
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. 

182 
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. 

183 Σπρέι επαφών 

Κατάλληλο για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, 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. 

184 
Σπρέι χρώματος 
επισήμανσης 

Σπρέι χρώματος επισήμανσης σε διάφορες αποχρώσεις, 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 τουλάχιστον 400 ml. 
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185 

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.  

186 
Πιστόλι για αφρό 
πολυουρεθάνης 

Το  πιστόλι θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φιάλη αφρού 
πολυουρεθάνης και διαλυτικού, να είναι υψηλών προδιαγραφών 
εύχρηστο, μεταλλικού σκελετού και  μεγάλης αντοχής,  Θα πρέπει να 
προσφέρει έλεγχο  και ρύθμιση του πάχους ροής του αφρού μέσω 
κουμπιού ρύθμισης.   Η λειτουργία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα 
να γίνονται διακοπές κατά την εργασία και στην συνέχεια να 
ξαναχρησιμοποιείται ο αφρός κανονικά. Η στεγανοποίηση της συσκευής 
θα είναι ερμητική (φέροντας φιάλη αφρού) χωρίς καμία διαρροή. 

187 
Φιάλη  αφρού 
πολυουρεθάνης για 
πιστόλι 

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που ωριμάζει παρουσία 
υγρασίας, σε φιάλη 750ml, κατάλληλος για χρήση με πιστόλι αφρού. 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.    

188 
Καθαριστικό για 
πιστόλι αφρού 

Ειδικό καθαριστικό βάσεως ακετόνης σε μορφή σπρέι, περιεκτικότητας 
φιάλης 500ml  κατάλληλο για χρήση σε πιστόλια  αφρού 
πολυουρεθάνης και φιάλες αφρού. Θα πρέπει να διαλύει και  
απομακρύνει υπολείμματα μη  πολυμερισμένου αφρού από βαλβίδες, 
εσωτερικές επιφάνειες και λοιπά μέρη. 

189 
Αντικολλητικό σπρέι 
ξυλουργικής πλάνης 

Άχρωμο, άοσμο, συνθετικό λιπαντικό, ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε 
ξύλινες δοκούς που προωθούνται για κατεργασία σε μηχάνημα 
ξυλουργικής πλάνης αντικαθιστώντας το πετρέλαιο. Δεν θα λεκιάζει το 
ξύλο και θα επιδέχεται βαφή. 

190 
Υδατοδιαλυτό 
ψυκτολιπαντικό μέσο 
κατεργασίας μετάλλων  

Υδατοδιαλυτό ψυκτολιπαντικό μέσο κατεργασίας μετάλλων βασισμένο 
σε υψηλά ραφιναρισμένα λάδια, γαλακτωματοποιητές, αντιδιαβρωτικά 
και αντισκωριακά συστατικά. Δεν θα περιέχει φαινόλες και άλλες  
επικίνδυνες ουσίες για την υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον. 
Θα έχει υψηλή λιπαντική και ψυκτική ικανότητα, συντηρώντας τόσο τα 
εργαλεία κοπής όσο και τα κατεργαζόμενα τεμάχια. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για συνήθεις ανθρακούχους χάλυβες που επεξεργάζονται 
(κοπή – διάτρηση) σε συνήθη ηλεκτρικά κοπτικά μηχανήματα. 
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191 
Αντικολλητικό 
ξυλοτύπων 

Αντικολλητικό επαλειπτικό υγρό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που θα 
εφαρμόζεται πριν την έγχυση του σκυροδέματος και  θα αποτρέπει τόσο 
την συγκόλλησή του με αυτούς όσο και την δημιουργία φυσαλίδων. Δεν 
θα αφήνει υπολείμματα λίπους ή λαδιού στις εφαρμοζόμενες 
επιφάνειες. Δεν θα επηρεάζεται  η πρόσφυση βαφής ή επιχρίσματος 
μετά τη χρήση του στην επιφάνεια του σκυροδέματος.    

192 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. 

193 
Ασφαλτόπανο με 
επικάλυψη ψηφίδας 

Πλαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη με βάση το 
πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) κατάλληλη για στεγάνωση δωμάτων. Θα φέρει 
ολισμό πολυεστέρα, πολυαιθυλένιο στην κάτω πλευρά και ορυκτή 
ψηφίδα γκριζοπράσινης ή καφεκίκκινης  απόχρωσης επιλογής της 
Υπηρεσίας στην επάνω πλευρά. Θα αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές 
θερμοκρασίες, τις κλιματικές συνθήκες, στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ 
θα διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες ( έως  -10°C). Το βάρος της μεμβράνης θα είναι 4,0 κιλά 
ανά τετ. μέτρο. Θα φέρει σήμανση CE θα είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ 
13969 ή ΕΝ13707. 

194 
Αυτοκόλλητη 
στεγανωτική ταινία 

Αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία από τροποποιημένη ελαστομερή 
άσφαλτο κατάλληλη για εργασίες επισκευών – συντήρησης σε 
υπάρχουσες στεγανώσεις ή κατασκευές όπου απαιτείται η εφαρμογή 
ταινίας περιορισμένου πλάτους. Η εφαρμογή της θα είναι εφικτή χωρίς 
τη χρήση φλόγιστρου (μόνο με προεπάλλειψη κατάλληλου ασταριού). 
Θα αντέχει την επίδραση του ηλιακού φωτός και θα διατηρεί την 
ευκαμψία τις και τις στεγανωτικές της ιδιότητες ακόμη και έως τους -
20°C. Θα φέρει επικάλυψη από πολυεστερικό αλουμίνιο σε χρώμα 
κόκκινο – κεραμιδί και στο κάτω μέρος αποστώμενο φύλλο 
πολυαιθυλενίου για αυτοκόλλητη τοποθέτηση. Η ταινία θα έχει πάχος 
1,5 περίπου mm και βάρος περίπου 1,5 kgr/m2. Θα παραδίδεται σε 
ρολά πλάτους 20 εκ. και μήκους 10μ.  

195 
Πολυουρεθανικό 
βερνίκι ενισχυτικό 
πρόσφυσης 

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενισχυτικό πρόσφυσης που θα χρησιμοποιείται 
ως αστάρι σε πορώδη υποστρώματα για την επικόλληση της 
αυτοκόλλητης στεγανωτικής ταινίας της προηγούμενης παραγράφου. 

196 
Διαμαντικορώνες 
υγρής κοπής διαμέτρου 
82 mm  

Αδαμαντοφόρα ποτήρια υγρής κοπής κατάλληλα για διάτρηση 
οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος, φυσικών υλικών, γρανίτη κ.α. 
Θα είναι κατάλληλα και συμβατά με υπάρχον διατρητικό εργαλείο 
HUSQVARNA DM 340. Θα φέρουν σπείρωμα σύνδεσης 1 &1/4", μήκος 
στελέχους 500 mm, εξωτερική διάμετρο 82 mm, πέντε δόντια κοπής 
διαστάσεων 3,5χ9χ7 mm κατάλληλα για διατρητικά εργαλεία ισχύος από 
2,4 έως 9 kw. Τα προσφερόμενα  από τους διαγωνιζόμενους προϊόντα 
και τα ζητούμενα για αυτά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει 
αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή τους, ο οποίος θα 
δηλώνεται από αυτούς.  
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197 
Διαμαντικορώνες 
υγρής κοπής διαμέτρου 
152 mm  

Αδαμαντοφόρα ποτήρια υγρής κοπής κατάλληλα για διάτρηση 
οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος, φυσικών υλικών,  γρανίτη κ.α. 
Θα είναι κατάλληλα και συμβατά με υπάρχον διατρητικό εργαλείο 
HUSQVARNA DM 340. Θα φέρουν σπείρωμα σύνδεσης 1 &1/4", μήκος 
στελέχους 500 mm, εξωτερική διάμετρο 152 mm, πέντε δόντια κοπής 
διαστάσεων 4,0χ9χ12 mm κατάλληλα για διατρητικά εργαλεία ισχύος 
από 2,4 έως 9 kw.  Τα προσφερόμενα  από τους διαγωνιζόμενους 
προϊόντα και τα ζητούμενα για αυτά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει 
αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή τους, ο οποίος θα 
δηλώνεται από αυτούς.  

198 

Διαμαντόδισκος κοπής 
πέτρας, γρανίτη, 
σκυροδέματος  φ 230 
mm 

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, κατάλληλος για κοπή υλικών όπως πέτρα, 
γρανίτης, σκυρόδεμα 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 κατά  oSa και θα αναγράφουν επί της επιφάνειας του δίσκου τις 
ανωτέρω πιστοποιήσεις. 

199 
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 υψηλών απαιτήσεων με ακριβείς ακμές 
χωρίς σπασίματα σε υλικά όπως gres, κεραμική πορσελάνη και φυσική 
πέτρα. Θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 13236 και κατά oSa και θα 
αναγράφουν επί της επιφάνειας του δίσκου τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. 

200 
Διαμαντόδισκος κοπής 
πέτρας  φ 115  mm 

Διαμαντόδισκος ξηράς κοπής, κατάλληλος για κοπή κεραμικών 
πλακιδίων,  εξωτερικής διαμέτρου 115 mm και διάμετρο οπής 22,23 
mm. Κατάλληλος για κοπές υψηλών απαιτήσεων με ακριβείς ακμές 
χωρίς σπασίματα σε υλικά όπως gres, κεραμική πορσελάνη και φυσική 
πέτρα. Θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 13236 και κατά oSa και θα 
αναγράφουν επί της επιφάνειας του δίσκου τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. 

201 
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.  

202 
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.  

203 
Ποτηροτρύπανο 
ανοξείδωτου χάλυβα 

Ποτηροτρύπανο για χρήση με ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα  δράπανα 
τυπικού στελέχους εξαρτήματος,  που θα περιλαμβάνει κυλινδρικό 
στέλεχος με οδόντωση κατάλληλη για διάνοιξη οπών σε μεταλλικές 
επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και οδηγό - κεντραδόρο με τρυπάνι  
κατάλληλο για την ίδια επιφάνεια. 

204 
Δίσκοι κοπής 
ανοξείδωτου Φ 125 
mm 

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

205 
Δίσκοι κοπής μετάλλου 
Φ230 mm 

Δίσκοι κοπής STANDART  σιδηρούχου μετάλλου για χρήση σε γωνιακούς 
λειαντήρες, διαμέτρου 230mm και πάχους περίπου 3,0mm 
προδιαγραφών κατά ΕΝ 12413 και πιστοποίηση oSa.  
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206 
Δίσκοι λειάνσεως 
μετάλλου Φ 125 mm 

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

207 
Γυαλόχαρτα τύπου 
FREECUT Νο 100 

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

208 
Γυαλόχαρτα τύπου 
FREECUT Νο 220 

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

209 
Φύλλα λείανσης φ150 
αυτοκόλλητα 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. 

210 
Φύλλα λείανσης φ150 
αυτιοκόλλητα Νο 100 

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 100. 

211 
Ιμάντες  λείανσης 
πλάτους 150mm  Νο 80 

Ιμάντες λείανσης πλάτους 150 mm και μήκους 2,50 μέτρων 
συγκολλημένα στα άκρα τους, κατάλληλα για λείανση κάθε είδους 
ξύλου με το χέρι ή με παλμικά τριβεία.  Κόκκωση 80, κόκκινη απόχρωση. 

212 
Ιμάντες λείανσης 
πλάτους 150mm Νο 
100 

Ιμάντες λείανσης πλάτους 150 mm και μήκους 2,50 μέτρων 
συγκολλημένα στα άκρα τους, κατάλληλα για λείανση κάθε είδους 
ξύλου με το χέρι ή με παλμικά τριβεία.  Κόκκωση 100, κόκκινη 
απόχρωση. 

213 
Συρματόβουρτσα 
δίδυμου τροχού 

Δακτυλιοειδής ορειχάλκινη συρματόβουρτα δίδυμου τροχού κατάλληλη 
για απομάκρυνση σκουριάς ή λείανση μεταλλικών ή άλλων 
αντικειμένων. Θα έχει εξωτερική διάμετρο 20εκ. και οπή συγκράτησης 
διαμέτρου 30 χιλ. 

214 
Σύρτες για μεταλλικές 
πόρτες  100 mm 

Σύρτες εξωτερικής τοποθέτησης σε μεταλλικές πόρτες ορειχάλκινοι γκρα 
ή βαρέως τύπου κατάλληλοι για ασφάλιση μεταλλικών θυρών με πείρο 
και  δυνατότητα ή μη τοποθέτησης λουκέτου κατ΄ επιλογή της 
Υπηρεσίας. 

215 
Σύρτες για μεταλλικές 
πόρτες 140 mm 

Σύρτες εξωτερικής τοποθέτησης σε μεταλλικές πόρτες  ορειχάλκινοι 
γκρα ή βαρέως τύπου κατάλληλοι για ασφάλιση μεταλλικών θυρών με 
πείρο και  δυνατότητα ή μη τοποθέτησης λουκέτου κατ΄ επιλογή της 
Υπηρεσίας. 

216 
Σύρτες για μεταλλικές 
πόρτες 200 mm 

Σύρτες εξωτερικής τοποθέτησης σε μεταλλικές πόρτες κατάλληλοι για 
ασφάλιση μεταλλικών θυρών με πείρο φ16 mm, με δυνατότητα 
τοποθέτησης λουκέτου. Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα. 

217 
Σύρτες για μεταλλικές 
πόρτες 250 mm 

Σύρτες εξωτερικής τοποθέτησης σε μεταλλικές πόρτες κατάλληλοι για 
ασφάλιση μεταλλικών θυρών με πείρο φ16 mm, με δυνατότητα 
τοποθέτησης λουκέτου. Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα. 
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218 
Σύρτες για μεταλλικές 
πόρτες 300 mm 

Σύρτες εξωτερικής τοποθέτησης σε μεταλλικές πόρτες κατάλληλοι για 
ασφάλιση μεταλλικών θυρών με πείρο φ16 mm, με δυνατότητα 
τοποθέτησης λουκέτου. Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα. 

219 
Σύρμα για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon 

Σύρμα πάχους 0,8 mm κατάλληλο για όλες τις ηλεκτροσυγκολλήσεις 
τύπου Argon/CO2, επιχαλκωμένο,  για συγκόλληση ελασμάτων σε 
κουλούρα 15 κιλών. 

220 
Μπεκ για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon Νο 8 

Μπεκ κυλινδρικά ή κωνικά κατάλληλα για όλες τις ηλεκτροσυγκολλήσεις 
τύπου Argon με χρήση χαλύβδινου σύρματος.  

221 
Σπρέι καθαρισμού για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon 

Σπρέι καθαριστικό - αντιπιτσιλιστικό χωρίς σιλικόνη για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon σε φιάλη 400 έως 500 ml. Χρήση: 
καθαρισμός μπεκ, φλογοκρύπτη και αποφυγή επικάθησης  
πιτσιλισμάτων στις συγκολλούμενες επιφάνειες. 

222 

Σωληνάκια επαφής 
(φλογοκρύπτες) για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon 

Σωληνάκια επαφής - φλογοκρύπτες κατάλληλα για όλες τις 
ηλεκτροσυγκολλήσεις τύπου Argon.  

223 

Κλειδαριές για 
μεταλλικές πόρτες   
Απόσταση κέντρων 20 
mm 

Κλειδαριές τύπου "γλωσσού" κατάλληλες για τοποθέτηση σε μεταλλικές 
πόρτες με δυνατότητα κλειδώματος, με απόσταση κέντρων 20mm. Να 
έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε αριστερή ή δεξιά πόρτα. Ο κύλινδρος 
δεν περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται το αντίκρισμα. 

224 

Κλειδαριές για 
μεταλλικές πόρτες   
Απόσταση κέντρων 25 
mm 

Κλειδαριές τύπου "γλωσσού" κατάλληλες για τοποθέτηση σε μεταλλικές 
πόρτες με δυνατότητα κλειδώματος, με απόσταση κέντρων 25mm. Να 
έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε αριστερή ή δεξιά πόρτα. Ο κύλινδρος 
δεν περιλαμβάνεται.  Περιλαμβάνεται το αντίκρισμα. 

225 

Κλειδαριές για 
μεταλλικές πόρτες   
Απόσταση κέντρων 30 
mm 

Κλειδαριές τύπου "γλωσσού" κατάλληλες για τοποθέτηση σε μεταλλικές 
πόρτες με δυνατότητα κλειδώματος, με απόσταση κέντρων 30mm. Να 
έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε αριστερή ή δεξιά πόρτα. Ο κύλινδρος 
δεν περιλαμβάνεται.  Περιλαμβάνεται το αντίκρισμα. 

226 
Κλειδαριές 
γραμματοθυρίδων 

Ανταλλακτικές κλειδαριές κυλίνδρου ενός τετάρτου του κύκλου (cylinder 
quarter turn) για πορτάκια ταχυδρομικών γραμματοθυρίδων που θα 
αποτελούνται από τα εξής μέρη : επιστόμιο κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο υλικό (π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας) που θα φέρει επίσης 
ανοξείδωτο κάλυμμα σκόνης (dust cover) και δύο όμοια κλειδιά 
κατηγορίας στεγανότητας ΙΡ65, κύλινδρο οβάλ διαμέτρου 18 mm και 
μήκους 20 mm κατασκευασμένο από χυτό κράμα ψευδαργύρου με 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και γλώσσα από γαλβανισμένο χάλυβα 
μήκους 45-50 mm, πλάτους 15 mm και πάχους 3 περίπου mm.  Οι 
κλειδαριές που θα παραδοθούν θα έχουν  διαφορετικά κλειδιά και θα 
πρέπει να έχουν προδιαγραφές για αντίστοιχες υπάρχουσες 
εγκατεστημένες από τα ΕΛ.ΤΑ. Ενδεικτικός τύπος χαρακτηριστικών όπως 
της εταιρείας ΕΜΚΑ PROGRAM 7400 SERIES 7401. 
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227 
Ηλεκτρόδια 
συγκόλλησης κοινών 
χαλύβων 

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης κατάλληλα για κοινούς χάλυβες κατασκευών 
St 33, St 37, St 44, St 52.3 για εργασίες κατασκευών και επισκευές. 
Ενδεικτικά, 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. 

