
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ισχύς κινητήρα 9,0hp, ιταλικός 
εναλλάκτης 5,5KVA, βάρος 55kg 

 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

Ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροδίου χαλκού 100%, Da 5A/20.2V, a 
160A/26.4V, τάση λειτουργίας 230V, μέγιστο αποροφούμενο 
ρεύμα 30Α, μέγιστο αποτελεσματικό ρεύμα εισόδου 16

Α
. 

Ηλεκτρόδιο 3,25. Συνοδεύεται με βαλίτσα συσκευασίας που θα 
περιέχει μάσκα, βούρτσα, καλώδιο κόλλησης, καλώδιο γείωσης , 
ζώνη μεταφοράς. 

 

3 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
C/15 

Ελαιολίπαντος δικύλινδρος, τριφασικός αεροσυμπιεστής με 
ιμάντα. Συνοδεύεται με ελαστικό σωλήνα 1,5 m, βαλβίδα 
αντεπιστροφής και αντικραδασμικά πέλματα. 

 

4 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α 

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Τεχνικά 
χαρακτηριστικά: Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά) 63/24Nm. 
Ονομαστικές στροφές (1

η
 ταχύτητα/2

η
 ταχύτητα) 0–500/0 – 

1.900min-1. Αριθμός κρούσεων, μέγ. 25.500min-1. Περιοχή 
σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1/13 mm. Τάση μπαταρίας 18 V. 
Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5Ah. Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 
38mm. Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13mm. Διάμετρος 
τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 mm. Δεξιά και αριστερή 
περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Auto-Lock. Απαλή λαβή. Φως 
Παραδίδεται με 3 μπαταρίες Λιθίου 1.5Ah, Ταχυφορτιστή 
AL1820CV και τσάντα εργασίας. 

 

5 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,3Α 

Δράπανο επαναφορτιζόμενο τάσης 18V με ονομαστικές στροφές 
0-400/1400 /λεπτό, χωρητικότητα μπαταρίας 1.3Ah, μέγιστος 
χρόνος φόρτισης 45 min. 

 

6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
Πιστολέτο με συμπλέκτη 2 βημάτων sds max, ισχύος 1.300 – 
1.500watt, με δυνατότητα οπής έως 52mm, χαμηλών κραδασμών 
βάρους 9-10kg. 

 

7 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 

Πνευματικό κρουστικό, ισχύος 800 W με υποδοχή κατάλληλη για 
άκρα sds plus Ονομαστικές στροφές 0 – 900 / 3.000 min-1. 
Αποδιδόμενη ισχύς 695 W. Βάρος 2,0 kg και δυνατότητα οπής 
Φ26. 

 

8 
ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 

Δράπανο περιστροφικό ενδεικτική ονομαστική ισχύς 500W 
ενδεικτικές ονομαστικές στροφές 0 – 1.150 / 2.100 min-1 
ενδεικτική αποδιδόμενη ισχύς τουλάχιστον 260W 

 

9 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ 

Τάση (V) 230, ικανότητα τρυπήματος (mm) 25, ισχύς (W) 1100, 
τσοκ (mm) 20, διαδρομή τσοκ max (mm) 85, ολικό ύψος 
(mm)1600, διάμετρος κολώνας (mm) 80, απόσταση κώνου-
κολώνας (mm) 180, διαστάσεις τραπεζιού (mm) 290 x 290, 
ταχύτητες 12, στροφές (rpm) 280 - 2380, κώνος ΜΤ3, βάρος έως 
(kg) 78 

 

10 
ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΤΡΟΧΥΛΑΤΟΣ 
ΑΕΡΟΣ 30-35 lt 

Στεγανό δοχείο γράσου. Στιβαρή κατασκευή. Εύκολο στη χρήση 
και μεταφορά. Συνοδεύεται με: Αεραντλία γράσου, πιστόλι 
γράσου, ελαστικό σωλήνα μήκους 3m 

 

11 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
Πρακτική βαλβολινιέρα 16 λίτρων. Διαθέτει: Χειροκίνητη αντλία, 
ελαστικό σωλήνα μήκους 2m,καμπύλο, μεταλλικό ράμφος. 

 

12 
ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

Βάρος ανύψωσης: 1 ton, Μέγιστο ύψος: 2500 mm, Ελάχιστο 
ύψος: 430 mm 

 

13 
ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 

Αερόμετρο αέρος από αλουμίνιο. Τύπος συνδέσμου αέρα με 
φρεζόβιδα. Μπουτόν πρόσθεσης αέρα και μπουτόν αφαίρεσης 
αέρα. 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

14 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 780W 

Ονομαστική ισχύς 780 W. Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 
500 - 3,100 min-1. Βάρος 2,6 kg. Μήκος καλωδίου 4 μέτρα. Ύψος 
διαδρομής 26 χιλ. Βάθος κοπής σε ξύλο 150 χιλ. Βάθος κοπής σε 
αλουμίνιο 20 χιλ. Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα 10 χιλ. 

 

15 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ/ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 490W 

Ονομαστική ισχύς 850watt, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2.800-
11.000mni

-1
, αποδιδόμενη ισχύς 490watt, διάμετρος δίσκου 

125mm, ποτηροειδής βούρτσα 70mm, βάρος χωρίς καλώδιο 
≈1,9kg 

 

16 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ 
Μέγγενη πάγκου, ατσάλινη, σταθερή , 125mm, βάρους 9,15 κλ. 
τουλάχιστον 

 

17 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 
Με σώμα από σφυρήλατο χρωμοβαναδιούχου χάλυβα για 
πριτσίνια 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm. 

 

18 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

Ανταλλακτικό δαγκάνας για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο 
 

19 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

Σετ ανταλλακτικά για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο σε σετ 
των τεσσάρων τεμαχίων των 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm και 4.8mm 

 

20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ 

Ρολό βαφής με βάση και περιστρεφόμενη κεφαλή. Γεμίζει 
απευθείας από το δοχείο χρώματος, δεν ξεγλιστράει από το δίσκο 
δοχείου. Με εργονομική λαβή για απλή, ομαλή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή. Με δυνατότητα προσέγγισης οροφών και κάτω από 
μαρκίζες ή σκάλες, λόγω της περιστρεφόμενης κεφαλής. Διαθέτει 
εξάρτημα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση σε περίπτωση 
διαλλείματος. Χωρητικότητα σωλήνα/φιάλη: 0,65 Lt. 

 

21 ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 
Σωληνοκάβουρας κατάλληλος για βαριά επαγγελματική χρήση 
10΄΄. Με λαβή από ειδικά επεξεργασμένο χάλυβα, σιαγώνες από 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα CRV. 

 

22 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΛΟΞΗ 

Τσιμπίδα υδραυλικών λοξή, 1 ½’’, με διπλή σκλήρυνση στην 
οδόντωση και άριστη ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. 

 

23 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 
Τσιμπίδα υδραυλικών ίσια 1 ½’’, με διπλή σκλήρυνση στην 
οδόντωση και άριστη ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. 

 

24 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 
Μήκους 240mm, με περίβλημα από PVC, σιαγώνες από 
σκληρυμένο ατσάλι, 7 σημεία ρύθμισης 

 

25 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ Στραβοτσίμπιδο 200mm 
 

26 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ Πλαγιοκόφτης με υπομόχλιο, 180mm.  

27 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm 

Μυτοτσίμπιδο, ίσιο, με επινικελωμένο σώμα από ατσάλι 
χρωμιομολυβδένιου και μαλακή αντιυδρωτική - 
αντιολισθητική λαβή δύο συστατικών για καλύτερη εφαρμογή στο 
χέρι την ώρα της εργασίας. Διάσταση 200mm. 

 

28 
ΓΚΡΙΠ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΡΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Γκριπ σωλήνων κυρτό, επαγγελματικό 10' 
 

29 
ΓΚΡΙΠ ΣΩΛΗΝΩΝ ΙΣΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Γκριπ σωλήνων ίσιο, επαγγελματικό 10'' 
 

30 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 180mm Πένσα 7΄΄, διάσταση 180mm.  

31 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 200mm Πένσα Β.Τ. 200ΜΜ, με υπομόχλιο αυξάνει την δύναμη  

32 ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 

Ιδανικό για την κοπή και την απογύμνωση καλωδίων καθώς και το 
πρεσάρισμα ακροδεκτών με μόνωση ή χωρίς.τρύπες με σπείρωμα 
για την κοπή χάλκινων ή ορειχάλκινων ντιζών M 2,6 M  M 3,5 M 4 
και M 5. Βιδωτή άρθρωση για μια μεγάλη σταθερότητα και 
ομοιόμορφη κίνηση. Ειδικός χάλυβας, υψηλής αντοχής 

 

33 ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ Σετ με 5 εξωλκείς  βιδών για βίδες από 3 έως 20 εκατοστά.  

