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Προμήθεια με τίτλο 

Προμήθεια Εργαλείων και Αναλώσιμων έτους 2015 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 

Άρθρο 1 

Ηλεκτροσυγκόλληση  

 Ηλεκτροσυγκόλληση να έχει την δυνατότητα συγκόλλησης όλων των τύπων επενδυμένων 

ηλεκτροδίων. Η περιοχή Ampere να είναι 5 – 160 Α, με τάση 230 Volt  και ισχύ 4.5 KVA. Να συνδέεται 

με γεννήτρια και να πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE.  

Τιμή ενός τεμαχίου  μετά της παράδοσης  στις αποθήκες του Δήμου 440,00 ευρώ 

 

Άρθρο 2 

 Κομπρεσέρ Αέρα  

Κομπρεσέρ αέρα  να είναι ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής, να έχει κινητήρα 3.0 Hp(ίππων) – 380V, με 

αεροφυλάκιο 100 ltr και να έχει πίεση 10 bar.Να είναι τροχήλατο με δύο εμπρόσθιες σταθερές ρόδες 

και μία πίσω περιστρεφόμενη. Με δύο μανόμετρα ελέγχου πίεσης, το ένα να μετράει την πίεση του 

αεροφυλακίου και το άλλο να μετράει την πίεση του ρυθμιζόμενου αέρα. 

 Τιμή ενός τεμαχίου  μετά της παράδοσης  στις αποθήκες του Δήμου 410,00 ευρώ 

 

Άρθρο 3 

Επαναφορτιζόμενο Παλμικό Κατσαβίδι 

Επαναφορτιζόμενο Παλμικό Κατσαβίδι να έχει μπαταρία τάσης 18 Volt με χωρητικότητα 5.0 Ah και 

τύπου Li-Ion. Να έχει μέγιστη ροπή τουλάχιστον 165 Nm.Η υποδοχή εξαρτημάτων να γίνεται χωρίς 

κλειδί και μέγεθος καρέ 1/4". 

 Τιμή ενός τεμαχίου  μετά της παράδοσης  στις αποθήκες του Δήμου 320,00 ευρώ  

 

Άρθρο 4 

 Επαναφορτιζόμενο Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 

Επαναφορτιζόμενο Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο να έχει μπαταρία τάσης 18 Volt με χωρητικότητα 

5.0 Ah τύπου Li-Ion.Να έχει μέγιστη ροπή τουλάχιστον 80 Nm. Ικανότητα υποδοχής τσοκ 1,5 – 13 

χιλιοστά. Με τρεις μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης και ρυθμιζόμενη ροπή. 

 

 Τιμή ενός τεμαχίου  μετά της παράδοσης  στις αποθήκες του Δήμου 310,00 ευρώ 

 



 

 

 

Άρθρο 5 

 Διαμαντοκορώνα για Καροτιέρα 

Διαμαντοκορώνα για Καροτιέρα να είναι υγρού τρυπήματος 1 1/4" και διάμετρο 102 mm και αριθμό 

στοιχείων 9. Η χρήση του να είναι για οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου  μετά της παράδοσης  στις αποθήκες του Δήμου 240,00 ευρώ 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

Η συντάξασα 

 

 

 

 

Γεωργία Καλλίτση 

 

    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1-9-2015 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου   

 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης  

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β' 

 
 

 