228 
Ηλεκτρόδια 
συγκόλλησης 
χυτοσιδήρου 

Ηλεκτρόδιο που αποδίδει αποτιθέμενο μέταλλο με 70% Ni και 30% Cu 
περίπου, κατάλληλο για την αποκατάσταση σπασμένων ή φθαρμένων 
τεμαχίων από χιτοσίδηρο, ή επισκευή τεμαχίων που έχουν κενά και 
ελαττώματα χύτευσης. Θα δημιουργεί σταθερό τόξο με κορδόνι χωρίς 
ελαττώματα με ραφές χωρίς ρωγμές και πόρους. Θα παραδίδεται σε 
τεμάχια φ2,5χ275 χιλ. ή φ3,0χ300 χιλ. 

229 
Ηλεκτρόδια 
συγκόλλησης 
αλουμινίου 

Ηλεκτρόδια επενδυμένα κατάλληλα για τη συγκόλληση αλουμινίου και 
κραμάτων αλουμινίου με περιεκτικότητα αλουμινίου  τουλάχιστον 98%. 
Θα παραδίδονται σε τεμάχια φ2,5χ350 χιλ. ή φ3,25χ400 χιλ. 

230 
Ακροδέκτες καλωδίων 
ηλεκτροσυγκόλλησης  

Ακροδέκτες χτυπητοί καλωδίων ηλεκτροσυγκολλήσεων για καλώδιο 
διαμέτρου 10 mm (καλώδιο 50  mm²). 

231 
Ταχυσύνδεσμος 
ηλεκτροσυγκόλλησης  

Ταχυσύνδεσμος ηλεκτροσυγκόλλησης Αrc 25 αρσενικός για καλώδιο 
διαμέτρου 10 mm (καλώδιο 50  mm²). 

232 
Ανταλλακτικά πλακίδια 
μάσκας 
ηλεκτροσυγκολλητή 

Ανταλλακτικά πλακίδια μάσκας ηλεκτροσυγκολλητή διάστασης 90χ110 
mm  διάφανα ή βαθμού σκίασης έως DIN 13   κατ΄ επιλογή της 
Υπηρεσίας. 

233 
Κύλινδροι για 
κλειδαριές 54 mm 

Κύλινδρος μήκους 54mm με τρία κλειδιά κατάλληλοι για τοποθέτηση 
στις κλειδαριές τύπου "γλωσσού". Θα είναι κατασκευασμένοι από 
γαλβανισμένο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα έχουν δυνατότητα να φέρουν 
ηλεκτροστατική βαφή.  

234 
Κύλινδροι για 
κλειδαριές 60 mm 

Κύλινδρος μήκους 60 mm (27-33 ή 30-30) με τρία κλειδιά κατάλληλοι 
για τοποθέτηση στις κλειδαριές τύπου "γλωσσού". Θα είναι 
κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα έχουν 
δυνατότητα να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή.  

235 
Κύλινδροι για 
κλειδαριές 70 mm 

Κύλινδρος μήκους 70 mm (35-35 ή 30-40) με τρία κλειδιά κατάλληλοι 
για τοποθέτηση στις κλειδαριές τύπου "γλωσσού". Θα είναι 
κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα έχουν 
δυνατότητα να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή.  

236 
Κύλινδροι για 
κλειδαριές 90-95 mm 

Κύλινδρος μήκους 90 έως 95 mm (30-60 ή 50-45) με τρία τουλάχιστον 
κλειδιά κατάλληλοι για τοποθέτηση στις κλειδαριές τύπου "γλωσσού". 
Θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα ή ορείχαλκο και 
θα έχουν δυνατότητα να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή.  

237 
Μεντεσέδες μεταλλικοί 
με γαλβανιζέ πείρο 
Φ12 mm με δύο φτερά 

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

238 
Μεντεσέδες μεταλλικοί 
με γαλβανιζέ πείρο 
Φ14 mm με δύο φτερά 

Μεντεσέδες μεταλλικοί, κατάλληλοι για εφαρμογή με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε μεταλλικές πόρτες, με γαλβανιζέ πείρο  14 mm. 
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239 
Μεντεσέδες μεταλλικοί 
με γαλβανιζέ πείρο 
Φ16 mm με δύο φτερά 

Μεντεσέδες μεταλλικοί, κατάλληλοι για εφαρμογή με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε μεταλλικές πόρτες, με γαλβανιζέ πείρο  16 mm. 

240 
Μεντεσέδες μεταλλικοί 
με γαλβανιζέ πείρο 
Φ20 mm με δύο φτερά 

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

241 
Χειρολαβές αλουμινίου 
για μεταλλικές πόρτες 

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

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 
Μαγνητικές γωνίες 
συγκόλλησης 4” 

Μεταλλικές μαγνητικές γωνίες 4 ιντσών κατάλληλες για σταθερή 
συγκράτηση μεταλλικών δοκών ή σωλήνων που πρόκειται να 
ηλεκτροσυγκολληθούν. Θα έχουν κατάλληλη μορφή ώστε να 
δημιουργούν συναρμογή στα συγκρατούμενα μέρη υπό γωνία 45 ή 90 ή 
135 μοιρών.  

244 
Σφικτήρες ξυλουργών 
έως τουλάχιστον 40 εκ. 

Σφικτήρες σχήματος F κατάλληλοι για συγκράτηση ξύλινων τεμαχίων 
που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία σε πάγκο ή να ενωθούν με 
συγκόλληση ή βίδωμα. Τα μάγουλα σύσφιξης Θα είναι 
κατασκευασμένοι από ελατό χυτοσίδηρο και η απόσταση ανοίγματος 
μεταξύ τους θα είναι έως τουλάχιστον 400 mm. Η δύναμη σύσφιξης θα 
είναι τουλάχιστον 5500 Newton. H χειρολαβή θα είναι   
κατασκευασμένη από ξύλο. 

245 
Σφικτήρες ξυλουργών 
έως τουλάχιστον 120 
εκ. 

Σφικτήρες σχήματος F κατάλληλοι για συγκράτηση ξύλινων τεμαχίων 
που πρόκειται να υποστούν επεξεργασία σε πάγκο ή να ενωθούν με 
συγκόλληση ή βίδωμα. Τα μάγουλα σύσφιξης Θα είναι 
κατασκευασμένοι από ελατό χυτοσίδηρο και η απόσταση ανοίγματος 
μεταξύ τους θα είναι έως τουλάχιστον 1200 mm. Η δύναμη σύσφιξης θα 
είναι τουλάχιστον 5500 Newton. H χειρολαβή θα είναι   
κατασκευασμένη από ξύλο. 

246 
Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες ευθείας εγκοπής 

Κατσαβίδια 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 από  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  
βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια , μήκος λάμας άνω των 
75 mm και πλάτος λάμας από 2,5 έως 10 mm κατ΄ επιλογή της 
Υπηρεσίας. Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου είδους επεξεργασία.  Θα 
έχει πιστοποιημένη ποιότητα η οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή 
της λάμας (όπως ΤUV, GS ή άλλο ), όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του επεξεργασμένου χάλυβα. 



 

  σελ. 30 από 81 

247 
Κατσαβίδια χειρός 
νάνοι για βίδες ευθείας 
εγκοπής 

Κατσαβίδια 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 από επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  
βαναδίου ή επικάλυψης φωσφόρου ή παρόμοια, μήκος λάμας περίπου 
30 mm, πλάτος λάμας από 4 έως 7 mm και πάχος λάμας από 0,8 έως 1,2 
mm   κατ΄ επιλογή της Υπηρεσίας. Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου 
είδους επεξεργασία.  Θα έχει πιστοποιημένη ποιότητα η οποία θα 
αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως ΤUV, GS ή άλλο ), όπως και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου χάλυβα ή εναλλακτικά 
στο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων. 

248 
Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες εγκοπής 
POZIDRIV 

Κατσαβίδια χειρός, κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO8764, 
για βίδες  εγκοπής POZIDRIV 1,2,,ή 3 με μαλακή λαβή από δύο 
τουλάχιστον υλικά, που θα προσφέρει σταθερότητα στο χειρισμό, 
ατσάλινη λάμα από 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 ποσότητα η οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή 
της λάμας (όπως ΤUV, GS ή άλλο ), όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του επεξεργασμένου χάλυβα. 

249 
Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες εγκοπής Philips 

Κατσαβίδια χειρός, κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO8764, 
για βίδες  εγκοπής Philips 1,2,,ή 3 με μαλακή λαβή από δύο τουλάχιστον 
υλικά, που θα προσφέρει σταθερότητα στο χειρισμό, ατσάλινη λάμα 
από 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 ποσότητα 
η οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως ΤUV, GS ή 
άλλο), όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου 
χάλυβα. 

250 
Κατσαβίδια χειρός 
νάνοι  για βίδες 
εγκοπής Philips 

Κατσαβίδια χειρός, κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO8764, 
για βίδες  εγκοπής Philips 1,2,,ή 3 με μαλακή λαβή από δύο τουλάχιστον 
υλικά,  που θα προσφέρει σταθερότητα στο χειρισμό,   ατσάλινη λάμα 
από  επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή ή 
επικάλυψης φωσφόρου ή παρόμοια  μήκος λάμας 25 έως 35 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 
ποσότητα η οποία θα αναφέρεται επί της λαβής ή της λάμας (όπως ΤUV, 
GS ή άλλο ), όπως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου 
χάλυβα ή  εναλλακτικά στο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προϊόντων.. 
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251 

Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες ευθείας εγκοπής 
για ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Κατσαβίδια 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 λάμα από  επεξεργασμένο χάλυβα 
με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια.   
Πλάτος λάμας από 2,5 έως 6 mm, πάχος λάμας από 0,4 έως 0,6 mm κατ΄ 
επιλογή της Υπηρεσίας. Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου είδους 
επεξεργασία.  Θα έχει πιστοποιημένη ποσότητα 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. 

252 

Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες εγκοπής Philips 
για ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Κατσαβίδια 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 από επεξεργασμένο χάλυβα 
με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια. 
Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου είδους επεξεργασία. Θα έχει 
πιστοποιημένη ποσότητα 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. 

253 

Κατσαβίδια χειρός για 
βίδες εγκοπής 
POZIDRIV για 
ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Κατσαβίδια 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 από επεξεργασμένο χάλυβα 
με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - μολυβδενίου ή παρόμοια.  
Η μύτη θα φέρει θερμική ή άλλου είδους επεξεργασία.  Θα έχει 
πιστοποιημένη ποσότητα 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. 

254 
Κλειδιά 
γερμανοπολύγωνα σετ 

Κλειδιά κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3113 ή με το  ISO 
7738 (μετρικά) που θα φέρουν ένα ανοιχτό και ένα κλειστό κυρτό  άκρο, 
από χρώμιο βανάδιο με πιστοποιημένο φινίρισμα της επιφανείας τους, 
σφυρήλατα θερμικά επεξεργασμένα. Θα είναι “μακρύ” τύπου. Το σετ θα 
αποτελείται από κλειδιά Νο 10,11,12, 13,14,15,16,17,18 και 19 (10 
τεμάχια). Θα παραδίδονται ως μεμονωμένα τεμάχια χωρίς ιδιαίτερη 
συσκευασία του συνόλου τους.    

255 Κλειδιά γερμανικά σετ 

Κλειδιά κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ή με το  ISO 10102 
(μετρικά) που θα φέρουν δύο  ανοιχτά  άκρα υπό γωνία 15 μοιρών ως 
προς τον κορμό , από χρώμιο βανάδιο με πιστοποιημένο φινίρισμα της 
επιφανείας τους, σφυρήλατα θερμικά επεξεργασμένα.  Το σετ θα 
αποτελείται από κλειδιά Νο 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 
20-21, 22-24, 24-26, 25-28, 27-29, 30-32 (13 τεμάχια). Θα παραδίδονται 
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ως μεμονωμένα τεμάχια χωρίς ιδιαίτερη συσκευασία του συνόλου τους.    

256 Κλειδιά σωληνωτά σετ 

Κλειδιά ευθεία  σωληνωτά, κατασκευασμένα από χρώμιο βανάδιο ή 
χρώμιο μολιβδένιο, μετρικά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 896. Θα είναι 
σκληρυμένα με θερμική επεξεργασία και επιχρωμιωμένα. Το σετ θα 
περιλαμβάνει  οκτώ (8)    κλειδιά και συγκεκριμένα τα Νο 8-9, 10-11, 12-
13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 24-26 χωρίς ιδιαίτερη συσκευασία.  

257 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. 

258 
Πένσες για 
ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Πένσες κατασκευασμένες σύμφωνα 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. 

259 
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 άλλο,  καθώς και τις 
σημάνσεις καταλληλότητας για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών. 
Συνολικό μήκος εργαλείου τουλάχιστον 180 mm. 

260 
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. 

261 

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 από τους 
τεχνικούς καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής τους. Θα φέρουν 
πλαστική επένδυση λαβών. Ενδεικτικός τύπος KNIPEX code 6801200. 

262 Σφυριά 400 gr. 

Σφυρί τύπου "κλειδαρά" κατά DIN 1041 με ξύλινη λαβή. Η μεταλλική 
κεφαλή Θα είναι ελαφρώς διογκωμένη στο κέντρο. Χρήση ως σφυρί 
μαραγκού ή κλειδαρά. Βάρος κεφαλής 400 γρ, διάσταση τετράγωνης 
κεφαλής περίπου 25 mm.  Θα έχει πιστοποιημένη ποιότητα η οποία θα 
αναφέρεται επί της λαβής ή της κεφαλής  (όπως ΤUV, GS ή DIN 1041). 
Επίσης θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής και το βάρος. 
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263 Βαριοπούλα 1 kgr 

Βαριοπούλα με ξύλινη λαβή από ξύλο υψηλής ποιότητας και αντοχής, 
άκαμπτη σύνδεση λαβής-κεφαλής με εποξειδικη ρητίνη και βαμμένη 
ατσάλινη κεφαλή μεγάλης διάρκειας ζωής. Βάρος κεφαλής 1000 γρ., 
Κεφαλή σχήματος ορθογωνίου παραλ/δου πλάτους 40 mm. Συμβατή με 
το πρότυπο DIN 6475. Επί του εργαλείου θα αναγράφεται το εργοστάσιο 
κατασκευής και το βάρος της κεφαλής.  

264 Ματσόλες πλακάδων 

Ματσόλες κατάλληλες για χρήση από τεχνίτες για την τοποθέτηση 
πλακιδίων, που δεν αναπηδούν κατά τη χρήση τους, καλυμμένες εξ΄ 
ολοκλήρου από λευκό λάστιχο,  κεφαλή βάρους 500 γρ., περίπου γραμ. 
διαμέτρου 45 και μήκους 100 (περίπου) mm και μήκους εργαλείου 30 
περίπου εκ.  Συνολικό βάρος εργαλείου 700 περίπου γραμ. 

265 
Πένσες συγκράτησης 
με ευθείες σιαγόνες 

Πένσες συγκράτησης με ευθείες σιαγόνες ικανές για σύσφιξη 
αντικειμένων ορθογωνικής πλευράς έως τουλάχιστον 25 mm. Θα 
φέρουν βίδα και  μοχλό σύσφιξης, ενώ θα επιτρέπουν και την ταχεία 
αποδέσμευση. Οι σιαγώνες θα φέρουν οδόντωση και θα έχουν υποστεί 
σκλήρυνση με επεξεργασία χρωμίου βαναδίου.  

266 
Πένσες συγκράτησης 
με καμπύλες σιαγόνες 

Πένσες συγκράτησης με καμπύλες σιαγόνες ικανές για σύσφιξη 
σωλήνων  διαμέτρου έως τουλάχιστον 25 mm. Θα φέρουν βίδα και  
μοχλό σύσφιξης, ενώ θα επιτρέπουν και την ταχεία αποδέσμευση. Οι 
σιαγώνες θα φέρουν οδόντωση και θα έχουν υποστεί σκλήρυνση με 
επεξεργασία χρωμίου βαναδίου.  

267 
Γκαζοτανάλια 
υδραυλικών 1”  

Γκαζοτανάλια υδραυλικών κατά DIN ISO 8976. Οι σιαγόνες του 
εργαλείου θα είναι κατασκευασμένες από σφυρηλατημένο 
ηλεκτροχάλυβα χρωμίου-βαναδίου και η σκληρότητα των δοντιών 
συγκράτησης του συγκρατούμενου εξαρτήματος θα είναι περίπου 61 
HRC. Οι λαβές θα φέρουν αντιολισθηρή πλαστική επένδυση. Ενδεικτικός 
τύπος KNIPEX COBRA CODE 8701125. 

268 Φλόγιστρο υδραυλικών 

Φλόγιστρο υδραυλικού  σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο 
MAPP ή προπάνιο. Θα περιλαμβάνει  ρυθμιστή πίεσης και ακροφύσιο. Η 
βαλβίδα στο ακροφύσιο θα ξεβιδώνεται για να  καθαρίζεται εύκολα. Το 
ακροφύσιο θα περιστρέφεται κατά 360°. Ενδεικτικός τύπος 
TURBOTORCH. Η φιάλη αερίου δεν θα περιλαμβάνεται. 