34 ΣΕΙΡΑ ΕΞΩΛΚΕΙΣ 

Σειρά εξωλκείς τριών τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων για 
μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση.Περιλαμβάνει: 1 εξωλκέα με 2 βραχίονες 75 mm 
αναστρέψιμους, 1 εξωλκέα με 3 βραχίονες 100mm 
αναστρέψιμους, 1 εξωλκέα με 3 βραχίονες 150mm 
αναστρέψιμους. 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

35 
Ασφαλειοτσίμπιδο ίσιο 
εξωτερικό 

Ασφαλειοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο, εξωτερικό  A2 175mm 
 

36 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Ασφαλειοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο, εσωτερικό  J2 175mm 
 

37 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 

Σετ κατσαβίδια ίσια και σταυρού, έξι τεμαχίων, ΡΗ, 1κατσαβίδι 
ίσιο 3,5x75, 1 κατσαβίδι ίσιο 4x100, 1 1 κατσαβίδι ίσιο 5,5x125, 1 
κατσαβίδι ίσιο 6,5x150, 1 κατσαβίδι σταυρού PZ1x100, 1 
κατσαβίδι σταυρού PZ2x125. 

 

38 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 6mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 6mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

39 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 7mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 7mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

40 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 8mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 8mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

41 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 9mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 9mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

42 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 10mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 10mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

43 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 11mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 11mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

44 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 12mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 12mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

45 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 13mm 
Κατσαβίδι καρυδάκι 13mm με λάμα από χάλυβα ποιότητας 
χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένη και 
εργονομική λαβή από τρία συστατικά. 

 

46 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX 

Σετ κλειδιά torx, ασφαλείας με τρύπα στη μύτη, 7 τεμαχίων, 
υψηλής ατσάλωσης και νίκελ επικάλυψηno 10, 15, 20, 25, 27, 30 
και 40, σε σουγιά από πλαστικό 2 υλικών 
αντιυδρωτικό/αντιολισθητικό. 

 

47 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΟRX 

Σειρά μακριά κλειδιά Torx, 9τμχ, με τρύπα (Temperproof). 
Επαγγελματική ποιότητα. Κατασκευασμένα από σκληρυμένο 
χάλυβα S2 Alloy steel (HRC 58/42). Περιέχει τα μεγέθη: Torx T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45. S2 ALLOY STEEL HRC 58/62 
ISO 2936,Μήκος κλειδιών (κοντή πλευρά): 1.2-3.5 cm, Τρύπα μόνο 
στην μακριά πλευρά, Βάρος: 350 gr 

 

48 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 15x80 
Κατσαβίδι Torx 15x80.Εργονομική λαβή 2 υλικών. Λαβή από Bi-
Material υλικό. Εύκολη αναγνώριση μύτης μαγνητική. 

 

49 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 20x100 Κατσαβίδι Torx 20 x 100 mm με τρύπα. Αντιολισθητική λαβή  

50 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 25x100 Κατσαβίδι Torx 25 x 100 mm με τρύπα. Αντιολισθητική λαβή  

51 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 27x115 Κατσαβίδι Torx 27 x 115 mm με τρύπα.  

52 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 30x115 Κατσαβίδι Torx 30 x 115 mm.  

53 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟRΧ 40x130 Κατσαβίδι Torx 40 x 130 mm.  

54 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΧΤΥΠΙΤΟ Κατσαβίδι χτυπητό με 13 μύτες  

55 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ Κλειδί φίλτρου λαδιού αυτοκινήτου με αλυσίδα, μέγεθος 4»  

56 
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ 
ΙΜΑΝΤΑ 

Κλειδί φίλτρου λαδιού αυτοκινήτου με ιμάντα.Μέγιστο ωφέλιμο 
άνοιγμα 13,5cm. 

 

57 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Σετ καρυδάκια ½΄΄ και ¼΄΄ , 56 τεμαχίων, περιλαμβάνει 1 καστάνια 
½΄΄ και 1 καστάνια ¼΄΄ , 1 κατσαβίδι ¼΄΄ , 13 καρυδάκια ½΄΄ 
πολύγωνα, 12 καρυδάκια ¼΄΄ πολύγωνα, 10 καρυδάκια ¼΄΄ 
μακρύλαιμα πολύγωνα, 3 κλειδιά allen, 3 μύτες torx 5/16΄΄ , 1 
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μπουζόκλειδο 21mm, 1 προέκταση μύτης ¼΄΄ x60mm, 1 
αντάπτορα μύτης για κατσαβίδι ¼΄΄ , 1 αντάπτορα μύτης για 
καστάνια ½΄΄, 1 πολύσπαστο ¼΄΄, 1 πολύσπαστο ½΄΄ , 1 μανέλα Τα 
½΄΄, 1 μανέλα Τα ¼΄΄, 1 προέκταση ½΄΄x125mm, 1 προέκταση 
¼’’x50mm, 1 προέκταση ¼’’x100mm 

58 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½΄΄ 

Καστάνια αυτόματη 1/2" 72 δόντια, σετ 26 τμχ, 2 Προεκτάσεις 
1/2" : 125, 250mm, 2 Καρυδάκια για μπουζί 1/2" : 16, 21mm, 
Πολύσπαστο 1/2", Προσαρμογέας 3/8" dr. θηλυκός x 1/2" dr. 
Αρσενικός, 15 Καρυδάκια 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 24, 27, 30, 32mm 

 

59 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ¼΄΄ 

Κασετίνα 48 τμχ που περιλαμβάνει:1/4"  καστάνια 72 θέσεων 
(κλικ), 1/4" κατσάβιδι τετράγωνης υποδοχής για καρυδάκια, ΤΑΦ 
Μανέλα 1/4" τετράγωνης υποδοχής, 2 προεκτάσεις 50 χιλ και 100 
χιλ, 13 τεμάχια καρυδάκια  4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 ,8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 
13 , 14.Πολύσπαστο για δύσκολα σημεία 1/4", Adaptor για 
εξάγωνα μυτάκια 1/4". Εξάγωνα μυτάκια, ALLEN 3 , 4 , 5 , 6 , 
7.Phillips 1 , 2 , 3 ,Pozi 1 , 2 , 3, FD 4 , 5.5 , 7,Torx T - 10 , 15 , 20, 25, 
27, 30, 8 τεμάχια Μακριά καρυδάκια 1/4" 5,6,7,8,9,10,11,12 

 

60 ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ALLEN ½΄΄ 

Σειρά καρυδάκια με υποδοχή 1/2'', 10 τμχ, σε κασετίνα. 
Περιλαμβάνει τα εξής: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm ύψους 
55mm,14 mm ύψους 65 mm,17 mm ύψους 70 mm,19 mm ύψους 
70 mm. 

 

61 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ  ½΄΄ 

Σειρά καρυδάκια TORX αρσενικά θηλυκά 16 τεμαχίων 
1/2''.Εξαιρετικής ποιότητας από Chrome Vanadium ατσάλι. Σε 
μεταλλική κασετίνα. Περιλαμβάνει τα νούμερα: Αρσενικά : T30 , 
T40 , T45, T50 , T55 , T60, T70 Θηλυκά :  E10 , E11 , E12, E14 , E16, 
E18, E20 , E22 , E24. 

 

62 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
8mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 8mm 
 

63 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
9mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 9mm 
 

64 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
10mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 10mm 
 

65 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
11mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 11mm 
 

66 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
12mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 12mm 
 

67 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
13mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 13mm 
 

68 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
14mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 14mm 
 

69 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
17mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 17mm 
 

70 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΑΦ ΠΕΡΑΣΤΟ 
19mm 

Καρυδάκι ταφ περαστό μεγέθους 19mm 
 

71 ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΕΝ 

Σετ 9 τμχ, με κεφαλή που συνδυάζει την ίσια κεφαλή με την 
κεφαλή τύπου μπίλιας. Μακριά κλειδιά Allen επαγγελματικής 
ποιότητας. Κατασκευασμένα από σκληρυμένο χάλυβα S2 Alloy 
steel (HRC 58/42) Περιέχει τα μεγέθη:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10, S2 
ALLOY STEEL HRC 58/62. Μήκος κλειδιών (κοντή πλευρά): 1.4-3.5 
cm. Μήκος κλειδιών (μακριά πλευρά): 6-16.5 cm. Βάρος: 400 gr 

 

72 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6-32 

Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά, din 3113, 26 τεμαχίων από no 6-
32. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (crv), κεφάλια επιχρωμιομένα, με 
γυαλισμένες κεφαλές, σε θήκη 

 

73 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Νο 41 
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CRV). Επιχρωμιωμένες κεφαλές. 
Μέγεθος: 41 mm. 