269 Κόφτης καλωδίων 

Κόφτης καλωδίων με διπλές κοπτικές ακμές για κοπή καλωδίων χαλκού 
ή αλουμινίου, μονόκλωνων ή πολύκλωνων με ή χωρίς μόνωση. Θα 
διαθέτουν δίδυμες σκληρημένες κοπτικές λεπίδες ακριβείας που θα 
εξασφαλίζουν κοπή του αγωγού χωρίς σύνθλιψη. Θα έχουν δυνατότητα 
κοπής χάλκινων πολύκλωνων αγωγών διαμέτρου έως τουλάχιστον φ20 
mm  ή  70 mm2, με ένα χέρι και χρήση χαμηλής χερονακτικής δύναμης. 
Θα φέρουν κατάλληλη διάταξη αποτροπής σύνθλιψης δακτύλου του 
χειριστή και λαβές με επικάλυψη συνθετικού υλικού. Το μήκος του 
εργαλείου θα είναι περίπου 200 mm. Ενδεικτικός τύπος KNIPEX κωδικός 
95 12 200. 
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270 
Κόφτης καλωδίων με 
καστάνια 

Κόφτης καλωδίων με λειτουργία καστάνιας δύο σταδίων για κοπή 
καλωδίων χαλκού ή αλουμινίου, μονόκλονων ή πολύκλωνων με ή χωρίς 
μόνωση. Θα διαθέτουν λεπίδες ακριβείας, σκληρυμένες, που θα 
εξασφαλίζουν κοπή του αγωγού χωρίς σύνθλιψη. Θα έχουν δυνατότητα 
κοπής χάλκινων πολύκλωνων αγωγών διαμέτρου έως τουλάχιστον φ32 
mm  ή  240 mm2, με ένα χέρι και χρήση χαμηλής χερονακτικής δύναμης. 
Θα φέρουν κατάλληλη διάταξη αποτροπής σύνθλιψης δακτύλου του 
χειριστή και  λαβές με επικάλυψη συνθετικού υλικού. Το μήκος του 
εργαλείου θα είναι περίπου 250 mm. Ενδεικτικός τύπος KNIPEX κωδικός 
95 31 250. 

271 
Πρέσα ακροδεκτών με 
καστάνια 

Πρέσα ακροδεκτών πολύκλωνων ή μονόκλωνων αγωγών, με μόνωση ή 
χωρίς, βαθειάς συμπίεσης, με καστάνια, για αγωγούς διατομής 0,25 έως 
τουλάχιστον 16 mm2.   Ενδεικτικός τύπος της εταιρείας KUDOS. 

272 
Υδραυλική πρέσα 
ακροδεκτών 

Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών καλωδίων διαμέτρου 16 έως τουλάχιστον 
240 μμ2. Η συμπίεση θα γίνεται με δύναμη τουλάχιστον 70 Ν και θα 
είναι εξαγωνικής μορφής. Το εργαλείο θα παραδίδεται σε βαλίτσα 
μεταφοράς και θα συμπεριλαμβάνονται  μήτρες πρεσαρίσματος 
16,25,35,50,70,95,120,150,185 και 240 μμ2. Ενδεικτικός τύπος της 
εταιρείας INGCO τύπος HHCT 01240. 

273 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 από χάλυβα 
υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και θα έχει χοντρή οδόντωση. 

274 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 από χάλυβα υψηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα και θα έχει χοντρή οδόντωση. 

275 
Ράσπα ξύλου πλακέ ή 
ημιστρόγγυλη 

Ράσπες ξύλου από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα κατάλληλες 
για επεξεργασία ξύλου κατά DIN 7623. Θα παραδίδονται με χερούλι σε 
δύο τύπους λάμας μήκους 25 εκ. :  πλακέ και στις δύο πλευρές διατομής 
23χ5 mm περίπου και ημιστρόγγυλη/πλακέ διατομής 23χ6 mm περίπου. 

276 Σκαρπέλα ξύλου 

Σετ από πέντε (5) σκαρπέλα χειρός πλάτους διατομής κόψης από 6 έως 
25 mm. Η λάμα θα είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρήλατο χάλυβα με προακονισμένη κόψη και μαλακή λαβή που θα 
φέρει μεταλλικό καπάκι για χρήση και με μεταλλικό σφυρί. Θα 
παραδίδονται σε βαλιτσάκι μεταφοράς με επιπλέον προστατευτικό 
καπάκι της λάμας κάθε σκαρπέλου. 

277 Σετ ζουμπάδες 

Σετ ζουμπάδες με επίπεδη κεφαλή αυξημένης αντοχής και διάρκεια 
ζωής. Επιθυμητή η επεξεργασία χρωμίου βαναδίου. Το σετ θα 
αποτελείται από τρία διαφορετικά τεμάχια διαμέτρων κεφαλής 6,8 και 
10 mm.  

278 
Συρματόβουρτσες 
χειρός 

Συρματόβουρτσες που θα φέρουν ορειχάλκινες ίνες και λαβή 
επενδυμένη με πλαστικό υλικό κατάλληλες για σιδηρουργικές εργασίες 
καθαρισμού. 
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279 Πριόνια χειρός 

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

280 
Φτυάρια οικοδομικών 
εργασιών 

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

281 Στυλιάρια φτυαριών 
Στυλιάρια φτυαριών από ξύλο οξιάς Α΄ ποιότητας, κυκλικής διατομής, 
ίσια, μήκους 1,20 μέτρων, αβερνίκωτα. 

282 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. 

283 
Στυλιάρια για 
τσουγκράνες 

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

284 
Σκούπες καθαρισμού 
με ξύλινο κοντάρι 

Κοινές σκούπες καθαρισμού, ανθεκτικές, βαρέως τύπου κατάλληλες για 
χρήση όπου εκτελούνται οικοδομικές εργασίες. Θα παραδίδονται 
συναρμολογημένες με ξύλινο κοντάρι. 

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

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

287 
Στυλιάρια για 
σκεπάρνια 

Στυλιάρια για σκεπάρνια από ξύλο οξιάς Α΄ ποιότητας μήκους 40 περ. 
εκ. αβερνίκωτα. 

288 
Ψαλίδια μπετού για 
ράβδους χάλυβα έως 
φ8 mm 

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

289 

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 από  
επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - 
μολυβδενίου ή παρόμοια. 

290 
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 αντικατάστασής 
τους. Θα φέρει λαβές από μαλακό αντιολισθηρό υλικό. 

291 

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 από  
επεξεργασμένο χάλυβα με πρόσμιξη χρωμίου -  βαναδίου ή χρωμίου - 
μολυβδενίου ή παρόμοια. 
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292 
Μυστρί σοβατζήδων  
22 cm 

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

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

294 
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.  

295 
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.  

296 
Σφουγγάρια 
καθαρισμού στόκου 
πλακιδίων 

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

297 
Λάστιχο 
στοκαρίσματος 

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

298 
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. 

299 
Τριβείο επιχρισμάτων 
με λάτεξ 

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

300 
Τριβείο επιχρισμάτων 
με λάστιχο 

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

301 
Καλέμι με 
προστατευτικό χειρός 

Καλέμι για χειρωνακτικές εργασίες καθαιρέσεων 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. 

302 Κοπίδι γενικής χρήσης  

Κοπίδι 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. 

303 
Ανταλλακτικές λάμες 
για κοπίδι γενικής 
χρήσης 

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

304 
Μετροταινίες 
μεταλλικές 7,5 έως 8,0 
μέτρων 

Μετροταινία μεταλλική για μήκος μέτρησης 7,5 έως 8,0 μ., πλάτος 
ελάσματος ταινίας 20 έως 25 mm  στοπ και αυτόματο μηχανισμό 
επαναφοράς. 

305 
Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων 
δίχρωμα 

Ξύλινο σπαστό δίμετρο δίχρωμο με ακρίβεια χιλιοστού. 
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306 
Μαγνητικό αλφάδι 
αλουμινίου 20-25 εκ. 

Αλφάδι αλουμινίου με μαγνητική βάση, τρεις αεροστάθμες (η μία 45 
μοιρών), προστατευτικά άκρων από ελαστικό υλικό για αποτροπή 
θραύσης από πτώση και μήκος 20-25 εκ. 

307 
Μαγνητικό αλφάδι με 
ένδειξη μοιρών 

Μαγνητικό ηλεκτρονικό αλφάδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 
τον προσδιορισμό μιας υπάρχουσας γωνίας έως 100 μοιρών, όσο και για 
κατασκευές στις οποίες είναι επιθυμητή η επίτευξη μιας συγκεκριμένης 
κλίσης. Οι μετρήσεις και οι εργασίες μπορούν να γίνουν με μοίρες  ή 
σχετική κλίση. Θα διαθέτει μία αεροστάθμη και εσοχή στο σώμα του του 
εργαλείου για την κράτησή του. Ενδεικτικός τύπος της εταιρείας TAJIMA 
τύπος SLANT  κωδ. 121860. 

308 
Αλφάδια αλουμινίου 
60 cm 

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

309 
Αλφάδια  μαγνητικά 60 
cm 

Αλφάδια μαγνητικά μήκους 60 cm, με  δύο τουλάχιστον φιαλίδια 
(οριζοντίου και κατακόρυφου επιπέδου) και απόκλιση από την 
απολύτως οριζόντια θέση έως 1 mm.  Θα φέρουν μαγνήτες έτσι ώστε να 
μπορούν να σταθούν μόνα κατακόρυφα όταν τοποθετηθούν επάνω σε 
μεταλλικές επιφάνειες. 

310 
Αλφάδια αλουμινίου 
120 cm 

Αλφάδια αλουμινίου μήκους 120 cm, με  τρία  φιαλίδια (οριζοντίου, 
κατακόρυφου και 45° επιπέδου) και απόκλιση από την απολύτως 
οριζόντια θέση έως 1 mm  

311 
Γωνιακό μαγνητικό 
αλφάδι  

Γωνιακό μαγνητικό αλφάδι που θα φέρει τρεις φυσαλίδες (δύο 
οριζόντιες και μία κατακόρυφη).  

312 

Γωνία μαραγκών 
αλουμινίου με 
φυσαλίδα 
αλφαδιάσματος 

Μεταλλική γωνία 90 μοιρών από αλουμίνια, που στη μία εκ των δύο 
καθέτων πλευρών του θα φέρει φυσαλίδα  αλφαδιάσματος. 

313 
Μολύβια τεχνιτών 
χοντρά 

Μολύβια τεχνιτών χοντρά δίχρωμα (κόκκινο-μπλε) εξαγωνικής διατομής. 

314 
Μολύβια τεχνιτών 
ψιλά 

Μολύβια τεχνιτών ψιλά δίχρωμα (κόκκινο-μπλε) εξαγωνικής διατομής. 

315 
Ποτιστήρια πετρελαίου 
10-12 λίτρων 

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

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

317 
Σετ ράμμα-κιμωλία 
σημαδέματος  

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

318 
Φιλμ πολυαιθυλενίου 
δίχρωμο (λευκό-
μαύρο) 

Φιλμ πολυαιθυλενίου δίχρωμο (λευκό-μαύρο) κατάλληλο για προστασία 
υλικών κυρίως  από την ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. ξυλεία) και τη βροχή  
βάρους 150-200 γραμ. ανά τετρ. μέτρο σε πλάτος και μήκος επιλογής 
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της Υπηρεσίας. 

319 
Μεταλλικό στροφείο 
καλωδίου 

Μεταλλικό στροφείο καλωδίου ανοικτού τύπου (μπαλαντέζα) χωρίς 
καλώδιο, που θα διαθέτει τέσσερις πρίζες σούκου, 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. 

320 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 ρολό των 50 μέτρων. 

321 
Αλφαδολάστιχο φ12 
mm  μήκους 50 m. 

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

  

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 επιδέχονται 
μεγάλο αριθμό διελεύσεων (τουλάχιστον ένα εκατομμύριο) 
διατηρώντας τις αρχικές τους ιδιότητες.  

322 

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 θα καταθέσουν, ως 
περιεχόμενο του φακέλου τεχνικών προσφορών τα παρακάτω: 
1) τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στο οποίο θα υπάρχει ρητή αναφορά 
ως προς τις  αντιολισθητικές του  ιδιότητες  με το πρότυπο  DIN 51130.  
2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται η επιχείρηση-
εργοστάσιο  παραγωγής  των αντιολισθητικών ταινιών που προτίθενται 
να προμηθεύσουν το Δήμο Θέρμης.  
Οι παραδοτέες ταινίες θα είναι συσκευασμένες σε ρολά 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. 
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323 
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.  

324 
Ξύλινες σκάλες ύψους 
2,00 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 2,00 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. 
(περίπου). Θα φέρουν έξι πατήματα ανά κλάδο.  

325 
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.  

326 
Σκάλα αλουμινίου δύο 
κλάδων  

Σκάλα που θα είναι κατασκευασμένη εξ΄ ολοκλήρου από αλουμίνιο, 
αποτελούμενη από δύο βαθμιδοφόρους κλάδους μήκους 2,40-2,50 μ.  
με συνδυαζόμενη χρήση: οι δύο κλάδοι θα μπορούν να λειτουργούν είτε 
ο ένας κατ΄ επέκταση του άλλου με εν μέρει ρυθμιζόμενη κατά το μήκος 
αλληλοεπικάλυψη, είτε συνδυασμένα μεταξύ τους  δημιουργώντας 
σχήμα ¨Λ¨, είτε ως δύο ανεξάρτητες σκάλες. Κάθε κλάδος θα φέρει οκτώ 
βαθμίδες με αντιολισθηρή ραβδωτή άνω επιφάνεια.  Στο κάτω μέρος 
του ενός κλάδου θα υπάρχει οριζόντια ράβδος σταθεροποίησης μήκους  
τουλάχιστον 0,80μ. που θα φέρει δύο αντιολισθηρά ανταλλάξιμα 
πέλματα στα δύο άκρα του. Με τη σκάλα σε πλήρη έκταση θα είναι 
δυνατή η εργασία σε ύψος έως τουλάχιστον 4,50 μ. Το συνολικό βάρος 
της σκάλας δεν θα ξεπερνά τα 10 κιλά. Θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 131 παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά 
την εργασία και θα κατασκευάζεται από επιχείρηση που θα διαθέτει 
πιστοποίηση της παραγωγής στο εργοστάσιο κατά ISO 9001. 
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327 
Σκάλα αλουμινίου 
τριών κλάδων  

Σκάλα που θα είναι κατασκευασμένη εξ΄ ολοκλήρου από αλουμίνιο, 
αποτελούμενη από τρεις βαθμιδοφόρους κλάδους μήκους 3,00 περίπου 
μ.  με συνδυαζόμενη χρήση: οι τρεις κλάδοι θα μπορούν να λειτουργούν 
είτε ο ένας κατ΄ επέκταση του άλλου με εν μέρει αλληλοεπικάλυψη είτε  
δημιουργώντας σχήμα ¨Λ¨ οι δύο κλάδοι και ο τρίτος θα εκτείνεται σε 
συνέχεια του ενός ή θα αποσπάται εντελώς ως μεμονωμένη σκάλα. 
Κάθε κλάδος θα φέρει δέκα βαθμίδες με αντιολισθηρή ραβδωτή άνω 
επιφάνεια. Οι δύο εκ των τριών κλάδων που θα συνδυάζονται  μεταξύ 
τους  δημιουργώντας σχήμα ¨Λ¨  θα συνδέονται  με δύο ανθεκτικούς 
ιμάντες. Στο κάτω μέρος του ενός κλάδου θα υπάρχει οριζόντια ράβδος 
σταθεροποίησης μήκους τουλάχιστον 1,00μ. που θα φέρει δύο 
αντιολισθηρά ανταλλάξιμα πέλματα στα δύο άκρα του. Με τη σκάλα σε 
πλήρη έκταση θα είναι δυνατή η εργασία σε ύψος έως τουλάχιστον 7,20 
μ. Το συνολικό βάρος της σκάλας δεν θα ξεπερνά τα 20 κιλά. Θα 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 131 παρέχοντας 
απόλυτη ασφάλεια κατά την εργασία και θα κατασκευάζεται από 
επιχείρηση που θα διαθέτει πιστοποίηση της παραγωγής στο 
εργοστάσιο κατά ISO 9001. 

328 
Μέγγενη πάγκου 
ατσάλινη σφυρήλατη 
100 mm 

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

329 
Σκάλα αλουμινίου 4 
σκαλοπατιών 

Επαγγελματική σκάλα αλουμινίου 4 σκαλοπατιών,  κατάλληλη για 
φορτία χρήστη τουλάχιστον 250 κιλών, όπως θα αναφέρεται  με 
σαφήνεια στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή της. Θα είναι 
πιστοποιημένη κατά  ΕΝ 131 ή στα παραρτήματά του. Στο κάτω μέρος 
των δύο βραχιόνων θα υπάρχουν αντιολισθηρά πέλματα. Τα τρία πρώτα 
σκαλοπάτια από το έδαφος θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 10 εκ. ενώ το 
τέταρτο σκαλοπάτι θα είναι πλατύτερο για ασφαλέστερη στάση του 
χρήστη. Το ύψος του τέταρτου σκαλοπατιού από το έδαφος θα είναι 
1,00 μ. Περίπου, ενώ το συνολικό ύψος του βαθμιδοφόρου κλάδου θα 
είναι 1,80 μ. Περίπου. Ενδεικτικός τύπος DEWALT DXLD114E. 

330 
Ταινίες σημάνσεως 
έργων 

Ταινία πολυαιθυλενίου δίχρωμη (λευκό – κόκκινο) όχι αυτοκόλλητη, 
κατάλληλη για σήμανση χώρων, όπου εκτελούνται έργα ή όπου υπάρχει 
κίνδυνος ή εμπόδια. Θα παραδίδεται σε ρολό πλάτους τουλάχιστον 60 
mm μήκους 100 ή 200 μέτρων 

331 Πλέγμα οδοσήμανσης 

Πλέγμα πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής, κατάλληλο για περίφραξη ή 
οριοθέτηση περιοχής όπου εκτελούνται έργα ή υπάρχει κίνδυνος για 
διερχόμενους πεζούς και οχήματα.  Θα παραδίδεται σε ρολά μήκους 50 
μ. και πλάτους 1 μ. σε χρώμα πορτοκαλί ή πράσινο κατ’ επιλογή της 
Υπηρεσίας. 
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332 

Φαλτσογωνίες 
κατασκευών για  
σκυρόδεμα 

Πήχεις από PVC, συμπαγείς, τριγωνικής διατομής, ενδεικτικής 
διάστασης της κάθε μίας κάθετης πλευράς τουλάχιστον 17 mm, 
κατάλληλες για τοποθέτηση σε ακμές κατασκευών σκυροδέματος για 
την αποφυγή θραύσης των γωνιών στις αντίστοιχες επιφάνειες. 

333 
Μετροταινίες 
μεταλλικές 5,0 μέτρων 

Μετροταινία μεταλλική για μήκος μέτρησης 5,0 μ., πλάτος ελάσματος 
ταινίας 20 έως 25 mm  στοπ και αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς. 

334 
Μετροταινία από 
fiberglass 30 m. 

Μετροταινία μήκους 30μ.και πλάτους 19 περίπου χιλ. που θα είναι 
κατασκευασμένη από fiberglass. Το κέλυφος περιέλιξης  θα είναι 
¨κλειστού τύπου¨ από ανθεκτικό υλικό που θα φέρει μεγάλη λαβή 
συγκράτησης από δύο υλικά και μηχανισμό με γρανάζια για γρήγορο και 
ασφαλές μάζεμα της ταινίας. Η ταινία στο άκρο της θα φέρει μεγάλο 
ανθεκτικό γάντζο για την συγκράτησή της.   

335 
Μετροταινία από 
fiberglass 60 m. 

Μετροταινία μήκους 60μ.και πλάτους 19 περίπου χιλ. που θα είναι 
κατασκευασμένη από fiberglass. Το κέλυφος περιέλιξης  θα είναι 
¨κλειστού τύπου¨ από ανθεκτικό  υλικό που θα φέρει μεγάλη λαβή 
συγκράτησης από δύο υλικά και μηχανισμό με γρανάζια για γρήγορο και 
ασφαλές μάζεμα της ταινίας. Η ταινία στο άκρο της θα φέρει μεγάλο 
ανθεκτικό γάντζο για την συγκράτησή της.   

336 
Παξιμάδια 
συγκράτησης δίσκου 
γωνιακού λειαντήρα 

Σετ αποτελούμενο από δύο παξιμάδια που χρησιμοποιούνται στους 
γωνιακούς λειαντήρες για την συγκράτηση του κοπτικού ή λειαντικού 
εξαρτήματος. 

337 Μονωτικές ταινίες Μονωτικές ταινίες από pvc πλάτους 38-40 χιλ.  Και μήκους 18 έως 20 μ. 

338 
Πιστόλι βαφής 
ψεκασμού 

Επαγγελματικό πιστόλι βαφής χρωμάτων που εφαρμόζονται με 
ψεκασμό με χρήση αέρα υπό πίεση μέσω αεροσυμπιεστή. Θα φέρει 
“άνω”  μεταλλικό δοχείο χωρητικότητας ενός λίτρου χρώματος, μπεκ 2,0 
χιλ και θα διαθέτει ρύθμιση της ποσότητας του ψεκαζόμενου χρώματος 
και του ανοίγματος της βεντάλιας. Ενδεικτικός τύπος της εταιρείας 
ASTURO. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.  

 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης 

Οι απαιτούμενες ποσότητες της προμήθειας των παραπάνω υλικών, θα κατανεμηθούν χρονικά 
σε διάστημα 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με 
ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της 
υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 
παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
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Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο 
τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον 
τριάντα (30) ημέρες.  

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο 
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.1. 

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν 4965/2-9-2022 ΦΕΚ 
162/02-09-2022 Τεύχος Α’. 

 

Θέρμη, 22/11/2022 Θέρμη, 22/11/2022 
 Εγκρίθηκε 

Θέρμη, 22/11/2022 
Θεωρήθηκε 

Η Συντάκτρια Η Προϊστάμενη Η Προϊστάμενη 
 του Τμήματος της Διεύθυνσης 

  
Φανή Παπαλάμπρου Ρούλα Τάτση Ιωάννα Γαλαζούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Άρθρο 130 ν.4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: 4/2023 
 

 

 

 

Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα οχτώ 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (3.148,36€) προβλέπεται η προμήθεια Μικροεργαλείων για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης & Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών. 

Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 44510000-8 «Εργαλεία»  

Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, 
χρειάζεται να προμηθευτεί μικρο - εργαλεία για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ/νσης. 

Το ποσό της αμοιβής για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα 
εννέα ευρώ (2.539,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% και τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ και 
τριάντα έξι λεπτά (3.148,36€) με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα καταλογιστεί σε βάρος των Κ.Α.Ε. 
10.7135.003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 του 
Δήμου Θέρμης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

 

Κωδικός 
αριθμός 
εξόδου 

Περιγραφή 
Κατανομή 

προϋπολογισμού ανά έτος 
(€) 

  2023 2024 

10.7135.003 Προμήθεια Εργαλείων Πληροφοριακής 3.148,36€  

 
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν 4782/2021 και ισχύει. 
 

Θέρμη, 21/12/2022 Θέρμη, 21/12/2022 
 Εγκρίθηκε 

Θέρμη, 21/12/2022 
Θεωρήθηκε 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Η Προϊστάμενη 
 του Τμήματος της Διεύθυνσης 
 
 

  

Γεώργιος Κούρταλης Γεώργιος Γιργωλάς Ιωάννα Παντελίδου 



 

  σελ. 45 από 81 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: 4/2023 
 

 

 

Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 2 -ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Πλαγιοκόφτης 
Ελατηρίου 125mm 

Τύπου: KNIPEX  
Εμπροσθοκόφτης ακριβείας για ιδιαίτερα λεπτές εργασίες κοπής π.χ. 
στην ηλεκτρονική ή την λεπτουργική μηχανική. Τροχισμένες, ιδιαίτερα 
αιχμηρές κοπτικές ακμές χωρίς φάλτσο. Άκρα διαμορφωμένα με 
εξαιρετική ακρίβεια, μπορούν να κόψουν ακόμη τοποθετημένα σύρματα 
με διάμετρο από 0,2 mm. Άρθρωση με ανοξείδωτο πριτσίνι. Με 
ελατήριο ανοίγματος και ασφάλεια μέγιστου ανοίγματος.  
Κεφαλή: Στιλβωμένη  
Λαβή: Πολλαπλών συστατικών  
Σκληρότητα κοπτικών ακμών: 54 HRC Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος 
(διάμετρος): Ø 1,0mm  
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος): Ø 0,2–1,6mm  
Μήκος σιαγόνας (B): 9mm  
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (D): 7,5mm  
Πλάτος κεφαλής (A): 13,5mm  
Πρότυπο DIN ISO 965 
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2 Πένσα 180mm 1000V 

Τύπου: KNIPEX  
Διαθέτει επιφάνεια σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, 
κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές. Κοπτικές ακμές για μαλακά 
και σκληρά σύρματα. Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή 
μεγάλων καλωδίων. Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με 
επαγωγή.  
Τσιμπίδα: Ηλεκτρολυτικά μαυρισμένη  
Κεφαλή: Στιλβωμένη  
Λαβή: Μονωμένη με επένδυση πολλαπλών συστατικών  
Σκληρότητα κοπτικών ακμών: 60 HRC  
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος): Ø3,4mm  
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος): Ø2,2mm  
Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων: Ø 12,0 mm  
Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων: 16,0 mm²  
Πρότυπο DIN ISO 5746 

3 
Πλαγιοκόφτης 160mm 
1000V 

Τύπου: KNIPEX  
Με επιμήκη άκρη κοπής. Άκρες κοπής ακριβείας για μαλακό και σκληρό 
σύρμα. Καθαρή κοπή λεπτών καλωδίων χαλκού, ακόμη και στις άκρες 
κοπής. Άκρες κοπής επιπλέον σκληρυμένες με επαγωγή. Στενό στυλ 
κεφαλής για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Με λοξότμηση.  
Πένσα: Ηλεκτρολυτικά μαυρισμένη  
Κεφαλή: Στιλβωμένη  
Λαβή: Πολλαπλών συστατικών  
Σκληρότητα ακμής κοπής: 62 HRC  
Ικανότητες κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος): Ø 4,0mm  
Ικανότητες κοπής μεσαίου σκληρού σύρματος (διάμετρος): Ø 3,0mm 
Ικανότητες κοπής σκληρό σύρμα (διάμετρος): Ø 2mm 
Δοκιμασμένο κατά VDE: Ναι  
Πρότυπο DIN ISO 5749 

4 
Πρέσα Ακροδεκτών 
Τηλεφωνίας & PC 
190mm 

Τύπου: KNIPEX  
Eπαγγελματικό εργαλείο για την κοπή και την απογύμνωση 
αθωράκιστων πλακέ τηλεφωνικών καλωδίων. Για πρεσάρισμα βυσμάτων 
6P/8P τύπου RJ11/RJ12/RJ45. Ενσωματωμένη κλειδαριά με μηχανισμό 
αυτόματης απελευθέρωσης. Με κόφτη μήκους και μαχαίρι 
απογύμνωσης για πλακέ τηλεφωνικά καλώδια μήκους 6-12mm. Με 
πρόσθετη συσκευή απογύμνωσης για στρογγυλά καλώδια. 
Πένσα: Στιλβωμένη  
Λαβές: Πολλαπλών συστατικών  
Βύσματα: RJ11/RJ12 (6P), RJ 45 (8P)  
Αριθμός θέσεων πρεσαρίσματος: 2 
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5 
Απογυμνωτής 
Ομοαξονικών & Data 
Καλωδίων 

Τύπος: KNIPEX  
Εργαλείο απογύμνωσης γενικής χρήσης για ομοαξονικά καλώδια RG59, 
RG6, RG7, RG11. Για την απογύμνωση της εξωτερικής επένδυσης, της 
μόνωσης και του αγωγού με μια μόνο κίνηση. Ρυθμιζόμενη λάμα 
απογύμνωσης για καλώδια μεταφοράς δεδομένων. Να διαθέτει δύο 
λάμες απογύμνωσης για την κοπή και την απογύμνωση ταινιοειδών 
καλωδίων τηλεφώνου (4P/6P/8P) με μια κίνηση. Ενσωματωμένη λάμα 
για την κοπή καλωδίων μεταφοράς δεδομένων.  
Περίβλημα: Συνθετικό υλικό.  
Τύπος καλωδίου: RG59, RG6, RG7, RG11 

6 
Εργαλείο Εισαγωγής 
Πρέσα UTP/STP 
175mm Lsa Plus 

Τύπος: KNIPEX  
Εργαλείο τερματισμού καλωδίων σε οριολωρίδες, πρίζες δικτύου ή 
τηλεφωνικές. Κοπή και τοποθέτηση σε μία κίνηση. Ενσωματωμένος 
γάντζος για το τράβηγμα και λάμα απελευθέρωσης.  
Κεφαλή: Στιλβωμένη  
Πάχος καλωδίου: Ø 0,4-0,8mm  
Κατάλληλο για: UTP, STP, LSA- Plus 

7 
Tester Καλωδίων 
Δικτύου 

Τύπος: Uni-T UT-682  
Ανιχνευτής καλωδίων δικτύου και ρεύματος. Μπορεί επίσης να εντοπίζει 
την κατάσταση των καλωδίων Ethernet για αντιμετώπιση προβλημάτων 
εγκατάστασης και συντήρησης. Το σετ αποτελείται από πομπό και δέκτη. 
Χαρακτηριστικά  
Wire types: LAN cable telephone linecoaxial cableelectric wire. Indication 
light for signal strength: Yes.  
Live switchboard wire tracing: Yes.  
Switchboard wire tracing distance: 100m.  
Telephone lines tracking distance: 3000m.  
Unshielded cables tracking distance: 320m.  
Shielded cables tracking distance: 320m.  
Open and short circuit test: Yes.  
DCV function, range: ±5V~52V.  
Telephone lines and LAN cables distinction: Jacks distinction. 
Broken wire tracking: Yes.  
Transmitter output voltage: ?12V peak-peak.  
Transmitter low battery indication: 6.6V±0.5V.  
Transmitter power supply: 9V battery. 
Max transmitter working current: 25mA 
Max transmitter working current: 25mA. 
Headphone jack for receiver: Yes.  
Receiver power supply: 9V battery. 
Max receiver standby current: ~10mA.  
Max receiver operating current: <40mA.(AC, RMS)  
Line sequence measurement: 9 LEDs (LED1~LED8, LED_G 
Line sequence measuring speed: Fast and slow selectable 
LAN cable: shielded/unshielded indication: Yes 
Transmitter input voltage protection: 52V DC 
Product net weight: Transmitter 125g, receiver: 153g 
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Product size: Transmitter: 125 x 48 x 28mm, receiver: 195 x 48 x 30m. 
Περιλαμβάνει Πομπό.  
Δέκτη.  
2x 9V μπαταρίες.  
RJ11 καλώδιο. RJ45 καλώδιο.  
RJ11 καλώδιο με ακροδέκτες τύπου "κροκοδειλάκια".  
Θήκη μεταφοράς.  
User manual 
 

8 

Ψηφιακό Πολύμετρο 
Τσέπης με Buzzer με 
Μέτρηση AC / DC / 
Αντίστασης 

Τύπου: Uni-T UT-125C  
Ψηφιακό πολύμετρο παλάμης με αυτόματες κλίμακες. Με μέτρηση 
τάσης AC/DC, ρεύματος DC/AC, ωμικής αντίστασης Ω, μέτρηση ωμικής 
συνέχειας με buzzer και διόδων. Λειτουργεί με 2 x AAA 
(περιλαμβάνονται).  
Χαρακτηριστικά 
RΩ: 400Ω~40MΩ (±1%+5) 
DCV: 400mV~600V (±0.5%+5)  
ACV: 4V~600V (±1,2%+5)  
DCA: 400μA~400mA (±1,8%+5)  
ACA: 400μA~400mA (±1,8%+5)  
Χωρητικότητα: 50nF~100μF (±4%+10)  
Συχνότητα: 10~60kHz (±0,1%+5)  
Duty Cycle: 20%-80%  
ΨΗΦΙΑ 3.1/2, ΜΕΓ .ΕΝΔΕΙΞΗ 4000, BACKLIGHT  
DIODE, DATA HOLD, LOW  
Auto power off, Ηχητική ένδειξη με buzzer  
Τροφοδοσία: 2 x AAA (περιλαμβάνονται)  
Βάρος: 180gr (με μπαταρία)  
 Διαστάσεις: 112 X 58 X 35mm  
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται: ακροδέκτες μέτρησης CAT III 600V, 
μπαταρίες 2x AAA και manu 

9 
Πολυκατσαβίδι χειρός 
με διαφορετικές μύτες 

Τύπου: Xiaomi Κατσαβίδι Καστάνιας με Μύτες 16 τεμάχια BHR4779GL 
Χαρακτηριστικά  
Αποσπώμενη βάση για εξαρτήματα που κουμπώνει μέσα στο σώμα 
Αφαιρούμενος βραχίονας  
16 διαφορετικά εξαρτήματα  
Διαστάσεις κατσαβιδιού: 140mm x 40mm x 30mm / Βάρος: 194gr 
Διαστάσεις άξονα: 110mm x 10mm x 10mm / Βάρος: 35gr  
Περιεχόμενα Συσκευασίας  
Μύτες: SL4, SL6 PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 T15, T20, T25, T30 H3, H4, 
H5, H6  
Αποσπώμενος άξονας 
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10 
Σετ Κατσαβίδι 
Ακριβείας με Μύτες 

Τύπου: Bormann BHT1250 Σετ Κατσαβίδι με Μύτες 36τμχ  
34 Τεμάχια Μύτες  
Phillips:#000,#00,#0,#1,#2  
Pozi:#00,#0,#1,#2 Slotted:1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm  
Hex:0.7mm,0.9mm,1.3mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm  
Torx:T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20  
1 Τεμάχιο 120mm Μπάρα Επέκτασης  
1 Τεμάχιο Κατσαβίδι Ακριβείας 

11 

Συλλογή από 
καρυδάκια 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα 44 
τεμαχίων 

Τύπου: MAR-POL TOOLS  
Συλλογή εργαλείων 1/4 με εξάγωνα καρυδάκια  
Σετ 44 τεμαχίων  
Το σετ περιλαμβάνει:  
Καστάνια 1/4 με 72 δόντια και αυτόματη απασφάλιση  
Μανέλα ίσια 1/4  
Μανέλα 1/4  
Προεκτάσεις 1/4: 50 - 100 mm  
Σπαστό καρυδάκι 1/4  
Αντάπτορας για μύτες ¼ 
Καρυδάκια 1/4 εξάγωνα:  
4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
Μύτες TORX 1/4:  
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40  
Μύτες allen 1/4: 
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8  
Μύτες ίσιες: No 4 - 5.5 – 7 
Μύτες σταυρού: PH1 - PH2 - PH3 -PZ1 - PZ2 - PZ3  
Συσκευασία σε κασετίνα μεταλλική 

12 

Συλλογή σφυρήλατων 
σπαστών 
γερμανοπολύγωνων 
καστάνιας σε θήκη 

Τύπου: EXPERT E111108  
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά σετ (συλλογή) τα οποία κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές : ISO1711-1 -ISO 691 - ISO3318 - DIN 
3113 - ISO7738  
Συλλογή γερμανοπολύγωνα 7 τεμαχίων με σπαστή βάση.  
Το σετ περιλαμβάνει:  
- 8-10-12-13-14-17-19 

13 
Σετ Τρυπάνια SDS Plus 
Δομικών Υλικών 6τμχ 

Τύπου: DeWalt DEWALT SDS PLUS EXTREME 2 DT60302  
Τρυπάνι SDS-plus με μύτη τρυπανιού από καρβίδιο υψηλής ποιότητας 
Δυναμική κεφαλή σε σχήμα σμίλης  
2 τεμάχια 6x160mm  
2 τεμάχια 8x160mm  
2 τεμάχια 10x160mm 
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14 
Σετ Τρυπάνια & Μύτες 
Μετάλλου 103τμχ 