 

74 ΣΕΙΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Σειρά γερμανοπολύγωνα κλειδιά κατασκευασμένα από υψηλής  
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ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα 
(CRV).Κεφάλια επιχρωμιωμένα, με γυαλισμένες κεφαλές. Μεγέθη 
από 6-32.Υφασμάτινη θήκη υψηλής ανθεκτικότητας. Σετ των 12 
τμχ. 

75 ΣΕΙΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Σειρά γερμανοπολύγωνα κλειδιά κατασκευασμένα από υψηλής 
ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα 
(CRV).Κεφάλια επιχρωμιομένα, με γυαλισμένες κεφαλές. Μεγέθη 
από 6-32.Υφασμάτινη θήκη υψηλής ανθεκτικότητας. Σετ 12 τμχ. 

 

76 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10΄΄ 

Γαλλικό κλειδί προσαρμοζόμενο, 10΄΄, από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα (CRV). 
Πατενταρισμένη σχεδίαση που προσφέρει 6 βασικά 
πλεονεκτήματα: Μεγαλύτερο άνοιγμα σιαγώνας κατά 18%. Ειδικά 
σχεδιασμένη οδόντωση της σιαγώνας για ακριβέστερη σύσφιξη 
και αποφυγή γλιστρημάτων. Εργονομική αντιολισθητική λαβή 
μίας φοράς, κατά της καταπόνησης του χεριού, εξοικονομώντας 
25% ενέργεια. Πατενταρισμένο ροδάκι ακριβείας και εύκολου 
χειρισμού. Μικρότερο βάρος κατά 10%. Χάραξη αριθμών 
μέτρησης με laser. 

 

77 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12΄΄ 

Υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα 
(CRV). Πατενταρισμένη σχεδίαση που προσφέρει 6 βασικά 
πλεονεκτήματα: Μεγαλύτερο άνοιγμα σιαγώνας κατά 18%. Ειδικά 
σχεδιασμένη οδόντωση της σιαγώνας για ακριβέστερη σύσφιξη 
και αποφυγή γλιστρημάτων. Εργονομική αντιολισθητική λαβή 
μίας φοράς, κατά της καταπόνησης του χεριού, εξοικονομώντας 
25% ενέργεια. Πατενταρισμένο ροδάκι ακριβείας και εύκολου 
χειρισμού. Μικρότερο βάρος κατά 10%. Χάραξη αριθμών 
μέτρησης με laser. 

 

78 
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - 
ΜΠΟΥΛΟΥΝΟΚΛΕΙΔΟ 

Μεταλλικό σασί αεροεργαλείου. Πλήκτρο επιλογής δεξιόστροφης 
ή αριστερόστροφης φοράς. Καρέ τετράγωνο 1/2". Υψηλή ροπή 59 
kgm. Υποδοχή εισαγωγής αέρα σπειρώματος 1/4". 

 

79 ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ½΄΄ 
Κατανάλωση έως (lt/min) 130, πίεση(bar) 6, ρακόρ εισόδου 1/4", 
ταχύτητα (r.p.m.) 160, συνολικό μήκος εργαλείου(mm) 255, βάρος 
έως (kg) 1.2, ροπή (kg.m) 6 

 

80 ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 

Mε στρογγυλή λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο 
ατσάλι, βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό, τέντωμα λάμας με 
πεταλούδα, ρυθμιζόμενη λάμα τεσσάρων θέσεων, βάθος κοπής 
110mm, μήκος σταθερής λάμας 300mm 

 

81 ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 
Λάμα γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα, ιδανική για 
χαλυβδοσίδηρο, ορείχαλκο, αλουμίνιο και χαλκό, μήκους 300mm, 
32 δόντια. Σετ των 10 τεμ. 

 

82 ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

Ψαλίδι λαμαρίνας, χυτοπρεσσαριστο, ίσιο. Συναντά ή υπερβαίνει 
ANSI/ASME B107.16-1998 και τα Γερμανικά στάνταρντς DIN 
6438/11.71. Οδοντωτές λεπίδες με θερμική επεξεργασία από 
σφυρήλατο κράμα Χρωμίου – Μολυβδένιου. Κόβει μέχρι 1,2mm 
λαμαρίνα ή 0,7mm. AISI-304 ανοξείδωτο ατσάλι 

 

83 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
Επαγγελματικό φλόγιστρο με ρύθμιση της έντασης της φλόγας. 
Κατάλληλο για MAPP-GAS φιάλες προπανίου. Κατασκευασμένο 
από ορείχαλκο και επισκληρυμένο ατσάλι. 

 

84 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 
MAPP-GAS φιάλη προπανίου, κίτρινη. Περιεχόμενο υπό πίεση.  
Προπυλένιο: 95.5%-100%. Προπάνιο : 0 % - 0.5%. θα εφαρμόζει 
απόλυτα στο υπό προμήθεια φλόγιστρο. 

 

85 ΣΕΓΑΤΣΑ 
Σεγάτσα με βαμμένο τριπλό δόντι,  45 εκ., υψηλής αντοχής λεπίδα 
από ατσάλι Ιαπωνίας. Λεπίδα με θερμική επεξεργασία 
σκλήρυνσης. Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 υλικών 

 

86 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

Επαγγελματική εργαλειοθήκη κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
πλαστικό. Χειρολαβή με αντιολισθητική λαβή. Κουμπώματα 
αλουμινίου με μηχανισμό για να ανοίγουν με το ένα χέρι. Ένα 
αποσπώμενο organizer, δύο θήκες με καπάκι στο κεντρικό καπάκι 
της εργαλειοθήκης για καλύτερη οργάνωση. Ελαστικά 
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αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 60εκ. x 28εκ. x 26εκ.  

87 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ 

Τροχήλατος εργαλειομεταφορέας 6 συρταριών. Συνολικές 
διαστάσεις με τροχούς 680x485x945mm. Συρτάρια με ρουλεμάν, 
βαφή πούδρας, ρόδες με φρένο, βάρος έως 50kg 

 

88 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 25μ. 
Ανοικτού τύπου, με 4 σούκο, και 25μ. καλώδιο μαύρο στρογγυλό, 
3x1.5mm

2
 

 

89 
ΣΕΙΡΑ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟΙ 

Σειρά ζουμπάδες μακρύλαιμοι, σετ των 6 τμχ. Περιλαμβάνει τα 
εξής μεγέθη: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm 

 

90 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 800gr Βάρους 0.8 kg με λαβή fiber glass, din 6475  

91 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0kg Βάρους 1.0 kg με λαβή fiber glass, din 6475  

92 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg Βάρους 1.5 kg με λαβή fiber glass, din 6475  

93 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3,0 kg Βάρους 3.0 kg με λαβή fiber glass, din 6475  

94 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 300gr Βάρους 30gr με λαβή fiber glass, din 1041  

95 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5mx19mm 
Μετροταινία 5mX19mm, με διακόπτη φρεναρίσματος, 
αντιολισθητικό υλικό, λάμα με βαφή Nylon Powder 

 

96 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5mx25mm 
Μετροταινία 5mX25mm, με διακόπτη φρεναρίσματος, 
αντιολισθητικό υλικό, λάμα με βαφή Nylon Powder 

 

97 ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Σύστημα επείγουσας επισκευής ελαστικών εύκολο στη χρήση, για 
σκασμένα λάστιχα, κατάλληλο για επιβατικά και φορτηγά 
οχήματα. Περιέχει 2 λαβές Τ (Ξύστρα και Βελόνα), ένα σωληνάριο 
κόλας 12g,5 ισχυρά κορδόνια επισκευής ελαστικών 

 

98 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 

Παχύμετρο ψηφιακό , 0-150 mm, οθόνη Lcd με πλήρεις ενδείξεις 
5 ψηφίων, με μία μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με θήκη 
ασφαλείας, κατασκευασμένο από ανοξείδοτο χάλυβα, 
δυνατότητα ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 
Μέτρηση σε ίντσες ή σε χιλ. 