Τύπου: BOSCH 2607017367  
Το σετ περιλαμβάνει 
9 τρυπάνια ξύλου Ø 3 - 10 mm  
19 τρυπάνια μετάλλου TIN Ø 1.5 - 7 mm  
5 τρυπάνια πέτρας Ø 4 - 10 mm  
4 ποτηροτρύπανα Ø 32/38/44/54 mm  
2 φρεζοτρύπανα Ø 16/22 mm  
7 καρυδακια: 5/ 6/ 8/ 10 /11/ 12/ 13 mm  
1 κεντραδόρο  
1 μαγνητικός φορεάς  
1 κωνικό φρεζάκι  
1 κλειδί άλεν  
Κατσαβιδόλαμες L=25 mm  
 
PH&PZ: 0 /0 /1 /1 /2 /2 /2 /3 /3 /3  
S: 4/ 4/ 6/ 6/ 7/ 7  
T: 10/ 10/ 15/ 15/ 20/ 20/ 25/ 25/ 30/ 40  
H: 3/ 4/ 5/ 6  
Κατσαβιδόλαμες L=50 mm  
 
PH&PZ: 0 /1 /2 /3  
S: 4/ 6 
 T: 10/ 20/ 25 

15 
Παλμικό Κατσαβίδι 
Μπαταρίας 18V 
2x2.0Ah & φορτιστή 

Τύπου: Dewalt DCF850E1T-QW  
Το παλμικό κατσαβίδι λειτουργεί με μπαταρία 18 Volt. Είναι κατάλληλο 
για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα. Έχει δυνατότητα προσαρμογής της 
ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εργασία, για παράδειγμα 
βίδωμα με χαμηλή ταχύτητα σε μαλακές επιφάνειες. Η υποδοχή του 
(τσοκ) μπορεί να δεχτεί μύτες οι οποίες έχουν διάμετρο βάσης έως και 
6.35 χιλιοστά. Η συσκευασία περιέχει: 2 μπαταρίες 2.0Ah, σκληρή θήκη  
Χαρακτηριστικά Γενικά  
Είδος: Παλμικό Κατσαβίδι  
Τροφοδοσία: Μπαταρίας  
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας 
Αριθμός Μπαταριών: 2  
Τάση: 18 V  
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2,0 Ah  
Δυνατότητες & Λειτουργίες  
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3250 rpm 
Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι  
Μέγιστη Ροπή: 206 Nm  
Αριθμός ταχυτήτων: 3  
Βαλιτσάκι Μεταφοράς: Σκληρή Θήκη  
Ενσωματωμένο Φως: Ναι 
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16 
Κρουστικό Σκαπτικό 
Μπαταρίας 18V & 
φορτιστή 

Τύπου: Dewalt DCH263P1 με SDS Plus  
Χαρακτηριστικά  
Γενικά  
Τροφοδοσία: Μπαταρίας  
Είδος: Σκαπτικό  
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας 
Αριθμός Μπαταριών: 1 
Volt: 18 V  
Ah: 5 Ah  
Λιθίου: Ναι  
Τύπος Συμβατής Μπαταρίας: Dewalt XR Li-Ion 18V  
Ικανότητες Διάτρησης  
Χάλυβας Ø: 13 mm  
Ξύλο Ø: 30 mm  
Τσιμέντο Ø: 28 mm  
Δυνατότητες & Λειτουργίες  
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 1165 rpm  
Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι  
Ενέργεια Κρούσης: 3 Joule  
Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων: 4300 bpm  
Λειτουργίες: Κρούση, Περιστροφή, Περιστροφή με Κρούση 
Βίδωμα/Ξεβίδωμα: Όχι  
Υποδοχή: SDS - SDS Plus (TE-C)  
Προστασία Εμπλοκής: Ναι  
Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless): Ναι  
Βαλιτσάκι Μεταφοράς: Σκληρή Θήκη  
Συμπεριλαμβανόμενη Χειρολαβή: Ναι  
Ενσωματωμένο Φως: Ναι  
Οδηγός: Ναι 

 
17 

Τσάντα Εργαλείων 
Πλάτης 

Τύπου: Stanley FatMax Τσάντα Εργαλείων Πλάτης Μαύρη  
Από ύφασμα ύφανσης 600 x 600 denier, με 50 τσέπες, αδιάβροχη 
πλαστική βάση, αφαιρούμενο διαχωριστικό, πλάτη και ιμάντες ώμου με 
ενίσχυση, κλείσιμο με διπλό φερμουάρ.  
Χαρακτηριστικά  
Μεταφορά: Πλάτης  
Υλικό: Υφασμάτινη 
Τροχήλατη: Όχι  
Ανοιχτού Τύπου: Όχι  
Χρώμα: Μαύρο  
Διαστάσεις  
Μήκος: 36 cm  
Πλάτος: 27 cm  
Ύψος: 46 cm 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.  

 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, με 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της 

υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 

παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο 
τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον 
τριάντα (30) ημέρες.  

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο 
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.2. 

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν 4965/2-9-2022 ΦΕΚ 
162/02-09-2022 Τεύχος Α’. 

 
Θέρμη, 21/12/2022 

Θέρμη, 21/12/2022 
 Εγκρίθηκε 

Θέρμη, 21/12/2022 
Θεωρήθηκε 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Η Προϊστάμενη 
 του Τμήματος της Διεύθυνσης 
 
 

  

Γεώργιος Κούρταλης Γεώργιος Γιργωλάς Ιωάννα Παντελίδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
2 Άρθρο 130 ν.4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: 4/2023 
 

 

Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

                 ΟΜΑΔΑ 1 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

α/α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

ΠΟΣΟΤ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές 14 ιντσών ΤΕΜ 4 20,00 € 80,00 € 

2 
Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές μήκους 10  
ιντσών 

ΤΕΜ 2 18,00 € 36,00 € 

3 
Αλυσίδες αλυσοπρίονου για ειδικές 
εφαρμογές 

ΤΕΜ 2 45,00 € 90,00 € 

4 Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονου ΛΙΤΡΟ 3 10,00 € 30,00 € 

5 Πλαστικά πόδια ντουλαπιών ΤΕΜ 400 0,36 € 144,00 € 

6 Μεντεσέδες για ξύλινες εσωτερικές  πόρτες ΣΕΤ 60 0,14 € 8,40 € 

7 Κλειδαριές χωνευτές μεσόπορτας ΣΕΤ 50 8,00 € 400,00 € 

8 Χειρολαβές για κλειδαριές μεσόπορτας ΣΕΤ 50 9,00 € 450,00 € 

9 Γωνίες ανάρτησης  ντουλαπιών ΣΕΤ 200 0,50 € 100,00 € 

10 Πλαστικές γωνίες ΜΕΤΡΟ 600 0,60 € 360,00 € 

11 Γωνία αλουμινίου κουρμπαριστή 10χ10 mm ΜΕΤΡΟ 70 0,30 € 21,00 € 

12 Γωνίες στήριξης ραφιών 125χ150 ΤΕΜ 100 3,60 € 360,00 € 

13 Γωνίες στήριξης ραφιών 200χ150 ΤΕΜ 100 3,00 € 300,00 € 

14 
Γωνίες στήριξης ραφιών  βαρέως τύπου  με 
αντηρίδα 250χ150 

ΤΕΜ 100 3,50 € 350,00 € 

15 Φεράμια επίπλων καμπάνες ΤΕΜ 600 0,40 € 240,00 € 

16 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί ακραίοι  ΣΕΤ 1000 1,00 € 1.000,00 € 

17 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί μεσαίοι ΣΕΤ 300 1,00 € 300,00 € 

18 Πόμολα ντουλαπιών inox τύπου μπίλιας ΤΕΜ 300 1,16 € 348,00 € 

19 Τακάκια ραφιών μεταλλικά ΤΕΜ 2000 0,05 € 100,00 € 

20 Καβίλιες ξύλου τύπου lamelo No 20 
ΣΥΣΚ 1000 

τεμάχια 
5 28,00 € 140,00 € 
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21 Κλειδαριές επίπλων (μακρύς κύλινδρος) ΣΕΤ 80 3,00 € 240,00 € 

22 Κλειδαριές επίπλων (κοντός κύλινδρος) ΣΕΤ 300 2,00 € 600,00 € 

23 
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι μήκους 
50εκ. 

ΣΕΤ 100 2,80 € 280,00 € 

24 Ξυλόκολλα γενικής χρήσης ΚΙΛΟ 60 5,00 € 300,00 € 

25 
Ξυλόκολλα για χρήση σε μηχανές 
συγκόλλησης περιθωρίων 

ΚΙΛΟ 100 9,50 € 950,00 € 

26 
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
100 mm 

ΤΕΜ 20 3,00 € 60,00 € 

27 
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
65 mm 

ΤΕΜ 50 2,80 € 140,00 € 

28 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για ξύλο  ΤΕΜ 20 3,50 € 70,00 € 

29 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για ποικίλα υλικά ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

30 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για μέταλλο ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

31 Πριονόλαμες σιδεροπρίονου 14”  ΤΕΜ 200 3,00 € 600,00 € 

32 
Γρύλοι χωνευτοί εξωτερικών ξύλινων θυρών 
και παραθύρων  

ΣΕΤ 20 2,00 € 40,00 € 

33 Ντίζες (βέργες) γρύλων παραθύρου ΣΕΤ 50 2,00 € 100,00 € 

34 Ντίζες (βέργες) γρύλου πόρτας  ΣΕΤ 20 2,50 € 50,00 € 

35 Γρυλόχερα ΤΕΜ 20 4,00 € 80,00 € 

36 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
εξωτερικής διαμέτρου 350 mm 

ΤΕΜ 2 220,00 € 440,00 € 

37 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
δημιουργίας γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 250 mm 

ΤΕΜ 2 190,00 € 380,00 € 

38 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
δημιουργίας γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 180 mm 

ΤΕΜ 2 150,00 € 300,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΤΡΟΧΟΙ)   

39 Καρότσια οικοδομικά μονότροχα ΤΕΜ 3 69,00 € 207,00 € 

40 
Ανταλλακτικοί τροχοί για καρότσια 
οικοδομικά μονότροχα 

ΤΕΜ 3 29,00 € 87,00 € 

41 Εργαλειοθήκες ΤΕΜ 5 20,00 € 100,00 € 

42 Εργαλειοθήκες – ταμπακέρες 25 θέσεων ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

43 
Εργαλειοθήκη μεταλλική με αναδιπλούμενα 
συρτάρια 

ΤΕΜ 3 35,00 € 105,00 € 

44 Τροχοί επίπλων περιστρεφόμενοι ΤΕΜ 100 3,90 € 390,00 € 

45 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm ΤΕΜ 50 4,00 € 200,00 € 

46 
Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm με 
φρένο  

ΤΕΜ 100 4,50 € 450,00 € 

47 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 50 ΤΕΜ 30 9,00 € 270,00 € 

48 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 60 ΤΕΜ 10 12,00 € 120,00 € 

49 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 70 ΤΕΜ 10 16,00 € 160,00 € 

50 Λουκέτα τάκου  75 mm  ΤΕΜ 10 20,00 € 200,00 € 

51 Λουκέτα τάκου 85 mm  ΤΕΜ 10 24,00 € 240,00 € 
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52 Λουκέτα ορειχάλκινα μακρύλαιμα Νο 50 ΤΕΜ 20 12,00 € 240,00 € 

53 Λουκέτα ορειχάλκινα με ίδιο κλειδί Νο 50 ΤΕΜ 50 15,00 € 750,00 € 

54 Γωνίες λουκέτου ΣΕΤ 20 6,00 € 120,00 € 

EIΔΗ  ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ   

55 
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=100 mm 

ΤΕΜ 5 4,20 € 21,00 € 

56 
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20 4,60 € 92,00 € 

57 
Τρυπάνια SDS plus 7 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 € 

58 
Τρυπάνια SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20 5,60 € 112,00 € 

59 
Τρυπάνια SDS plus φ10mm,  ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20 6,80 € 136,00 € 

60 
Τρυπάνια SDS plus φ12mm,  ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 2 7,60 € 15,20 € 

61 
Τρυπάνια SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 10 16,00 € 160,00 € 

62 
Τρυπάνια SDS plus φ14mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2 21,60 € 43,20 € 

63 
Τρυπάνια SDS plus φ16 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2 29,00 € 58,00 € 

64 
Τρυπάνια SDS plus φ18 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 3 38,00 € 114,00 € 

65 
Τρυπάνια SDS plus φ22 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 3 57,00 € 171,00 € 

66 
Τρυπάνια SDS max φ28 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2 62,00 € 124,00 € 

67 Βελόνι SDS plus  ΤΕΜ 4 10,00 € 40,00 € 

68 Βελόνι SDS max ΤΕΜ 5 15,00 € 75,00 € 

69 Πλατυκάλεμο SDS max ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

70 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ3 mm 

ΤΕΜ 60 14,14 € 848,40 € 

71 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ3,5 mm 

ΤΕΜ 30 1,20 € 36,00 € 

72 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ4 mm 

ΤΕΜ 60 1,40 € 84,00 € 

73 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ4,5 mm 

ΤΕΜ 30 1,70 € 51,00 € 

74 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ5 mm 

ΤΕΜ 60 2,00 € 120,00 € 

75 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ5,5 mm 

ΤΕΜ 30 2,40 € 72,00 € 

76 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ6 mm 

ΤΕΜ 30 2,50 € 75,00 € 
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77 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ6,5 mm 

ΤΕΜ 20 3,10 € 62,00 € 

78 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7 mm 

ΤΕΜ 20 4,20 € 84,00 € 

79 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7,5 mm 

ΤΕΜ 20 4,20 € 84,00 € 

80 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ8 mm 

ΤΕΜ 46 4,70 € 216,20 € 

81 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ9 mm 

ΤΕΜ 20 6,00 € 120,00 € 

82 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ10 mm 

ΤΕΜ 46 7,80 € 358,80 € 

83 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ11 mm 

ΤΕΜ 20 10,00 € 200,00 € 

84 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ12 mm 

ΤΕΜ 20 12,00 € 240,00 € 

85 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ13 mm 

ΤΕΜ 5 14,00 € 70,00 € 

86 Τρυπάνια μετάλλου φ14 mm ΤΕΜ 5 4,60 € 23,00 € 

87 Τρυπάνια μετάλλου φ15 mm ΤΕΜ 4 5,60 € 22,40 € 

88 Τρυπάνια μετάλλου φ16 mm ΤΕΜ 3 6,20 € 18,60 € 

89 Τρυπάνια μετάλλου φ17 mm ΤΕΜ 2 7,00 € 14,00 € 

90 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 2 
mm 

ΤΕΜ 10 1,00 € 10,00 € 

91 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 3 
mm 

ΤΕΜ 20 1,20 € 24,00 € 

92 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 4 
mm 

ΤΕΜ 40 1,20 € 48,00 € 

93 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 5 
mm 

ΤΕΜ 40 2,50 € 100,00 € 

94 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 6 
mm 

ΤΕΜ 40 2,50 € 100,00 € 

95 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 8 
mm 

ΤΕΜ 10 3,00 € 30,00 € 

96 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 
10 mm 

ΤΕΜ 10 6,00 € 60,00 € 

97 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 3 mm ΤΕΜ 2 1,20 € 2,40 € 

98 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 4 mm ΤΕΜ 2 1,20 € 2,40 € 

99 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 5 mm ΤΕΜ 2 2,00 € 4,00 € 

100 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 6 mm ΤΕΜ 2 2,50 € 5,00 € 

101 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 3 mm ΤΕΜ 20 2,50 € 50,00 € 

102 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 4 mm ΤΕΜ 20 2,50 € 50,00 € 

103 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 5 mm ΤΕΜ 20 3,00 € 60,00 € 

104 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 6 mm ΤΕΜ 20 3,00 € 60,00 € 

105 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ6 mm ΤΕΜ 3 3,20 € 9,60 € 
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106 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ7 mm ΤΕΜ 1 3,20 € 3,20 € 

107 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ8 mm ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 € 

108 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ10  mm ΤΕΜ 1 5,00 € 5,00 € 

109 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ11 mm ΤΕΜ 1 7,00 € 7,00 € 

110 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ13 mm ΤΕΜ 1 12,00 € 12,00 € 

111 
Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 
ηλεκτρικού κατσαβιδιού 

ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

112 
Μαγνητικός αντάπτορας  ηλεκτρικού 
κατσαβιδιού για καρυδάκια 

ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

113 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 10 mm 

ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

114 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 13 mm 

ΤΕΜ 10 3,00 € 30,00 € 

115 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 17 mm 

ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

116 
Νοβοπανόβιδες 3,0χ18 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5 6,00 € 30,00 € 

117 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ16 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9 6,50 € 58,50 € 

118 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ25 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

19 8,00 € 152,00 € 

119 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

15 15,00 € 225,00 € 

120 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ30 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

15 12,00 € 180,00 € 

121 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ35 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5 13,00 € 65,00 € 

122 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ40 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

24 16,00 € 384,00 € 

123 
Νοβοπανόβιδες 4χ60 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9 22,00 € 198,00 € 

124 
Νοβοπανόβιδες 5χ80 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5 60,00 € 300,00 € 

125 
Νοβοπανόβιδες 5χ100 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9 65,00 € 585,00 € 

126 
Νοβοπανόβιδες 4χ20 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

19 9,00 € 171,00 € 

127 
Νοβοπανόβιδες 6χ40 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

14 36,00 € 504,00 € 

128 
Νοβοπανόβιδες 4χ80 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5 30,00 € 150,00 € 

129 
Νοβοπανόβιδες 5x25 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5 15,00 € 75,00 € 
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130 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ60 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1 80,00 € 80,00 € 