 

99 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
Ψηφιακό πολύμετρο με αυτόματες κλίμακες. Μέτρηση τάσης, 
έντασης, αντίστασης, χωρητικότητας, συχνότητας, θερμοκρασίας, 
κλίμακες αυτόματης προσαρμογής.  

 

100 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60W Κολλητήρι 60W τύπου ίσιο.  

101 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Βαρέως τύπου καλώδια CCA. Πλήρως μονωμένες τσιμπίδες. 
 

102 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Δοκιμαστικό τάσης αυτοκίνητου 6-24V. 
 

103 ΦΑΚΟΣ 

Επαναφορτιζόμενος, αδιάβροχος για εξωτερική χρήση, ανθεκτική 
κατασκευή αλουμινίου, φορτίζει σε μπρίζα (230V) και φορτιστή 
αυτοκινήτου (12 V), επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion, ρίψη 
φωτός έως 200μ., 3 στάδια φωτισμού, λειτουργία ZOOM, max 
εύρος ακτίνας κατά ρίψη απόστασης3,25μ., τεχνολογία LED, 
φωτεινότητας 200 Lumen, λάμπα 100.000 ώρες ζωής, λουρί 
συγκράτησης, διαστάσεις 15,4x3,5 

 

104 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 
Κόφτης μοκέτας, 18mm, αυτόματος με λάστιχο, μεταλλικό οδηγό 
και βίδα σταθεροποίησης και 2 λάμες 

 

105 ΒΕΛΟΝΙ 4mm 

Βελόνι θερμικά επεξεργασμένο και σκληρυμένο, με ειδική 
επικάλυψη. Λαβή ανατομική από TPR πλαστικό 2 υλικών 
αντιυδρωτικό / αντιολισθητικό. Εξαιρετικής ποιότητας και 
διαστάσεων4 x 305 [mm]. 

 

106 ΚΑΛΕΜΙ 25mm 

Θερμικά επεξεργασμένο και σκληρυμένο καλέμι, με ειδική 
επικάλυψη. Λαβή ανατομική από TPR πλαστικό 2 υλικών 
αντιυδρωτικό / αντιολισθητικό. Εξαιρετικής Ποιότητας και 
διαστάσεων 4 x 305 [mm]. 

 

107 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 
Βίδες εξάγωνες με σπείρωμα, s=13, l=40 έως 50mm, σε 
συσκευασία των 100 τμχ. 

 

108 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ Στριφώνια γαλβανιζέ, DIN 571, διάστασης 12x70. Σετ των 100 τεμ.  

109 ΟΥΠΑ 
Ούπα τσιμέντου που θα εφαρμόζουν απόλυτα με τα προς 
προμήθεια στριφώνια. Σετ των 50 τεμ. 
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110 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 5x30mm Πριτσίνια κοινά αλουμινίου, 5x30, συσκευασία των 200τεμ.  

111 ΡΟΔΕΛΕΣ 
Ροδέλες, πλακέ, γαλβανιζέ, εσωτερικής διαμέτρου 5mm, σε 
συσκευασία των 100τμχ. 

 

112 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
Πλαστικά δεματικά, μαύρα, 203mmx3,6mm, σε συσκευασία των 
100 τεμ. 

 

113 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  Μεταλλικά δεματικά 201mmx4,6mm, σε συσκευασία των 100 τεμ.  

114 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING ΜΕΓΑΛΑ Λαστιχάκια O-RING μεγάλα, συσκευασία των 54 τεμαχίων.  

115 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ O-RING ΜΙΚΡΑ 
Λαστιχάκια O-RING στρογγυλά μικρά, συσκευασία των 225 
τεμαχίων. 

 

116 ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Ξαπλώστρα τροχήλατη μήκους 1m.  

117 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Τρυπάνια ιδανικά για ξύλο, σε διάφορα μεγέθη.  

118 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 
Σειρά τρυπάνια αέρος μαύρο HSS DIN 338, σετ των 19τμχ. 
Περιλαμβάνει τα μεγέθη από 1.0-10 mm 

 

119 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
Σετ σκληρά τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co5% DIN338, ειδικά για 
ανοξείδωτα των 19 τεμ. Διαστάσεων Φ1-10 mm. 

 

120 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 
Σετ διαμαντοτρίπανα granite για μάρμαρα, γρανίτη μπετόν, 
φυσική πέτρα, pvc, κεραμικά και πλακάκια των 4 τεμ. Διαστάσεων 
Φ5,6,8,10 mm. 

 

121 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX 
Τρυπάνια SDS-MAX, ιδανικό για διάνοιξη οπών σε οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τετράκοπο με 4πλή ελίκοση και 30% πιο γρήγορη 
διέλαση, και μεγαλύτερη αντοχή. Διαστάσεων Φ45. 

 

122 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΙΦΑΛΟ 
Τρυπάνι τύπου γαρίφαλο για διαμπερείς οπές, sds max, 
διαμέτρου 55mm και μήκους 550 mm. 

 

123 Σετ βελόνι – καλέμι sds plus 
Βελόνι και καλέμι sds plus από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα 
250mm, στ των 2 τμχ. 

 

124 
ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΙ - ΚΑΛΕΜΙ sds 
max 

Βελόνι και καλέμι sds max από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα 
250mm 

 

125 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΕΝ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

Διαμαντόδισκος γενικής χρήσης κατάλληλος για μπετό, σκληρά 
πετρώματα, οικοδομικά υλικά. Διαμέτρου 125mm. 

 

126 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX Δίσκος κοπής inox, διαμέτρου 125x1mm.  

127 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Δίσκος κοπής σιδήρου, διαμέτρου 125x2.5mm.  

128 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Δίσκος κοπής ξύλου με 36 δόντια, διαμέτρου 125mm.  

129 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Δίσκος λειάνσεως (λείανσης)  Φ125x6,0, συσκ. των 25τμχ.  

130 ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
Δίσκος διαρκείας για λείανση μπετού, Α' ποιότητας, Φ115x60 
κόκκωση 60, συσκ. των 10τμχ. 

 

131 ΜΥΤΕΣ Σετ μύτες των 31 τεμ. Διαστάσεων 25mm.  

132 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5x300 

Ηλεκτρόδια κοινά, γενικής χρήσης, μέσης επένδυσης, τύπου 
ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων 
και για όλα τα ρεύματα AC/DC, μεγέθους 2,50 mm, Din 1913: E 
4321 R 3 σε συσκευασία του 1 κλ. 

 

133 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 3,2x350 

Ηλεκτρόδια κοινά, γενικής χρήσης, μέσης επένδυσης, τύπου 
ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων 
και για όλα τα ρεύματα AC/DC, μεγέθους 3,25 mm, Din 1913: E 
4321 R 3 σε συσκευασία του 1 κλ. 

 

134 ΚΑΛΑΪ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1mm 
Σύρμα συγκόλλησης (Κόλληση) 250gr, 1.0mm. άριστης ποιότητας 
σε πλαστικό ρολό. 

 

135 ΚΑΛΑΪ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 2mm 
Σύρμα συγκόλλησης (Κόλληση) 100gr, 2.0mm  άριστης ποιότητας 
σε πλαστικό ρολό 

 

136 ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
Σπρέι λίπανσης εργαλείων για κοπή και διάτρηση, συσκευασία 
των 400ml 

 

137 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Σπρέι αντισκωριακό, συσκευασία των 400ml  

138 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 
Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας 50mm, μήκους 60m., καφέ 
χρώματος 

 

139 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Δέστρα ανοικτού τύπου με καστάνια 5Τ διαστάσεων 50mmx9,0m.  

140 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Σκούπα δρόμου, κήπου, με πυκνές σε διάταξη, μέτριες, σκληρές, 
πλαστικές τρίχες, με ελάχιστες διαστάσεις 30x8 εκ. με στειλιάρι. 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

141 ΣΥΡΜΑ 
Το γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ θα είναι μαλακό κοινό 
εμπορίου για κάθε είδους δεσίματα. Θα φέρει υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Πάχος σύρματος 1,00mm. 

 

142 ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Φτυάρι κυρτό, από υψηλής ποιότητας μέταλλο με ξύλινο 
στειλιάρι των 1,20μ. Διαστάσεις φτυαριού 300mmx270mm με 
ανοχή +/- 5% και βάρους 1,1 έως 1,3 κιλά. 

 

143 ΠΙΡΟΥΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Πιρούνα κήπου με 4 δόντια, μήκος 300mm,  πλάτος 220mm, 
μέγεθος λαβής τρύπα Φ35, μήκος λαβής 1200mm, με ξύλινο 
στειλιάρι των 1,20μ. 

 

144 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Τσουγκράνα ατσάλινη σφυρήλατη με 14 δόντια μεταλλική με 
ξύλινο στειλιάρι των 120εκ. έως 150εκ. 

 

145 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Τσουγκράνα – σκούπα γκαζόν ή φύλλων, επαγγελματική, 
μεταλλική με ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. έως 1,50μ. 

 

146 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Σκαλιστήρι ατσάλινο σφυρήλατο, με δίχαλο (σκαλιστήρι κήπων) 
με ξύλινο στειλιάρι μήκους 0,36μ. 

 

147 ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Κασμάς μεταλλικός, ατσάλινος, σφυρήλατος, με ξύλινο στειλιάρι 
των 0,90μ.. Βάρους 2 κιλών. 

 

148 ΤΣΑΠΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
Τσάπα στρογγυλή, μεταλλική με ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. 
Διαστάσεις τσάπας 190mmx200mm με ανοχή +/- 5% και βάρους > 
1,1 κιλά. 

 

149 
ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Τσαπάκι ατσάλινο σφυρήλατο, με δίχαλο (τσαπάκι κήπων) με 
ξύλινο στειλιάρι μήκους 0,36μ. 

 

150 
ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΤΕΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Τσαπάκι στενό, πολλαπλών χρήσεων, από εξαιρετικής ποιότητας 
μέταλλο, με διαστάσεις τσάπας 10x18cm, με ξύλινο στειλιάρι 
0,36μ. 

 

151 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ 
Ξύλινο στειλιάρι των 0,90μ. κατάλληλο για τα υπό προμήθεια 
τσαπάκια. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στο τσαπάκι χωρίς να 
απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. 

 

152 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ 

Ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. κατάλληλο για τα υπό προμήθεια 
εργαλεία (φτυάρι, τσάπα κτλ). Θα μπορεί να προσαρμοστεί στα 
εργαλεία χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά 
στερέωσης. 

 

153 ΑΛΦΑΔΙ 
Βαρέως τύπου με τρία μάτια, κατασκευασμένο από αλουμίνιο 
πάχους 2mm., ενσωματωμένος χάρακας ακρίβειας 

 

154 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 8-22 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 
8-22mm 

 

155 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 500gr 
Xωρητικότητα 500 gr Μήκος 400mm Πίεση 6000-8000psi Υλικό 
Ατσάλι 

 

156 
ΓΩΝΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm 
No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε 
περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης. 
Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή 
Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού 
χωρίς κλότσημ. 
Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε 
στενούς χώρους 
Μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του 
κέλυφους γραναζιών, προστατεύεται όταν εργάζεστε σε στενά 
σημεία. 

 

157 
ΓΩΝΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Απόδοση ισχύς 405W, ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000σ.α.λ. , 
διάμετρος δίσκου 125mm, με δεύτερη μπαταρία και φορτιστή 

 

158 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου κατασκευασμένη 
από ανθεκτικό πλαστικό. Χειρολαβή από αλουμίνιο με 
αντιολισθητική λαβή. Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για 
να ανοίγουν με το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα organizers. 
Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για καλύτερη οργάνωση των 
εργαλείων. Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 
66εκ. x 30εκ. x 28εκ. 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

159 ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 35 mm Καλέμι με λαβή 300mm/35mm  

160 ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 50 mm Καλέμι με λαβή 300mm/50mm  

161 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1΄΄ 
ΕΞΑΓΩΝΟ 24mm 

Καρυδάκι αέρος  1'' εξάγωνο 24 mm βαρέου τύπου 
 

162 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1΄΄ 
ΕΞΑΓΩΝΟ 26mm 

Καρυδάκι αέρος  1'' εξάγωνο 26 mm βαρέου τύπου 
 

163 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1΄΄ 
ΕΞΑΓΩΝΟ 27mm 

Καρυδάκι αέρος  1'' εξάγωνο 27 mm βαρέου τύπου 
 

164 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1΄΄ 
ΕΞΑΓΩΝΟ 32mm 

Καρυδάκι αέρος  1'' εξάγωνο 32 mm βαρέου τύπου 
 

165 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1΄΄ 
ΕΞΑΓΩΝΟ 33mm 

Καρυδάκι αέρος  1'' εξάγωνο 33 mm βαρέου τύπου 
 

166 ΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 0,90μ. Βάρους 2kg, και ξύλινο στειλιάρι ύψους 0,90μ.  

167 ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ Μπαστούνια κόλλας σιλικόνης διάφανη  

168 ΚΟΦΤΑΚΙ Κοφτάκι 180mm  

169 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ Μετροταινία μήκους 30μ.  

170 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ Μετροταινία μήκους 50μ.  

171 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm Διάστασης 160 χιλιοστών  

172 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο10 Ούπα πλαστικά Νο 10 κουτί 100 τεμ.  

173 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο12 Ούπα πλαστικά Νο 12 κουτί 100 τεμ.  

174 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο8 Ούπα πλαστικά Νο 8 κουτί 100 τεμ.  

175 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 3,0x12mm Κοινά αλουμινίου, 3,0x12mm  

176 ΡΟΔΕΛΕΣ M6, M8 Γαλβανιζέ Μ6 ή Μ8  

177 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 
Πιστόλι σιλικόνης χειρός κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο 
κόφτη στο στόμιο, χωρητικότητας 1/10 γαλονίου 

 

178 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

Σετ 5 τεμ., διαστάσεις 4,5,6,8,10mm 
 

179 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 

Σετ 6 τεμ., διαστάσεις 2,3,4,5,6,8mm 
 

180 ΣΚΕΡΠΑΝΙ Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι  

181 ΣΚΥΛΑ Μήκους 180 mm  

182 ΤΑΝΑΛΙΑ Των 160mm  

183 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

ο
  

1΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1'' 

 

184 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

ο
  

1/2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1/2'' 

 

185 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

ο
  

2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  2'' 

 

186 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

ο
  

1΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1'' 

 

187 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

ο
  

2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  2'' 

 

188 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

ο
  

1/2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1/2'' 

 

189 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ Ρυθμιζόμενη με 22 δόντια και ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,20μ.  

190 ΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ 2m Μέτρο ξύλινο σπαστό 2 μ.  

191 
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 
ΤΟΥΡΜΟ 

Χρησιμοποιείται για κόλληση, ξεκόλλημα, μπρουντζοκόλληση, 
θέρμανση των προς επεξεργασία τεμαχίων επικασσιτέρωση. 
Μεμονωμένα ελεγχόμενη παροχή αερίου και αέρα. 

 

 

Ομάδα Β: Χειράμαξες 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 

Μεταλλική χειράμαξα οδοκαθαριστών με κάδο απορριμμάτων, 
χωρητικότητας 80Λ και κυτίο μικροεξαρτημάτων χωρητικότητας 35 Λ. Η 
χειράμαξα θα αποτελείται από σκελετό, τρεις τροχούς κύλισης, κάδο 
απορριμμάτων και κυτίο μικροεξαρτημάτων. Η σύνδεση των επιμέρους 
στοιχείων των χειραμαξιδίων κατά τρόπο που εξασφαλίζει ομοιόμορφη 
και ομοιογενή κατανομή ιδιοτήτων σε κάθε σημείο έτοιμου προϊόντος. 
Μέγιστο μήκος 1089 χιλ. περίπου, μέγιστο πλάτος 612 χιλ. περίπου, 
μέγιστο ύψος 960 χιλ. περίπου. Ύψος στομίου φόρτωσης 900 χιλ. 
περίπου. Επίσης θα φέρει σε εμφανές σημείο λογότυπο σε πινακιδάκι 
αλουμινίου και στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου με έτος 
κατασκευής από αυτοκόλλητο pvc και σήμανση με αυτοκόλλητες 
ερυθρόλευκες ανακλαστικές λωρίδες. Οι χειράμαξες να είναι 
αριθμημένες με αριθμούς που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Θα 
υπάρχει ένδειξη ΄΄ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ΄΄ 
Σκελετός: Στιβαρής κατασκευής, κατασκευάζεται πλευρικά από δύο 
υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα κατάλληλου σχήματος, ελάχιστου 
πάχους 2,50 χιλ. με διακοσμητικές διατρήσεις, συνδεδεμένα μεταξύ τους 
με σωλήνες διαμέτρου τουλάχιστον 25 χιλ. και ελάχιστου πάχους 1,80 
χιλ. επιψευδαργυρωμένα για προστασία από διάβρωση. Σε όλο το μήκος 
της πίσω πλευράς θα φέρει  μεγάλη, εύχρηστη, χαλύβδινη χειρολαβή 
τροχηλάτησης. Θα διαθέτει κατάλληλα σημεία συγκράτησης για τα 
σύνεργα των οδοκαθαριστών. Θα είναι βαμμένος εξωτερικά με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester σε χρώμα γκρι αμμώδες. 
Τροχοί: Πλευρικά, στο κάτω οπίσθιο μέρος του σκελετού θα εδράζονται 
δύο τροχοί ελάχιστης διαμέτρου 30 εκ. ανεξάρτητης και κάθετης κατά 
360