131 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1 85,00 € 85,00 € 

132 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ40 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1 95,00 € 95,00 € 

133 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1 20,00 € 20,00 € 

134 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ150 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2 40,00 € 80,00 € 

135 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ200 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

3 70,00 € 210,00 € 

136 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ20 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6 22,00 € 132,00 € 

137 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ30 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6 30,00 € 180,00 € 

138 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ40 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6 36,00 € 216,00 € 

139 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ19 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2 40,00 € 80,00 € 

140 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ25 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2 50,00 € 100,00 € 

141 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ32 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

3 56,00 € 168,00 € 

142 Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 8χ80 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

4 12,00 € 48,00 € 

143 
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
8χ100 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

7 15,00 € 105,00 € 

144 
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
10χ100 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

10 20,00 € 200,00 € 

145 
Στριφόνια ανοξείδωτα Α2 εξάγωνης κεφαλής 
8χ40 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6 30,00 € 180,00 € 

146 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ80 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6 25,00 € 150,00 € 

147 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ120 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6 30,00 € 180,00 € 

148 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ140 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6 38,00 € 228,00 € 

149 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  6Χ160 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6 45,00 € 270,00 € 

150 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια 8/75-80 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4 20,00 € 80,00 € 
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151 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια  8/115-120 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4 30,00 € 120,00 € 

152 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια  8/165-170 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4 34,00 € 136,00 € 

153 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 1) ΤΕΜ 46 1,00 € 46,00 € 

154 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 2) ΤΕΜ 80 1,00 € 80,00 € 

155 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 3) ΤΕΜ 16 1,20 € 19,20 € 

156 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 1) ΤΕΜ 16 1,00 € 16,00 € 

157 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 2) ΤΕΜ 70 1,00 € 70,00 € 

158 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 3) ΤΕΜ 26 1,20 € 31,20 € 

159 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 15) ΤΕΜ 22 2,00 € 44,00 € 

160 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 20) ΤΕΜ 22 2,50 € 55,00 € 

161 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 30) ΤΕΜ 22 3,00 € 66,00 € 

162 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 40) ΤΕΜ 22 3,00 € 66,00 € 

163 Καρφιά οικοδομικά ΚΙΛΟ 200 4,00 € 800,00 € 

164 Μπετονόκαρφα 3,5χ40 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

10 4,50 € 45,00 € 

165 Μπετονόκαρφα 3,5χ50 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

60 6,00 € 360,00 € 

166 Δίχαλα καρφωτικού 80/16 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2 9,00 € 18,00 € 

167 Δίχαλα καρφωτικού 80/8 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2 10,00 € 20,00 € 

168 Δίχαλα καρφωτικού 80/14 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2 14,00 € 28,00 € 

169 Καρφιά καρφωτικού τύπου F 30 mm 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

5 20,00 € 100,00 € 

170 Καρφιά καρφωτικού τύπου F 40 mm 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

5 25,00 € 125,00 € 

171 
Ροδέλες γαλβανιζέ με EPDM εξωτ. 
Διαμέτρου 18 mm 

Συσκευασί
α 1000 
τεμάχια 

3 35,00 € 105,00 € 

172 Γαλβανισμένο σύρμα ΚΙΛΟ 100 69,50 € 6.950,00 € 

173 Σύρμα μαύρο μαλακό  ΚΙΛΟ 100 6,00 € 600,00 € 

174 Βύσματα πλαστικά φ6χ50 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

60 3,00 € 180,00 € 

175 Βύσματα πλαστικά φ8χ50 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

50 4,50 € 225,00 € 
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176 Βύσματα πλαστικά φ 10χ60 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

25 7,50 € 187,50 € 

177 Βύσματα πλαστικά φ12 χιλ. 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

30 15,00 € 450,00 € 

178 Τσέρκι οικοδομικό 
Ρολό 10μ 
μήκους 

5 9,00 € 45,00 € 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ   

179 Σπρέι αντισκωριακό  
φιάλη 
400ml 

54 7,00 € 378,00 € 

180 Σπρέι σιλικόνης 
 φιάλη 
400ml 

12 8,50 € 102,00 € 

181 Σιλικόνη όξινη σε φύσιγγα  φύσιγγα 50 9,00 € 450,00 € 

182 Σιλικόνη ουδέτερη σε φύσιγγα  φύσιγγα 50 9,00 € 450,00 € 

183 Σπρέι επαφών 
 φιάλη 
300ml 

7 5,50 € 38,50 € 

184 Σπρέι χρώματος επισήμανσης  φιάλη 70 4,50 € 315,00 € 

185 
Φιάλη αφρού πολυουρεθάνης με ρύγχος για 
χειροκίνητη εξαγωγή 

 φιάλη 50 6,00 € 300,00 € 

186 Πιστόλι για αφρό πολυουρεθάνης ΤΕΜ 3 4,50 € 13,50 € 

187 Φιάλη  αφρού πολυουρεθάνης για πιστόλι  φιάλη 50 6,00 € 300,00 € 

188 Καθαριστικό για πιστόλι αφρού  φιάλη 8 7,00 € 56,00 € 

189 Αντικολλητικό σπρέι ξυλουργικής πλάνης 
 φιάλη 
400ml 

10 9,00 € 90,00 € 

190 
Υδατοδιαλυτό ψυκτολιπαντικό μέσο 
κατεργασίας μετάλλων  

Δοχείο 30 
λίτρων 

3 120,00 € 360,00 € 

191 Αντικολλητικό ξυλοτύπων 
Δοχείο 20 

λίτρων 
3 110,00 € 330,00 € 

192 Γράσο ΚΙΛΟ 5 29,00 € 145,00 € 

193 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας ρολό 
10μ.μ. 
χ1,0 μ. 
Πλάτος  

30 3,90 € 117,00 € 

194 

Αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία ρολό 
10μ.μ. 
χ0,20 μ. 
Πλάτος  

5 22,00 € 110,00 € 

195 
Πολυουρεθανικό βερνίκι ενισχυτικό 
πρόσφυσης 

ΛΙΤΡΟ 15 16,00 € 240,00 € 

ΚΟΠΤΙΚΑ – ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ   

196 
Διαμαντικορώνες υγρής κοπής διαμέτρου 82 
mm  

ΤΕΜ 2 160,00 € 320,00 € 

197 
Διαμαντικορώνες υγρής κοπής διαμέτρου 
152 mm  

ΤΕΜ 2 260,00 € 520,00 € 
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198 
Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας, γρανίτη, 
σκυροδέματος  φ 230 mm 

ΤΕΜ 2 56,00 € 112,00 € 

199 
Διαμαντόδισκοι κοπής κεραμικών πλακιδίων  
φ 125 mm 

ΤΕΜ 6 42,00 € 252,00 € 

200 Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας  φ 115  mm ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

201 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 125 mm ΤΕΜ 420 1,20 € 504,00 € 

202 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 115 mm ΤΕΜ 20 0,80 € 16,00 € 

203 Ποτηροτρύπανο ανοξείδωτου χάλυβα ΤΕΜ 5 42,00 € 210,00 € 

204 Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ 125 mm ΤΕΜ 420 1,00 € 420,00 € 

205 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ230 mm ΤΕΜ 250 1,60 € 400,00 € 

206 Δίσκοι λειάνσεως μετάλλου Φ 125 mm ΤΕΜ 30 1,40 € 42,00 € 

207 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 100 ΤΕΜ 100 1,00 € 100,00 € 

208 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 220 ΤΕΜ 150 1,00 € 150,00 € 

209 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 80 ΤΕΜ 150 0,90 € 135,00 € 

210 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 100 ΤΕΜ 150 0,90 € 135,00 € 

211 Ιμάντες  λείανσης πλάτους 150mm  Νο 80 
ρολλό 

2,50 μέτ. 
Μήκ. 

30 22,00 € 660,00 € 

212 Ιμάντες λείανσης πλάτους 150mm Νο 100 
ρολλό 

2,50 μέτ. 
Μήκ. 

30 22,00 € 660,00 € 

213 Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού ΤΕΜ 4 25,00 € 100,00 € 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ   

214 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες  100 mm ΣΕΤ 20 8,00 € 160,00 € 

215 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 140 mm ΣΕΤ 20 12,00 € 240,00 € 

216 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 200 mm ΣΕΤ 10 20,00 € 200,00 € 

217 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 250 mm ΣΕΤ 10 27,00 € 270,00 € 

218 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 300 mm ΣΕΤ 5 29,00 € 145,00 € 

219 Σύρμα για ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon ΚΙΛΟ 50 3,00 € 150,00 € 

220 Μπεκ για ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon Νο 8 ΤΕΜ 30 1,20 € 36,00 € 

221 
Σπρέι καθαρισμού για ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon 

φιάλη 5 7,00 € 35,00 € 

222 
Σωληνάκια επαφής (φλογοκρύπτες) για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon 

ΤΕΜ 30 0,60 € 18,00 € 

223 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 20 mm 

ΣΕΤ 10 9,00 € 90,00 € 

224 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 25 mm 

ΣΕΤ 10 9,00 € 90,00 € 

225 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 30 mm 

ΣΕΤ 10 6,70 € 67,00 € 

226 Κλειδαριές γραμματοθυρίδων ΣΕΤ 200 5,00 € 1.000,00 € 

227 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης κοινών χαλύβων ΚΙΛΟ 100 4,50 € 450,00 € 

228 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χυτοσιδήρου ΚΙΛΟ 1 70,00 € 70,00 € 

229 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης αλουμινίου ΚΙΛΟ 1 52,00 € 52,00 € 
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230 Ακροδέκτες καλωδίων ηλεκτροσυγκόλλησης  ΤΕΜ 30 12,00 € 360,00 € 

231 Ταχυσύνδεσμος ηλεκτροσυγκόλλησης  ΤΕΜ 30 15,00 € 450,00 € 

232 
Ανταλλακτικά πλακίδια μάσκας 
ηλεκτροσυγκολλητή 

ΣΕΤ 50 1,00 € 50,00 € 

233 Κύλινδροι για κλειδαριές 54 mm ΤΕΜ 40 6,00 € 240,00 € 

234 Κύλινδροι για κλειδαριές 60 mm ΤΕΜ 20 6,50 € 130,00 € 

235 Κύλινδροι για κλειδαριές 70 mm ΤΕΜ 20 7,00 € 140,00 € 

236 Κύλινδροι για κλειδαριές 90-95 mm ΤΕΜ 20 15,00 € 300,00 € 

237 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ12 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 30 0,80 € 24,00 € 

238 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ14 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 50 1,00 € 50,00 € 

239 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ16 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 50 1,20 € 60,00 € 

240 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ20 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 30 1,50 € 45,00 € 

241 
Χειρολαβές αλουμινίου για μεταλλικές 
πόρτες 

ΣΕΤ 30 4,00 € 120,00 € 

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

ΣΕΤ 3 62,00 € 186,00 € 

243 Μαγνητικές γωνίες συγκόλλησης 4” ΣΕΤ 4 12,00 € 48,00 € 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ   

244 
Σφικτήρες ξυλουργών έως τουλάχιστον 40 
εκ. 

ΣΕΤ 10 15,00 € 150,00 € 

245 
Σφικτήρες ξυλουργών έως τουλάχιστον 120 
εκ. 

ΣΕΤ 10 25,00 € 250,00 € 

246 Κατσαβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής ΣΕΤ 30 6,00 € 180,00 € 

247 
Κατσαβίδια χειρός νάνοι για βίδες ευθείας 
εγκοπής 

ΣΕΤ 4 3,00 € 12,00 € 

248 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV 

ΣΕΤ 20 6,00 € 120,00 € 

249 Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips ΣΕΤ 11 6,00 € 66,00 € 

250 
Κατσαβίδια χειρός νάνοι  για βίδες εγκοπής 
Philips 

ΣΕΤ 6 3,00 € 18,00 € 

251 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής 
για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 26 7,00 € 182,00 € 

252 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips 
για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 6 5,00 € 30,00 € 

253 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 16 6,00 € 96,00 € 

254 Κλειδιά γερμανοπολύγωνα σετ ΣΕΤ 7 96,00 € 672,00 € 

255 Κλειδιά γερμανικά σετ ΣΕΤ 1 89,00 € 89,00 € 

256 Κλειδιά σωληνωτά σετ ΣΕΤ 2 46,00 € 92,00 € 

257 Πένσες ΤΕΜ 10 8,00 € 80,00 € 
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258 Πένσες για ηλεκτρολογικές εργασίες ΤΕΜ 6 20,00 € 120,00 € 

259 Κόφτες για ηλεκτρολογικές εργασίες ΤΕΜ 6 25,00 € 150,00 € 

260 Εμπροσθοκόφτες μπετού 200 mm ΤΕΜ 15 16,00 € 240,00 € 

261 
Εμπροσθοκόφτες  μπετού 200 mm 
ενδεικτικού τύπου KNIPEX code 6801200 

ΤΕΜ 5 25,00 € 125,00 € 

262 Σφυριά 400 gr. ΤΕΜ 7 6,00 € 42,00 € 

263 Βαριοπούλα 1 kgr ΤΕΜ 15 9,00 € 135,00 € 

264 Ματσόλες πλακάδων ΤΕΜ 2 15,00 € 30,00 € 

265 Πένσες συγκράτησης με ευθείες σιαγόνες ΤΕΜ 2 35,00 € 70,00 € 

266 Πένσες συγκράτησης με καμπύλες σιαγόνες ΤΕΜ 2 45,00 € 90,00 € 

267 Γκαζοτανάλια υδραυλικών 1”  ΤΕΜ 2 12,00 € 24,00 € 

268 Φλόγιστρο υδραυλικών ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 € 

269 Κόφτης καλωδίων ΤΕΜ 2 15,00 € 30,00 € 

270 Κόφτης καλωδίων με καστάνια ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

271 Πρέσα ακροδεκτών με καστάνια ΤΕΜ 2 35,00 € 70,00 € 

272 Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών ΤΕΜ 2 40,00 € 80,00 € 

273 Λίμες πλακέ ΤΕΜ 3 6,00 € 18,00 € 

274 Λίμες στρογγυλές ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 € 

275 Ράσπα ξύλου πλακέ ή ημιστρόγγυλη ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 € 

276 Σκαρπέλα ξύλου 
Σετ 5 

τεμαχίων  
1 9,00 € 9,00 € 

277 Σετ ζουμπάδες 
Σετ 3 

τεμαχίων  
1 19,00 € 19,00 € 

278 Συρματόβουρτσες χειρός ΤΕΜ 5 4,00 € 20,00 € 

279 Πριόνια χειρός ΤΕΜ 15 22,00 € 330,00 € 

280 Φτυάρια οικοδομικών εργασιών ΤΕΜ 8 15,00 € 120,00 € 

281 Στυλιάρια φτυαριών ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

282 Τσουγκράνες ΤΕΜ 10 15,00 € 150,00 € 

283 Στυλιάρια για τσουγκράνες ΤΕΜ 10 4,00 € 40,00 € 

284 Σκούπες καθαρισμού με ξύλινο κοντάρι ΤΕΜ 30 19,00 € 570,00 € 

285 Σκεπάρνια κοινά ΤΕΜ 20 8,00 € 160,00 € 

286 Σκεπάρνια τιτανίου ΤΕΜ 5 35,00 € 175,00 € 

287 Στυλιάρια για σκεπάρνια ΤΕΜ 10 1,20 € 12,00 € 

288 
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ8 
mm 

ΤΕΜ 1 24,00 € 24,00 € 

289 
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 8 mm 

ΤΕΜ 1 12,00 € 12,00 € 

290 
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ 
12 mm 

ΤΕΜ 2 56,00 € 112,00 € 

291 
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 12 mm 

ΤΕΜ 2 29,00 € 58,00 € 

292 Μυστρί σοβατζήδων  22 cm ΤΕΜ 10 4,60 € 46,00 € 

293 Μυστρί πλακιδίωνν ΤΕΜ 7 8,00 € 56,00 € 
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294 Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 6χ6  cm) ΤΕΜ 5 9,00 € 45,00 € 

295 
Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 10χ10 
mm) 

ΤΕΜ 5 12,00 € 60,00 € 

296 Σφουγγάρια καθαρισμού στόκου πλακιδίων ΤΕΜ 30 6,00 € 180,00 € 

297 Λάστιχο στοκαρίσματος ΤΕΜ 4 12,00 € 48,00 € 

298 Τριβείο καθαρισμού στόκου πλακιδίων ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 € 

299 Τριβείο επιχρισμάτων με λάτεξ ΤΕΜ 5 8,00 € 40,00 € 

300 Τριβείο επιχρισμάτων με λάστιχο ΤΕΜ 5 12,00 € 60,00 € 

301 Καλέμι με προστατευτικό χειρός ΤΕΜ 12 9,00 € 108,00 € 

302 Κοπίδι γενικής χρήσης  ΤΕΜ 18 9,00 € 162,00 € 

303 
Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι γενικής 
χρήσης 

ΤΕΜ 30 8,00 € 240,00 € 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ   

304 Μετροταινίες μεταλλικές 7,5 έως 8,0 μέτρων ΤΕΜ 32 9,00 € 288,00 € 

305 Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων δίχρωμα ΤΕΜ 50 9,00 € 450,00 € 

306 Μαγνητικό αλφάδι αλουμινίου 20-25 εκ. ΤΕΜ 2 9,00 € 18,00 € 

307 Μαγνητικό αλφάδι με ένδειξη μοιρών ΤΕΜ 2 30,00 € 60,00 € 

308 Αλφάδια αλουμινίου 60 cm ΤΕΜ 5 35,00 € 175,00 € 

309 Αλφάδια  μαγνητικά 60 cm ΤΕΜ 5 458,00 € 2.290,00 € 

310 Αλφάδια αλουμινίου 120 cm ΤΕΜ 5 35,00 € 175,00 € 

311 Γωνιακό μαγνητικό αλφάδι  ΤΕΜ 2 32,00 € 64,00 € 

312 
Γωνία μαραγκών αλουμινίου με φυσαλίδα 
αλφαδιάσματος 

ΤΕΜ 3 25,00 € 75,00 € 

313 Μολύβια τεχνιτών χοντρά ΤΕΜ 60 2,50 € 150,00 € 

314 Μολύβια τεχνιτών ψιλά ΤΕΜ 60 2,00 € 120,00 € 

315 Ποτιστήρια πετρελαίου 10-12 λίτρων ΤΕΜ 2 6,00 € 12,00 € 

316 Ράμματα οικοδόμων 
 κουβάρι 
100 γραμ. 