ο
 περιστροφής. Στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού θα 

εδράζεται ένας μικρός τροχός κυλίσεως ελάχιστης διαμέτρου 16 εκ., 
ανεξάρτητης οριζόντιας και κάθετης κατά 360

ο
 περιστροφής και φέρει 

πέδηση που περιλαμβάνει ποδοπετάλ για την ακινητοποίησή του, με 
απλό πάτημα προς τα κάτω του πετάλ. Όλοι οι τροχοί θα είναι βαρέως 
τύπου με ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την 
εξασφάλιση αθόρυβης και άνετη κύλησης. 
Κάδος και κυτίο: Θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές, ειδικής 
σύνθεσης πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πιέσεως, 
χωρητικότητας 80 και 35 λίτρων αντίστοιχα. Θα έχουν σχήμα κόλουρης 
πυραμίδας με διευρυνόμενες πλευρές προς τα επάνω και 
στρογγυλεμένες γωνίες. Το χείλος τους περιμετρικά στο επάνω μέρος θα 
τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακό πλαίσιο 
σχήματος Π με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή εισόδου 
βρόχινων και την διαφυγή  δυσάρεστων οσμών. Ανθεκτικοί σε κρούσεις, 
καιρικές συνθήκες, σήψη, διάβρωση. Με ομοιογενή χρωματισμό του 
υλικού, απρόσβλητο στις καιρικές συνθήκες με πρόσθετη ειδική 
κατεργασία υπεριώδους σταθεροποίησης για ανθεκτικότητα στη 
γήρανση. ΕΝ840-2/5/6. Το κυτίο εξαρτημάτων θα διαθέτει κλειδαριά με 
κλειδί τριγωνικής διατομής DIN 22417. 

 

 

2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300 
lt  

Αεροσυμπιεστής 300 lt ελαιολίπαντο με κινητήρα 5 Hp 380V – 50 Hz 
μέγιστη πίεση 11 Bar 

 

2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,5 KVA 
Μεγιστη ισχυς KVA 8.5 Ταση/Συχνοτητα Volt/Hz 230/50 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Tυπος 4χρονος-αεροψυκτος,OHV Κυβισμος/HP 389cc/13HP Με μιζα και 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

μπαταρια Ροδες για ευκολη μεταφορα Καυσιμο αμολυβδη βενζινη 

3 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 
180Α 

Απόδοση 180Α, ισχύς 8,0 KVA, τάση 230V, max διάμετρος ηλεκτροδίου 
Φ4,0mm, βάρος 5,8 kg 

 

4 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 1/2'' 

Καστάνια επαγγελματική βαρέου τύπου για καρυδάκια ½’’ 
 

5 
ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 1'' ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 

Μανέλα βαρέου τύπου 1’’ με κεφαλή 
 

6 
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300Λ 

Μπετονιέρα βενζίνης 1 σάκου με μειωτήρα 300λτ επαγγελματική 
διαστάσεων 1,75x0,90x1,30 με κοτσαδόρο 

 

7 
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 

Ψηφιακό  παχύμετρο / μικρόμετρο ακριβείας 0-150mm. 
Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία μπαταρία που να 
περιλαμβάνεται, με θήκη ασφαλείας.  
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση. 
Μέτρηση σε ίντσες ή μέτρηση σε mm. 

 

8 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  

 Για έλεγχο και φούσκωμα ελαστικών,  με μανόμετρο με λαστιχένια 
προστατευτική επένδυση, με βαλβίδα σύνδεσης 

 

9 ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα 
βήματα του 0,1χιλ. για κοπές ακριβείας 
3 διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT, Παράλληλο 
οδηγό, Στόμιο εξαγωγής σκόνης 
Ισχύς εισόδου 600 Watts 
Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts 
Μέγιστο βάθος κοπής 1.5 χιλ. 
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12 χιλ. 
Πλάτος πλάνης 82 χιλ. 
Μήκος πέλματος 290 χιλ. 
 

 

10 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1'' 
ΜΗΚΟΣ 125 mm 

Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1’’ μήκους 125mm 
 

11 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1'' 
ΜΗΚΟΣ 325 mm 

Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1’’ μήκους 325mm 
 

12 
ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x10 

Τριπλή σκάλα αλουμινίου 3x10 σκαλιά 
Διαστάσεις: 
Κλειστή: 2,80m 
Ανοιχτή: 6,75m 

 

13 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ Μετροταινία μήκους 5μ. 
 

14 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΕ 
ΦΛΟΤΕΡ 

Ισχύς 1100W στόμιο 1’’-1.1/4’’-1.1/2’’ μανόμ. Max 8 m 
 

15 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ 
Φ10mm 

Ψαλίδι μπετού Φ10mm 
 

16 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΕΤΟΥ 
Φ16mm 

Ψαλίδι μπετού Φ16mm 
 

 

Ομάδα Γ: Ειδικό ηλεκτρονικό πολϋόργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗ AC & 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
VA310C V&A 

Αμπεροτσιμπίδα ΑC με μέτρηση θερμοκρασίας. Χαρακτηριστικά: 
Βοηθητικός Φωτισμός. Μέτρηση Ωμικής Συνέχειας με Buzzer. Data 
Hold. Κλίμακα Χαμηλών ρευμάτων (20Α). Τάση DC : 1000V 
±(1%+2). Τάση ΑC : 750V ±(1,2%+2). Ένταση ΑC : 20Α / 200Α/ 
1000Α  ±(2%+5). Αντίσταση : 200Ω/ 2kΩ ±(1%+3). Θερμοκρασία : -
40°C ~ 750°C 

 

2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

Ολόσωμη ζώνη αναρρίχησης με ζώνη μέσης με τον πλέον 
εργονομικό σχεδιασμό, με δυο σημεία αγκύρωσης, ένα στο 
στήθος και ένα στην πλάτη ενώ η ζώνη μέσης θα φέρει δυο 
σημεία κατάλληλα για περιορισμό σε θέση εργασίας. 
Κατασκευασμένη από υγροαπωθητικούς ιμάντες,  θα φέρει 
αποσπώμενη, πλενόμενη, αεριζόμενη επένδυση στην πλάτη, την 
μέση και τα πόδια ενώ  θα φέρει ανθεκτική ενίσχυση στους 
ώμους. Η προσαρμογή των ιμάντων θα γίνεται με το 
πρωτοποριακό σύστημα Revolver ενώ θα φέρει πόρπες 
αεροπορικού τύπου Duo-Lok. Οι κρίκοι της εξάρτησης να είναι 
κατασκευασμένοι από αλουμίνιο Tech-Lite και ο κρίκος 
ανάρτησης της πλάτης να έχει ειδικό σύστημα επαναφοράς. Θα 
διαθέτει ειδική θέση για την αγκύρωση των κρίκων του 
υπόλοιπου εξοπλισμού όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται ενώ θα 
διαθέτει αντανακλαστικές λωρίδες στην επένδυση της πλάτης. Θα 
διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ιμάντων υποβοήθησης για την 
περίπτωση της πτώσης αυξάνοντας σημαντικά το χρόνο έως την 
διάσωση του χρήστη.  

 

3 ΙNVERTER DC/AC  

600W. Τάση εξόδου: 230V. Τάση εισόδου: 12VDC.  Διαστάσεις: 
18.5x12.5x7cm. On-Off διακόπτης. Αλουμινένιο περίβλημα. 
Προστασία από υπερφόρτωση & βραχυκύκλωμα. Ανίχνευση 
υψηλής & χαμηλής τάσης εισόδου.  Έξοδος τροποποιημένου 
ημιτόνου υψηλής απόδοσης. Δύο πρίζες σούκο. Peak Power: 
1.200W. 1 χρόνο εγγύηση. 