20 2,00 € 40,00 € 

317 Σετ ράμμα-κιμωλία σημαδέματος  ΣΕΤ 1 9,00 € 9,00 € 

318 
Φιλμ πολυαιθυλενίου δίχρωμο (λευκό-
μαύρο) 

ΚΙΛΟ 20 5,00 € 100,00 € 

319 Μεταλλικό στροφείο καλωδίου ΤΕΜ 5 220,00 € 1.100,00 € 

320 Λάστιχο ποτίσματος  
ρολό 50 μ. 

Μήκος 
3 69,00 € 207,00 € 

321 Αλφαδολάστιχο φ12 mm  μήκους 50 m. 
ρολό 50 μ. 

Μήκος 
1 56,00 € 56,00 € 

322 
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία 
ασφαλείας πλάτους 25 mm 

ΜΕΤΡΟ 200 3,50 € 700,00 € 

323 Ξύλινες σκάλες ύψους 1,75 μ. ΤΕΜ 5 50,00 € 250,00 € 

324 Ξύλινες σκάλες ύψους 2,00 μ. ΤΕΜ 2 85,00 € 170,00 € 

325 Ξύλινες σκάλες ύψους 3,00 μ. ΤΕΜ 2 85,00 € 170,00 € 

326 Σκάλα αλουμινίου δύο κλάδων  ΤΕΜ 1 150,00 € 150,00 € 

327 Σκάλα αλουμινίου τριών κλάδων  ΤΕΜ 1 250,00 € 250,00 € 

328 Μέγγενη πάγκου ατσάλινη σφυρήλατη 100 ΤΕΜ 1 85,00 € 85,00 € 
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mm 

329 Σκάλα αλουμινίου 4 σκαλοπατιών ΤΕΜ 1 59,00 € 59,00 € 

330 Ταινίες σημάνσεως έργων 
 ρολό 50 

μέτ. Μήκ. 
110 4,50 € 495,00 € 

331 Πλέγμα οδοσήμανσης 
 ρολό 100 
μέτ. Μήκ. 

15 69,00 € 1.035,00 € 

332 Φαλτσογωνίες κατασκευών για  σκυρόδεμα 
 ράβδος 

3,0 μ. 
Μήκους 

20 1,00 € 20,00 € 

333 Μετροταινίες μεταλλικές 5,0 μέτρων ΤΕΜ 20 7,00 € 140,00 € 

334 Μετροταινία από fiberglass 30 m. ΤΕΜ 6 25,00 € 150,00 € 

335 Μετροταινία από fiberglass 60 m. ΤΕΜ 1 49,00 € 49,00 € 

336 
Παξιμάδια συγκράτησης δίσκου γωνιακού 
λειαντήρα 

ΣΕΤ 5 15,00 € 75,00 € 

337 Μονωτικές ταινίες ΤΕΜ 10 1,20 € 12,00 € 

338 Πιστόλι βαφής ψεκασμού ΤΕΜ 3 35,00 € 105,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 64.633,70 € 

    ΦΠΑ 24% 15.512,09 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 80.145,79 € 

ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότη
τες  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πλαγιοκόφτης Ελατηρίου 125mm ΤΕΜ 4 30,00 € 120,00 € 

2 Πένσα 180mm ΤΕΜ 4 29,00 € 116,00 € 

3 Πλαγιοκόφτης 160mm 1000V ΤΕΜ 4 40,00 € 160,00 € 

4 
Πρέσα Ακροδεκτών Τηλεφωνίας & PC 
190mm 

ΤΕΜ 4 
36,00 € 

144,00 € 

5 
Απογυμνωτής Ομοαξονικών & Data 
Καλωδίων 

ΤΕΜ 4 
18,00 € 

72,00 € 

6 
Εργαλείο Εισαγωγής Πρέσα UTP/STP 175mm 
Lsa Plus 

ΤΕΜ 1 
54,00 € 

54,00 € 

7 Tester Καλωδίων Δικτύου   4 48,00 € 192,00 € 

8 
Ψηφιακό Πολύμετρο Τσέπης με Buzzer με 
Μέτρηση AC / DC / Αντίστασης 

ΤΕΜ 4 
21,00 € 

84,00 € 

9 
Πολυκατσαβίδι χειρός με διαφορετικές 
μύτες 

ΣΕΤ 4 
26,00 € 

104,00 € 

10 Σετ Κατσαβίδι Ακριβείας με Μύτες ΤΕΜ 4 35,00 € 140,00 € 

11 
Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μεταλλική 
κασετίνα 44 τεμαχίων 

ΤΕΜ 4 
37,00 € 

148,00 € 

12 
Συλλογή σφυρήλατων σπαστών 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη 

ΤΕΜ 4 
85,00 € 

340,00 € 

13 Σετ Τρυπάνια SDS Plus Δομικών Υλικών 6τμχ ΤΕΜ 1 15,00 € 15,00 € 

14 Σετ Τρυπάνια & Μύτες Μετάλλου 103τμχ ΣΕΤ 4 40,00 € 160,00 € 
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15 
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V 2x2.0Ah 
& φορτιστή 

ΣΕΤ 1 
260,00 € 

260,00 € 

16 
Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 18V & 
φορτιστή 

ΤΕΜ 1 
210,00 € 

210,00 € 

17 Τσάντα Εργαλείων Πλάτης   4 55,00 € 220,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 2.539,00 € 

    ΦΠΑ 24% 609,36 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 3.148,36 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 67.172,70 € 

    ΦΠΑ 24% 16.121,45 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 83.294,15 € 

 

 

Θέρμη, 16/01/2023 Θέρμη, 16/01/2023 Θέρμη, 16/01/2023 
Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανελλία Χαραμόγλου Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: 4/2023 
 

 

Προμήθεια: «Μικροϋλικών, 
Μικροεργαλείων και αναλωσίμων» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                 ΟΜΑΔΑ 1 – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

α/α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 
μέτρησης 

ΠΟΣΟΤ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές 14 ιντσών ΤΕΜ 4   

2 
Αλυσίδες αλυσοπρίονου κοινές μήκους 10  
ιντσών 

ΤΕΜ 2   

3 
Αλυσίδες αλυσοπρίονου για ειδικές 
εφαρμογές 

ΤΕΜ 2   

4 Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονου ΛΙΤΡΟ 3   

5 Πλαστικά πόδια ντουλαπιών ΤΕΜ 400   

6 Μεντεσέδες για ξύλινες εσωτερικές  πόρτες ΣΕΤ 60   

7 Κλειδαριές χωνευτές μεσόπορτας ΣΕΤ 50   

8 Χειρολαβές για κλειδαριές μεσόπορτας ΣΕΤ 50   

9 Γωνίες ανάρτησης  ντουλαπιών ΣΕΤ 200   

10 Πλαστικές γωνίες ΜΕΤΡΟ 600   

11 Γωνία αλουμινίου κουρμπαριστή 10χ10 mm ΜΕΤΡΟ 70   

12 Γωνίες στήριξης ραφιών 125χ150 ΤΕΜ 100   

13 Γωνίες στήριξης ραφιών 200χ150 ΤΕΜ 100   

14 
Γωνίες στήριξης ραφιών  βαρέως τύπου  με 
αντηρίδα 250χ150 

ΤΕΜ 100   

15 Φεράμια επίπλων καμπάνες ΤΕΜ 600   

16 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί ακραίοι  ΣΕΤ 1000   

17 Μεντεσέδες επίπλων κουμπωτοί μεσαίοι ΣΕΤ 300   

18 Πόμολα ντουλαπιών inox τύπου μπίλιας ΤΕΜ 300   

19 Τακάκια ραφιών μεταλλικά ΤΕΜ 2000   
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20 Καβίλιες ξύλου τύπου lamelo No 20 
ΣΥΣΚ 1000 

τεμάχια 
5   

21 Κλειδαριές επίπλων (μακρύς κύλινδρος) ΣΕΤ 80   

22 Κλειδαριές επίπλων (κοντός κύλινδρος) ΣΕΤ 300   

23 
Μηχανισμοί συρταριών με ροδάκι μήκους 
50εκ. 

ΣΕΤ 100   

24 Ξυλόκολλα γενικής χρήσης ΚΙΛΟ 60   

25 
Ξυλόκολλα για χρήση σε μηχανές 
συγκόλλησης περιθωρίων 

ΚΙΛΟ 100   

26 
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
100 mm 

ΤΕΜ 20   

27 
Πριονόλαμες σέγας για ξύλα πάχους έως και 
65 mm 

ΤΕΜ 50   

28 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για ξύλο  ΤΕΜ 20   

29 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για ποικίλα υλικά ΤΕΜ 20   

30 Πριονόλαμες σπαθόσεγας για μέταλλο ΤΕΜ 20   

31 Πριονόλαμες σιδεροπρίονου 14”  ΤΕΜ 200   

32 
Γρύλοι χωνευτοί εξωτερικών ξύλινων θυρών 
και παραθύρων  

ΣΕΤ 20   

33 Ντίζες (βέργες) γρύλων παραθύρου ΣΕΤ 50   

34 Ντίζες (βέργες) γρύλου πόρτας  ΣΕΤ 20   

35 Γρυλόχερα ΤΕΜ 20   

36 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
εξωτερικής διαμέτρου 350 mm 

ΤΕΜ 2   

37 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
δημιουργίας γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 250 mm 

ΤΕΜ 2   

38 
Κοπτικός δίσκος ξυλοτεμαχιστικής μηχανής 
δημιουργίας γκινησιάς εξωτερικής 
διαμέτρου 180 mm 

ΤΕΜ 2   

  

39 Καρότσια οικοδομικά μονότροχα ΤΕΜ 3   

40 
Ανταλλακτικοί τροχοί για καρότσια 
οικοδομικά μονότροχα 

ΤΕΜ 3   

41 Εργαλειοθήκες ΤΕΜ 5   

42 Εργαλειοθήκες – ταμπακέρες 25 θέσεων ΤΕΜ 2   

43 
Εργαλειοθήκη μεταλλική με αναδιπλούμενα 
συρτάρια 

ΤΕΜ 3   

44 Τροχοί επίπλων περιστρεφόμενοι ΤΕΜ 100   

45 Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm ΤΕΜ 50   

46 
Τροχοί περισστρεφόμενοι φ 50 mm με 
φρένο  

ΤΕΜ 100   

47 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 50 ΤΕΜ 30   

48 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 60 ΤΕΜ 10   

49 Λουκέτα ορειχάλκινα Νο 70 ΤΕΜ 10   
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50 Λουκέτα τάκου  75 mm  ΤΕΜ 10   

51 Λουκέτα τάκου 85 mm  ΤΕΜ 10   

52 Λουκέτα ορειχάλκινα μακρύλαιμα Νο 50 ΤΕΜ 20   

53 Λουκέτα ορειχάλκινα με ίδιο κλειδί Νο 50 ΤΕΜ 50   

54 Γωνίες λουκέτου ΣΕΤ 20   

  

55 
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=100 mm 

ΤΕΜ 5   

56 
Τρυπάνια SDS plus φ6 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20   

57 
Τρυπάνια SDS plus 7 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 5   

58 
Τρυπάνια SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20   

59 
Τρυπάνια SDS plus φ10mm,  ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 20   

60 
Τρυπάνια SDS plus φ12mm,  ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=150 mm 

ΤΕΜ 2   

61 
Τρυπάνια SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 10   

62 
Τρυπάνια SDS plus φ14mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2   

63 
Τρυπάνια SDS plus φ16 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2   

64 
Τρυπάνια SDS plus φ18 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 3   

65 
Τρυπάνια SDS plus φ22 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 3   

66 
Τρυπάνια SDS max φ28 mm, ωφέλιμο μήκος 
διάτρησης L=400 mm 

ΤΕΜ 2   

67 Βελόνι SDS plus  ΤΕΜ 4   

68 Βελόνι SDS max ΤΕΜ 5   

69 Πλατυκάλεμο SDS max ΤΕΜ 2   

70 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ3 mm 

ΤΕΜ 60   

71 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ3,5 mm 

ΤΕΜ 30   

72 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ4 mm 

ΤΕΜ 60   

73 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ4,5 mm 

ΤΕΜ 30   

74 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ5 mm 

ΤΕΜ 60   

75 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ5,5 mm 

ΤΕΜ 30   
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76 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ6 mm 

ΤΕΜ 30   

77 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ6,5 mm 

ΤΕΜ 20   

78 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7 mm 

ΤΕΜ 20   

79 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ7,5 mm 

ΤΕΜ 20   

80 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ8 mm 

ΤΕΜ 46   

81 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ9 mm 

ΤΕΜ 20   

82 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ10 mm 

ΤΕΜ 46   

83 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ11 mm 

ΤΕΜ 20   

84 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ12 mm 

ΤΕΜ 20   

85 
Τρυπάνια μετάλλου HSS-Co (κράμα 
κοβαλτίου 5%)  φ13 mm 

ΤΕΜ 5   

86 Τρυπάνια μετάλλου φ14 mm ΤΕΜ 5   

87 Τρυπάνια μετάλλου φ15 mm ΤΕΜ 4   

88 Τρυπάνια μετάλλου φ16 mm ΤΕΜ 3   

89 Τρυπάνια μετάλλου φ17 mm ΤΕΜ 2   

90 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 2 
mm 

ΤΕΜ 10   

91 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 3 
mm 

ΤΕΜ 20   

92 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 4 
mm 

ΤΕΜ 40   

93 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 5 
mm 

ΤΕΜ 40   

94 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 6 
mm 

ΤΕΜ 40   

95 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 8 
mm 

ΤΕΜ 10   

96 
Τρυπάνι ξύλου με εξάγωνο στέλεχος 1/4¨ φ 
10 mm 

ΤΕΜ 10   

97 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 3 mm ΤΕΜ 2   

98 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 4 mm ΤΕΜ 2   

99 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 5 mm ΤΕΜ 2   

100 Τρυπάνι ξύλου ακίδας με φρέζα  φ 6 mm ΤΕΜ 2   

101 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 3 mm ΤΕΜ 20   

102 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 4 mm ΤΕΜ 20   

103 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 5 mm ΤΕΜ 20   

104 Ελικοειδή τρυπάνια ξύλου ακίδας  φ 6 mm ΤΕΜ 20   
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105 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ6 mm ΤΕΜ 3   

106 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ7 mm ΤΕΜ 1   

107 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ8 mm ΤΕΜ 1   

108 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ10  mm ΤΕΜ 1   

109 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ11 mm ΤΕΜ 1   

110 Οφιοειδή τρυπάνια ξύλου φ13 mm ΤΕΜ 1   

111 
Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 
ηλεκτρικού κατσαβιδιού 

ΤΕΜ 10   

112 
Μαγνητικός αντάπτορας  ηλεκτρικού 
κατσαβιδιού για καρυδάκια 

ΤΕΜ 10   

113 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 10 mm 

ΤΕΜ 10   

114 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 13 mm 

ΤΕΜ 10   

115 
Καρυδάκια με στέλεχος εξωτερικού 
εξαγώνου 1/4" 17 mm 

ΤΕΜ 10   

116 
Νοβοπανόβιδες 3,0χ18 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5   

117 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ16 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9   

118 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ25 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

19   

119 
Νοβοπανόβιδες 3,5χ50 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

15   

120 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ30 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

15   

121 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ35 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5   

122 
Νοβοπανόβιδες 4,0χ40 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

24   

123 
Νοβοπανόβιδες 4χ60 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9   

124 
Νοβοπανόβιδες 5χ80 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5   

125 
Νοβοπανόβιδες 5χ100 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

9   

126 
Νοβοπανόβιδες 4χ20 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

19   

127 
Νοβοπανόβιδες 6χ40 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

14   

128 
Νοβοπανόβιδες 4χ80 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5   

129 
Νοβοπανόβιδες 5x25 γαλβανιζέ φρεζάτης 
κεφαλής PZ2 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

5   
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130 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ60 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1   

131 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 5χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1   

132 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ40 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1   

133 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ70 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

1   

134 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ150 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2   

135 
Καρόβιδες γαλβανιζέ 8χ200 με ροδέλες και 
περικόχλια ασφαλείας 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

3   

136 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ20 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6   

137 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ30 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6   

138 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
φρεζάτες φ4,8χ40 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

6   

139 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ19 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2   

140 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ25 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

2   

141 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες 
εξάγωνης κεφαλής  Φ6,3Χ32 

ΣΕΤ 1000 
τεμάχιο 

3   

142 Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 8χ80 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

4   

143 
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
8χ100 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

7   

144 
Στριφόνια γαλβανιζέ εξάγωνης κεφαλής 
10χ100 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

10   

145 
Στριφόνια ανοξείδωτα Α2 εξάγωνης κεφαλής 
8χ40 

ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6   

146 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ80 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6   

147 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ120 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6   

148 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  8Χ140 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6   

149 Ξυλόβιδες κατασκευών φρεζάτες  6Χ160 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

6   

150 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια 8/75-80 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4   
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151 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια  8/115-120 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4   

152 Μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια  8/165-170 
ΣΕΤ 25 

τεμάχια 
4   

153 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 1) ΤΕΜ 46   

154 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 2) ΤΕΜ 80   

155 Κατσαβιδόλαμες κοντές Pozidriv (ΡΖ 3) ΤΕΜ 16   

156 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 1) ΤΕΜ 16   

157 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 2) ΤΕΜ 70   

158 Κατσαβιδόλαμες κοντές Philips (Ρh 3) ΤΕΜ 26   

159 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 15) ΤΕΜ 22   

160 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 20) ΤΕΜ 22   

161 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 30) ΤΕΜ 22   

162 Κατσαβιδόλαμες κοντές Torx (Tx 40) ΤΕΜ 22   

163 Καρφιά οικοδομικά ΚΙΛΟ 200   

164 Μπετονόκαρφα 3,5χ40 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

10   

165 Μπετονόκαρφα 3,5χ50 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

60   

166 Δίχαλα καρφωτικού 80/16 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2   