 

4 
ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θα είναι  ένα πολυλειτουργικό όργανο, γρήγορο, ακριβές, 
εύκολο στην χρήση για το βασικό σύνολο δοκιμών 
ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά το 
πρότυπο IEC/EN 61557. Εκτός αυτού, θα  δίνει τη 
δυνατότητα on-line παρακολούθηση της τάσης δοκιμής, τον 
έλεγχο ακολουθίας φάσεων και την μέτρηση αντίστασης 
γείωσης. Θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα χαρακτηριστικά 
των ασφαλειών και ΔΔΡ (RCD) με αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων PASS / FAIL. Όλα τα αποτελέσματα 
μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του οργάνου και να 
ματαφερθούν σε Η/Υ μέσω λογισμικού που περιλαμβάνεται 
στο σετ για αποθήκευση, αποτίμηση και δημιουργία του 
πρωτοκόλλου ελέγχου και της έκθεσης παράδοσης στη 
Ελληνική φόρμα ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ. 
Όργανο και λογισμικό θα υποστηρίζουν και την Ελληνική 
γλώσσα. 
Λειτουργίες Μετρήσεων 
Αντίσταση μόνωσης με DC τάση απο 50 V έως 1000 V 
Συνέχεια των αγωγών προστασίας PE με 200 mA ρεύμα δοκιμής 
και αυτόματη αλλαγή πολικότητας 
Συνέχεια των αγωγών προστασίας PE με 7 mA ρεύμα δοκιμής 
χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD) 
Σύνθετη αντίσταση Γραμμής/Βρόχου 
Βρόχος σφάλματος 
Βρόχος σφάλματος χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD) 
TRMS τάση και συχνότητα 
Διαδοχή φάσεων L1, L2, L3 
Έλεγχος ΔΔΡ (RCD) AC, A, F, B 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Αντίσταση γείωσης με 3-αγωγούς. 

Άλλα Χαρακτηριστικά 
Προκαθορισμένες μικρές ρουτίνες μετρήσεων AUTOSEQUENCE 
Αυτόματη μέτρηση TT (U, Zln, Zs, Uc) 
Αυτόματη μέτρηση TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe) 
Αυτόματη μέτρηση TN (U, Zln, Zlpe, Rpe) 
Ενσωματωμένες οθόνες βοήθειας συνδεσμολογιών μέτρησης 
Ενσωματωμένοι πίνακες ασφαλειών για αυτόματη αποτίμηση 
αποτελεσμάτων των αντιστάσεων γραμμής/βρόχου 
Παρακολούθηση και των 3 τάσεων σε πραγματικό χρόνο 
Αυτόματη εναλλαγή πολικότητας στον έλεγχο συνέχειας 
Βρόχος σφάλματος χωρίς ενεργοποίηση του ΔΔΡ (RCD) 
Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταριών και επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες στο βασικό εξοπλισμό 
Αυτοματοποιημένος έλεγχος ΔΔΡ (RCD) 
Επικοινωνία μέσω Bluetooth με Η/Υ, Android tablets και smart 
phones 
Λογισμικό EuroLink PRO για αποθήκευση αποτελεσμάτων και 
δημιουργία αναφοράς ελέγχου στα Ελληνικά στη φόρμα ΕΛΟΤ 
HD384 και ΚΕΗΕ, πρωτόκολλο ελέγχου και έκθεση παράδοσης 
EuroLink εφαρμογή Android για διαχείριση αποτελεσμάτων 
(προαιρετικά). 

5 
ΣΧΟΙΝΙ ΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σχοινί θέσης εργασίας, γρήγορη σύνδεση/ αποσύνδεση με διπλό 
γάντζο. Υψηλής αντοχής μανίκι προστασίας. Χαρακτηριστικά:  
Ελάχιστο μήκος: 0,9m. Μέγιστο μήκος: 2m. Βάρος: 0,715kg 

 

6 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΤΡΥΠΑΝΙ 

18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία 
μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah, 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με 
όλο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης 
ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών 
με διαφορετικά μεγέθη βίδας. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ. 
Max Torque (Hard) 60 Nm 
Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts 
Με φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη 
ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Βελτιωμένη σχεδίαση 
λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και 
καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion 
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο 
εργαλείο. Πολυφορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας 
τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χαλύβδινο κλιπ 
ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης να παρέχει λύσεις 
αποθήκευσης. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου, πολυφορτιστή 
XR, κλίπ ζώνης, μαγνητική προέκταση μύτης και ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς. 

 

 

 
 

3. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ  1.3 HP 

Αλυσοπρίονο κλαδευτικό. Κυβισμός 23,6cc, 1.3hp, βάρος έως  2,6kg, 
μήκος λάμας 25cm. Να διαθέτει σύστημα για εύκολη εκκίνηση. 

 



Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

2 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3HP 

Θαμνοκοπτικό 48cc, ιπποδύναμη 3hp, βάρος εως  8kg. To θαμνοκοπτικό 
θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες στα Ελληνικά, δίσκο κοπής 
αστέρι, αορτήρα βαρέως τύπου, κεφαλή μεσινέζας τύπου χταπόδι, μάσκα 
προστασίας με σήτα. 

 

3 
ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  0.85 
HP 

Ψαλίδι μπορντούρας  22,5cc, 0,85hp, μήκος λάμας 60cm, βάρος έως 5kg. 
Να διαθέτει σύστημα ανάδρομης κίνησης για απροβλημάτιστο ξεκίνημα 
με ελάχιστη προσπάθεια καθώς και διπλό σύστημα απορρόφησης 
κραδασμών. 

 

4 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
2,4HP 

Αλυσοπρίονο επαγγελματικό. Κυβισμός 35,2cc, ιπποδύναμη 2,4hp, βάρος 
έως 3,9kg, μήκος λάμας 40cm. 

 

5 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
ΧΕΙΡΟΣ 

Κονταροπρίονο χειρός τηλεσκοπικό με μήκος  5Μ. 
 

6 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 1,9HP 

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό με μέγιστο μήκος 3,90μ. 36cc, ιπποδύναμη 
1.9hp, βάρος έως  7.8kg. Τεχνολογία  για μειωμένη κατανάλωση – 
θόρυβο. Το κονταροπρίονο  να συνοδεύεται από το σύστημα στήριξης  
για μικρότερη καταπόνηση στα χέρια. 

 

7 ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4,5 HP 
Σκαπτικό χαμηλού βάρους (40kg), κινητήρας 4,5HP, μετάδοση κορώνα 
πηνίο, 1 ταχύτητα εμπρός 1 πίσω. Μήκος σκαψίματος αυξομειούμενο, 
25cm, 40cm, 60cm. 

 

8 ΜHΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 6HP 
Επαγγελματική μηχανή γκαζόν  6HP. Αυτοκινούμενη, διάμετρος κοπής 
50cm, κάδος 60λτ, πλαίσιο μεταλλικό, βάρος  έως 38,5kg, ρουλεμάν 
στους τροχούς, βαρέως τύπου αλουμινένιος ρότορας. 

 

9 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
5,2HP 

Αλυσοπρίονο επαγγελματικό. Κυβισμός 50,2cc, ιπποδύναμη 5,2hp, βάρος 
έως 5,2kg, μήκος λάμας 45cm. 

 

10 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Φάρδος ιμάντα 50mm, μήκος 9m, με καστάνια. 
 

11 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
(ΣΑΜΠΑΝΙΑ) 

Φάρδος ιμάντα 25mm, μήκος 3m 
 

12 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
70LT 

Καρότσι γαλβανιζε 70lt με τροχό 380(Φmm) 
 

13 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8X150mm 
ΙΣΙΑ 

Κατσαβίδια ίσια διαστάσεων 8x150 mm 
 

14 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8X150mm 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

Κατσαβίδια σταυρού διαστάσεων 8x150 mm 
 

15 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 

Τελευταίας γενιάς 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα 
τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR. 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης 
με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 
θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο 
βίδωμα. Να συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των 
εργαλείων και των εξαρτημάτων 13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο 
κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. Φωτεινό λευκό LED 
με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη 
λειτουργικότητα. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Χαλύβδινο κλιπ ζώνης και 
ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης. 
Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες 
μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V. 
NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου,  
Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Mαγνητικό Αντάπτορα 
Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah 
Max Torque (Hard) 80 Nm 
Max Torque (Soft) 42 Nm 
Αποδιδόμενη ισχύς 650 Watts 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 50 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ. 
 

 



Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

16 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 
ΚΑΡΟΥΛΙ 50m 

Μπαλαντέζα καρούλι 50 m με τέσσερις πρίζες σουκο. 
 

17 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
ΠΛΗΡΕΣ 

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία 
διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές 
σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές 
περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή αποσπώμενο κεφαλών για 
διάτρηση σε ξύλο , χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. 
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και 
εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει 
υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Ο 
συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση 
που μπλοκάρει το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής αέρα 
του κινητήρα για πλήρη προστασία των ματιών του χρήστη. 
NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστή βάθους, 
Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου 
Ισχύς εισόδου 900 Watts 
Αποδιδόμενη ισχύς 700 Watts 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 28 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
 

 

18 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Κινητήρας 1500W, 95χιλ. Μεγάλος υπερμεγέθης κρουστικός μηχανισμός 
για πολύ μεγάλη αντοχή και άριστη απόδοση κατά την θραύση μπετόν. 
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων για να ρυθμιστεί οπουδήποτε στο 
κυλινδρικό σώμα του εργαλείου για άνετη χρήση σε κάθε εφαρμογή. 
Ισχύς εισόδου 1500 Watts 
Αποδιδόμενη ισχύς 750 Watts 
 

 

19 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 500W 

Κινητήρας 500W. Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπουν την 
κοπή σε κάθε υλικό. Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη 
απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας. 
Ενσωματωμένος φυσητήρας σκόνης για καλύτερη ορατότητα της 
περιοχής κοπής. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πέλματος 45° δεξιά και 
αριστερά με προεπιλεγμένες θέσεις στις 0° και 45° για φαλτσοκοπές 
ακριβείας. Βαρύ, χαλύβδινο πέλμα με αντιχαρακτική επένδυση και με 
προστατευτικό αντιχαρακτικό πλαστικό. Μπορεί να συνδυαστεί με 
παράλληλο οδηγό ή κυκλικό οδηγό για ακριβείς κοπές. 
NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κλειδί άλλεν, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς 
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45 ° 
Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ξύλο ] 85 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ατσάλι ] 10 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη Σιδηρούχο 
Μέταλλο ] 20 χιλ. 
 

 

20 
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
3+1 ΣΚΑΛΙΑ 

Σκάλα αλουμινίου 3+1 σκαλιά ύψους 0,80μ. 
 

21 
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
7+1 ΣΚΑΛΙΑ 

Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. 
 

22 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ Μετροταινία μήκους 3μ.  

23 ΤΡΙΒΕΙΟ 

Τριβείο ισχύος 230W. Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης 
χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης 
σκόνης για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των 
φύλλων λειάνσεως. Ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση κλιπ τα οποία 
συγκρατούν απόλυτα το γυαλόχαρτο και βρίσκονται χωνευτά στο 
εργαλείο, προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή με παρακείμενες 
επιφάνειες 

 

24 
ΤΣΑΠΑ ΣΤΕΝΗ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Μακριά, στενή, με στρογγυλό κεφάλι, σφυρήλατη και ξύλινο στειλιάρι 
ύψους 0,90μ. 

 

25 ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ Φτυάρι κυρτό με ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,30μ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια εργαλείων, 
φορητών μηχανημάτων χειρός, χειραμαξών, ειδικού ηλεκτρονικού πολυοργάνου ελέγχου 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, φορητών μηχανημάτων, κλπ. για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου 
Λέσβου. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας. 
Το αντικείμενο της προμήθειας  είναι η προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός, 

χειραμαξών, ειδικού ηλεκτρονικού πολυοργάνου ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, φορητών 
μηχανημάτων, κλπ. για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου Λέσβου. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

• Το Συμφωνητικό. 

• Η Διακήρυξη . 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη 

της Προμήθειας. 

Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 



ΑΡΘΡΟ 40 
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό. 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ τ. Α 87/2010), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , 

όπως καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης μας, και εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τα 

γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, και έως του ποσού των 

58.494,76 με Φ.Π.Α 17%. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 

5% της συμβατικής αξίας, (των ομάδων  που του κατακυρώθηκαν), χωρίς τον 

Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την 

πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της 

υπηρεσίας  που παραλήφθηκε οριστικά. Γ ια την σταδιακή αποδέσμευσή τους 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη 



παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει 

δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία του Δήμου τον αναθέτοντα φορέα 

προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Λέσβου) , δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 

όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)τα στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης / πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Λέσβου 

ορίζεται σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από τις τμηματικές παραγγελίες  της 

υπηρεσίας προς τον ανάδοχο σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου και για διάστημα ενός (1) έτους 

(σχετικό άρθρο 4). 

1. Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 209/του ν. 4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 



εκπρόθεσμα παραδομένων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70    

  Έκπτωση του Αναδόχου. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί τα προς προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 80 
Πλημμελής κατασκευή. 

Α) Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, με 

παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που 

παρουσιάζουν αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για 

τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς 

προμήθεια ειδών, δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των προς 

προμήθεια ειδών, επηρεάζουν την ακαταλληλότητά τους και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα προς προμήθεια είδη 

μπορεί να απορριφθούν. 

Β) Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, της παραγράφου 11β του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016, μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση, στην 

περίπτωση που απορριφθούν τα προς προμήθεια είδη στο σύνολο τους η 

μερικώς, με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή 



Παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα 

του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση 

ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, ή απόρριψης και 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους . 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, 

υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 

της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον 

τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 

ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή 

ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση 

μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Γ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 

στους προμηθευτές. 

Δ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 

παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, 

που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 

οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν για το Δήμο Λέσβου και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 5 του 221 άρθρου του ν. 4412/2016. 

Ε. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των προς 

προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η 

παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την γνωστοποίηση σε 

αυτόν, των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, κατ' έφεση εξέταση μπορεί να 

γίνει και αυτεπάγγελτα, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από την λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο 

και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο 

προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Στ. Τα προς προμήθεια είδη μπορεί να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση 

μόνο μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 



 

ΑΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος -οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους 

φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης 

εκτός του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 100  

Τρόπος 

πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει μετά την διενέργεια 

της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού 

λογαριασμού (τιμολόγιο). 

Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 110 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1. Η παραλαβή των τα προς προμήθεια ειδών γίνεται από τις Επιτροπές της 

παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 

έναν, ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή . 

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 

διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) Να παραλάβει τα προς προμήθεια 

είδη. 

β) Να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, λόγω 

αποκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης. 

γ) Να απορρίψει τα προς προμήθεια είδη, αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια 

των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο των προσφερόμενων προς 

προμήθεια ειδών, παρουσιάζουν ατέλειες ή βλάβες, αυτές επισκευάζονται από τον 

προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας. Για το εύλογο του 

χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες. 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

4. Αν η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού 



πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, μέσα στον 

οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου Λέσβου  και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο 

το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προς προμήθεια είδη 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, το αρμόδιο 

Τμήμα που θα παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, εκδίδει δελτίο εισαγωγής των, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

5. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 

σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από την 

σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 

του ν. 4412/2016. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 120  

Χρόνος εγγύησης. 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής 

παραλαβής των προς προμήθεια ειδών, καθορίζεται από τον προσφέροντα και 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος (αν δεν αναφέρεται στην 

προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 

ΑΡΘΡΟ 130  

Πλημμελής κατασκευή. 

Εάν τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, δεν εκπληρώνει τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 140  

Παράδοση. 

Τα προσφερόμενα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να παραδοθούν στις 

εγκαταστάσεις (κεντρική αποθήκη) του Δήμου Λέσβου άθικτα. 

ΑΡΘΡΟ 150 



Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ. Α ( Α .Α.Υ.) 
της υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την 
μελέτη. 
 
                                                                       Μυτιλήνη 30/05/2017 

 
 
        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ                                                   
Ο Υπάλληλος του τμήματος         Η Προϊσταμένη Τμήματος                   H Αναπλ.  Προισταμένη               
 
 

 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ                      Π. ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ                                      Μ. ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