167 Δίχαλα καρφωτικού 80/8 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2   

168 Δίχαλα καρφωτικού 80/14 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

2   

169 Καρφιά καρφωτικού τύπου F 30 mm 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

5   

170 Καρφιά καρφωτικού τύπου F 40 mm 
Συσκευασί

α 1000 
τεμάχια 

5   

171 
Ροδέλες γαλβανιζέ με EPDM εξωτ. 
Διαμέτρου 18 mm 

Συσκευασί
α 1000 
τεμάχια 

3   

172 Γαλβανισμένο σύρμα ΚΙΛΟ 100   

173 Σύρμα μαύρο μαλακό  ΚΙΛΟ 100   

174 Βύσματα πλαστικά φ6χ50 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

60   

175 Βύσματα πλαστικά φ8χ50 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

50   



 

  σελ. 75 από 81 

176 Βύσματα πλαστικά φ 10χ60 mm 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

25   

177 Βύσματα πλαστικά φ12 χιλ. 
ΣΕΤ 100 
τεμάχια 

30   

178 Τσέρκι οικοδομικό 
Ρολό 10μ 
μήκους 

5   

  

179 Σπρέι αντισκωριακό  
φιάλη 
400ml 

54   

180 Σπρέι σιλικόνης 
 φιάλη 
400ml 

12   

181 Σιλικόνη όξινη σε φύσιγγα  φύσιγγα 50   

182 Σιλικόνη ουδέτερη σε φύσιγγα  φύσιγγα 50   

183 Σπρέι επαφών 
 φιάλη 
300ml 

7   

184 Σπρέι χρώματος επισήμανσης  φιάλη 70   

185 
Φιάλη αφρού πολυουρεθάνης με ρύγχος για 
χειροκίνητη εξαγωγή 

 φιάλη 50   

186 Πιστόλι για αφρό πολυουρεθάνης ΤΕΜ 3   

187 Φιάλη  αφρού πολυουρεθάνης για πιστόλι  φιάλη 50   

188 Καθαριστικό για πιστόλι αφρού  φιάλη 8   

189 Αντικολλητικό σπρέι ξυλουργικής πλάνης 
 φιάλη 
400ml 

10   

190 
Υδατοδιαλυτό ψυκτολιπαντικό μέσο 
κατεργασίας μετάλλων  

Δοχείο 30 
λίτρων 

3   

191 Αντικολλητικό ξυλοτύπων 
Δοχείο 20 

λίτρων 
3   

192 Γράσο ΚΙΛΟ 5   

193 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας ρολό 
10μ.μ. 
χ1,0 μ. 
Πλάτος  

30   

194 

Αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία ρολό 
10μ.μ. 
χ0,20 μ. 
Πλάτος  

5   

195 
Πολυουρεθανικό βερνίκι ενισχυτικό 
πρόσφυσης 

ΛΙΤΡΟ 15   

  

196 
Διαμαντικορώνες υγρής κοπής διαμέτρου 82 
mm  

ΤΕΜ 2   

197 
Διαμαντικορώνες υγρής κοπής διαμέτρου 
152 mm  

ΤΕΜ 2   
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198 
Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας, γρανίτη, 
σκυροδέματος  φ 230 mm 

ΤΕΜ 2   

199 
Διαμαντόδισκοι κοπής κεραμικών πλακιδίων  
φ 125 mm 

ΤΕΜ 6   

200 Διαμαντόδισκος κοπής πέτρας  φ 115  mm ΤΕΜ 2   

201 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 125 mm ΤΕΜ 420   

202 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ 115 mm ΤΕΜ 20   

203 Ποτηροτρύπανο ανοξείδωτου χάλυβα ΤΕΜ 5   

204 Δίσκοι κοπής ανοξείδωτου Φ 125 mm ΤΕΜ 420   

205 Δίσκοι κοπής μετάλλου Φ230 mm ΤΕΜ 250   

206 Δίσκοι λειάνσεως μετάλλου Φ 125 mm ΤΕΜ 30   

207 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 100 ΤΕΜ 100   

208 Γυαλόχαρτα τύπου FREECUT Νο 220 ΤΕΜ 150   

209 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 80 ΤΕΜ 150   

210 Φύλλα λείανσης φ150 αυτιοκόλλητα Νο 100 ΤΕΜ 150   

211 Ιμάντες  λείανσης πλάτους 150mm  Νο 80 
ρολλό 

2,50 μέτ. 
Μήκ. 

30   

212 Ιμάντες λείανσης πλάτους 150mm Νο 100 
ρολλό 

2,50 μέτ. 
Μήκ. 

30   

213 Συρματόβουρτσα δίδυμου τροχού ΤΕΜ 4   

  

214 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες  100 mm ΣΕΤ 20   

215 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 140 mm ΣΕΤ 20   

216 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 200 mm ΣΕΤ 10   

217 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 250 mm ΣΕΤ 10   

218 Σύρτες για μεταλλικές πόρτες 300 mm ΣΕΤ 5   

219 Σύρμα για ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon ΚΙΛΟ 50   

220 Μπεκ για ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon Νο 8 ΤΕΜ 30   

221 
Σπρέι καθαρισμού για ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Argon 

φιάλη 5   

222 
Σωληνάκια επαφής (φλογοκρύπτες) για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon 

ΤΕΜ 30   

223 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 20 mm 

ΣΕΤ 10   

224 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 25 mm 

ΣΕΤ 10   

225 
Κλειδαριές για μεταλλικές πόρτες - 
Απόσταση κέντρων 30 mm 

ΣΕΤ 10   

226 Κλειδαριές γραμματοθυρίδων ΣΕΤ 200   

227 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης κοινών χαλύβων ΚΙΛΟ 100   

228 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χυτοσιδήρου ΚΙΛΟ 1   

229 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης αλουμινίου ΚΙΛΟ 1   
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230 Ακροδέκτες καλωδίων ηλεκτροσυγκόλλησης  ΤΕΜ 30   

231 Ταχυσύνδεσμος ηλεκτροσυγκόλλησης  ΤΕΜ 30   

232 
Ανταλλακτικά πλακίδια μάσκας 
ηλεκτροσυγκολλητή 

ΣΕΤ 50   

233 Κύλινδροι για κλειδαριές 54 mm ΤΕΜ 40   

234 Κύλινδροι για κλειδαριές 60 mm ΤΕΜ 20   

235 Κύλινδροι για κλειδαριές 70 mm ΤΕΜ 20   

236 Κύλινδροι για κλειδαριές 90-95 mm ΤΕΜ 20   

237 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ12 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 30   

238 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ14 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 50   

239 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ16 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 50   

240 
Μεντεσέδες μεταλλικοί με γαλβανιζέ πείρο 
Φ20 mm με δύο φτερά 

ΣΕΤ 30   

241 
Χειρολαβές αλουμινίου για μεταλλικές 
πόρτες 

ΣΕΤ 30   

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

ΣΕΤ 3   

243 Μαγνητικές γωνίες συγκόλλησης 4” ΣΕΤ 4   

  

244 
Σφικτήρες ξυλουργών έως τουλάχιστον 40 
εκ. 

ΣΕΤ 10   

245 
Σφικτήρες ξυλουργών έως τουλάχιστον 120 
εκ. 

ΣΕΤ 10   

246 Κατσαβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής ΣΕΤ 30   

247 
Κατσαβίδια χειρός νάνοι για βίδες ευθείας 
εγκοπής 

ΣΕΤ 4   

248 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV 

ΣΕΤ 20   

249 Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips ΣΕΤ 11   

250 
Κατσαβίδια χειρός νάνοι  για βίδες εγκοπής 
Philips 

ΣΕΤ 6   

251 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες ευθείας εγκοπής 
για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 26   

252 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής Philips 
για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 6   

253 
Κατσαβίδια χειρός για βίδες εγκοπής 
POZIDRIV για ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΣΕΤ 16   

254 Κλειδιά γερμανοπολύγωνα σετ ΣΕΤ 7   

255 Κλειδιά γερμανικά σετ ΣΕΤ 1   

256 Κλειδιά σωληνωτά σετ ΣΕΤ 2   

257 Πένσες ΤΕΜ 10   
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258 Πένσες για ηλεκτρολογικές εργασίες ΤΕΜ 6   

259 Κόφτες για ηλεκτρολογικές εργασίες ΤΕΜ 6   

260 Εμπροσθοκόφτες μπετού 200 mm ΤΕΜ 15   

261 
Εμπροσθοκόφτες  μπετού 200 mm 
ενδεικτικού τύπου KNIPEX code 6801200 

ΤΕΜ 5   

262 Σφυριά 400 gr. ΤΕΜ 7   

263 Βαριοπούλα 1 kgr ΤΕΜ 15   

264 Ματσόλες πλακάδων ΤΕΜ 2   

265 Πένσες συγκράτησης με ευθείες σιαγόνες ΤΕΜ 2   

266 Πένσες συγκράτησης με καμπύλες σιαγόνες ΤΕΜ 2   

267 Γκαζοτανάλια υδραυλικών 1”  ΤΕΜ 2   

268 Φλόγιστρο υδραυλικών ΤΕΜ 1   

269 Κόφτης καλωδίων ΤΕΜ 2   

270 Κόφτης καλωδίων με καστάνια ΤΕΜ 2   

271 Πρέσα ακροδεκτών με καστάνια ΤΕΜ 2   

272 Υδραυλική πρέσα ακροδεκτών ΤΕΜ 2   

273 Λίμες πλακέ ΤΕΜ 3   

274 Λίμες στρογγυλές ΤΕΜ 3   

275 Ράσπα ξύλου πλακέ ή ημιστρόγγυλη ΤΕΜ 3   

276 Σκαρπέλα ξύλου 
Σετ 5 

τεμαχίων  
1   

277 Σετ ζουμπάδες 
Σετ 3 

τεμαχίων  
1   

278 Συρματόβουρτσες χειρός ΤΕΜ 5   

279 Πριόνια χειρός ΤΕΜ 15   

280 Φτυάρια οικοδομικών εργασιών ΤΕΜ 8   

281 Στυλιάρια φτυαριών ΤΕΜ 20   

282 Τσουγκράνες ΤΕΜ 10   

283 Στυλιάρια για τσουγκράνες ΤΕΜ 10   

284 Σκούπες καθαρισμού με ξύλινο κοντάρι ΤΕΜ 30   

285 Σκεπάρνια κοινά ΤΕΜ 20   

286 Σκεπάρνια τιτανίου ΤΕΜ 5   

287 Στυλιάρια για σκεπάρνια ΤΕΜ 10   

288 
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ8 
mm 

ΤΕΜ 1   

289 
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 8 mm 

ΤΕΜ 1   

290 
Ψαλίδια μπετού για ράβδους χάλυβα έως φ 
12 mm 

ΤΕΜ 2   

291 
Ανταλλακτικές σιαγόνες για ψαλίδι μπετού 
κοπής ράβδων έως φ 12 mm 

ΤΕΜ 2   

292 Μυστρί σοβατζήδων  22 cm ΤΕΜ 10   

293 Μυστρί πλακιδίωνν ΤΕΜ 7   
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294 Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 6χ6  cm) ΤΕΜ 5   

295 
Σπάτουλα κόλας πλακιδίων (δόντι 10χ10 
mm) 

ΤΕΜ 5   

296 Σφουγγάρια καθαρισμού στόκου πλακιδίων ΤΕΜ 30   

297 Λάστιχο στοκαρίσματος ΤΕΜ 4   

298 Τριβείο καθαρισμού στόκου πλακιδίων ΤΕΜ 5   

299 Τριβείο επιχρισμάτων με λάτεξ ΤΕΜ 5   

300 Τριβείο επιχρισμάτων με λάστιχο ΤΕΜ 5   

301 Καλέμι με προστατευτικό χειρός ΤΕΜ 12   

302 Κοπίδι γενικής χρήσης  ΤΕΜ 18   

303 
Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι γενικής 
χρήσης 

ΤΕΜ 30   

  

304 Μετροταινίες μεταλλικές 7,5 έως 8,0 μέτρων ΤΕΜ 32   

305 Μέτρα ξύλινα 2 μέτρων δίχρωμα ΤΕΜ 50   

306 Μαγνητικό αλφάδι αλουμινίου 20-25 εκ. ΤΕΜ 2   

307 Μαγνητικό αλφάδι με ένδειξη μοιρών ΤΕΜ 2   

308 Αλφάδια αλουμινίου 60 cm ΤΕΜ 5   

309 Αλφάδια  μαγνητικά 60 cm ΤΕΜ 5   

310 Αλφάδια αλουμινίου 120 cm ΤΕΜ 5   

311 Γωνιακό μαγνητικό αλφάδι  ΤΕΜ 2   

312 
Γωνία μαραγκών αλουμινίου με φυσαλίδα 
αλφαδιάσματος 

ΤΕΜ 3   

313 Μολύβια τεχνιτών χοντρά ΤΕΜ 60   

314 Μολύβια τεχνιτών ψιλά ΤΕΜ 60   

315 Ποτιστήρια πετρελαίου 10-12 λίτρων ΤΕΜ 2   

316 Ράμματα οικοδόμων 
 κουβάρι 
100 γραμ. 

20   

317 Σετ ράμμα-κιμωλία σημαδέματος  ΣΕΤ 1   

318 
Φιλμ πολυαιθυλενίου δίχρωμο (λευκό-
μαύρο) 

ΚΙΛΟ 20   

319 Μεταλλικό στροφείο καλωδίου ΤΕΜ 5   

320 Λάστιχο ποτίσματος  
ρολό 50 μ. 

Μήκος 
3   

321 Αλφαδολάστιχο φ12 mm  μήκους 50 m. 
ρολό 50 μ. 

Μήκος 
1   

322 
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία 
ασφαλείας πλάτους 25 mm 

ΜΕΤΡΟ 200   

323 Ξύλινες σκάλες ύψους 1,75 μ. ΤΕΜ 5   

324 Ξύλινες σκάλες ύψους 2,00 μ. ΤΕΜ 2   

325 Ξύλινες σκάλες ύψους 3,00 μ. ΤΕΜ 2   

326 Σκάλα αλουμινίου δύο κλάδων  ΤΕΜ 1   

327 Σκάλα αλουμινίου τριών κλάδων  ΤΕΜ 1   

328 Μέγγενη πάγκου ατσάλινη σφυρήλατη 100 ΤΕΜ 1   
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mm 

329 Σκάλα αλουμινίου 4 σκαλοπατιών ΤΕΜ 1   

330 Ταινίες σημάνσεως έργων 
 ρολό 50 

μέτ. Μήκ. 
110   

331 Πλέγμα οδοσήμανσης 
 ρολό 100 
μέτ. Μήκ. 

15   

332 Φαλτσογωνίες κατασκευών για  σκυρόδεμα 
 ράβδος 

3,0 μ. 
Μήκους 

20   

333 Μετροταινίες μεταλλικές 5,0 μέτρων ΤΕΜ 20   

334 Μετροταινία από fiberglass 30 m. ΤΕΜ 6   

335 Μετροταινία από fiberglass 60 m. ΤΕΜ 1   

336 
Παξιμάδια συγκράτησης δίσκου γωνιακού 
λειαντήρα 

ΣΕΤ 5   

337 Μονωτικές ταινίες ΤΕΜ 10   

338 Πιστόλι βαφής ψεκασμού ΤΕΜ 3   

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότη
τες  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πλαγιοκόφτης Ελατηρίου 125mm ΤΕΜ 4   

2 Πένσα 180mm ΤΕΜ 4   

3 Πλαγιοκόφτης 160mm 1000V ΤΕΜ 4   

4 
Πρέσα Ακροδεκτών Τηλεφωνίας & PC 
190mm 

ΤΕΜ 4 
 

 

5 
Απογυμνωτής Ομοαξονικών & Data 
Καλωδίων 

ΤΕΜ 4 
 

 

6 
Εργαλείο Εισαγωγής Πρέσα UTP/STP 175mm 
Lsa Plus 

ΤΕΜ 1 
 

 

7 Tester Καλωδίων Δικτύου   4   

8 
Ψηφιακό Πολύμετρο Τσέπης με Buzzer με 
Μέτρηση AC / DC / Αντίστασης 

ΤΕΜ 4 
 

 

9 
Πολυκατσαβίδι χειρός με διαφορετικές 
μύτες 

ΣΕΤ 4 
 

 

10 Σετ Κατσαβίδι Ακριβείας με Μύτες ΤΕΜ 4   

11 
Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε μεταλλική 
κασετίνα 44 τεμαχίων 

ΤΕΜ 4 
 

 

12 
Συλλογή σφυρήλατων σπαστών 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη 

ΤΕΜ 4 
 

 

13 Σετ Τρυπάνια SDS Plus Δομικών Υλικών 6τμχ ΤΕΜ 1   

14 Σετ Τρυπάνια & Μύτες Μετάλλου 103τμχ ΣΕΤ 4   
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15 
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V 2x2.0Ah 
& φορτιστή 

ΣΕΤ 1 
 

 

16 
Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 18V & 
φορτιστή 

ΤΕΜ 1 
 

 

17 Τσάντα Εργαλείων Πλάτης   4   

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ  

 

Θέρμη, 16/01/2023 Θέρμη, 16/01/2023 Θέρμη, 16/01/2023 
Ο/Η Συντάκτης-τρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανελλία Χαραμόγλου Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
 

 

 

                                                                                                               Θέρμη …/…/2023                                                            

                                                                                                                  Ο Προσφέρων 

 
 

                                                                                                                Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
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