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Ελληνική Δημοκρατία 

     Δήμος Χίου 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 

   Αριθμός μελέτης 31 

        Έτος:2016 

                    Προμήθεια με τίτλο 

Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων  έτους 2016 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
Άρθρο 1  
Μηχάνημα αγριέματος  
Μηχάνημα αγριέματος μαρμάρων. Ιδανικό για ολισθηρά δάπεδα φυσικής πέτρας ή μαρμάρου για μικρές έως μέσου μεγέθους 
επιφάνειες. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους και έτσι διασφαλίζει ήσυχη λειτουργία χωρίς κραδασμούς και επιτρέπει γρήγορα και 
ομοιόμορφα αποτελέσματα. Ο κινητήρας στηρίζεται σε 4 σημεία με σκληρυμένες λάμες στήριξης και έτσι γίνεται ιδιαίτερα ανθεκτικός. 
Ειδικά χαρακτηριστικά : Εργονομική χειρολαβή με δυνατότητα αλλαγής ύψους, Εύκολη μεταφορά , Ειδική φρέζα για τις άκρες της 
επιφάνειας, μέχρι απόστασης 7 χιλιοστών από την άκρη (κατ’ επιλογήν), Μεγάλοι τροχοί και Ασφάλεια υπερφόρτισης του κινητήρα . Να 
φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας και σήμανση CE 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανής E-R 2 Τάση λειτουργίας  Volt 230  
Συχνότητα ρεύματος  Hz 50  
Ισχύς κινητήρα  Watt 750  
Στροφές κινητήρα ανά λεπτό  900  
Επίδοση φρέζας (μέσος όρος)  m2/h 15-150 (τ.μ. ανά ώρα)  
Διάμετρος δίσκου  mm 200  
Αριθμός κεφαλών  4  
Βάρος  Kg 45 κιλά  

Tιμή 1 τεμαχίου 1.500,00 ευρώ  

 
Άρθρο 2  
Γεννήτρια βενζίνης με σταθεροποιητή τάσης  
Γεννήτρια βενζίνης με σταθεροποιητή τάσης    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μέγιστη Απόδοση: 6,6 KVA 

Τάση (Volt): 230 

Ισχύς (HP): 10,5 

Κυβισμός (cc): 418 

Κινητήρας: Τετράχρονος, αερόψυκτος 

Καύσιμο: Diesel 

Χωρητικότητα (lt): 12,5 

Κατανάλωση (lt/KW*h): 0.9 

Διαστάσεις (cm): 79x52x74 

Βάρος (kg): 113 

Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE. 

Τιμή 1 τεμ   860,00 ευρώ  

 
Άρθρο 3  
Σκεπάρνι γενικής χρήσεως  
Σκεπάρνι γενικής χρήσης μεσαίο 380gr, Κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες, κάρφωμα, απομάκρυνση καρφιών κ.α  Nα 
φέρει ξύλινη λαβή 600-700 gr. 
Τιμή 1 τεμ   5,60 ευρώ  

 
Άρθρο 4  
Βαριοπούλα με λαβή 1250 gr 

Βαριοπούλα με λαβή, πλάτος κεφαλής 42 mm και βάρος κεφαλής 1250 gr. 
άθραυστη λαβή δύο υλικών που απορροφά τους κραδασμούς. Να αντέχει σε χημικά και διαφορές θερμοκρασίας. Να μη  
μετατοπίζεται χάρη στην ειδική εποξειδική σύνδεση. Το περίβλημα της λαβής από εύκαμπτο ελαστομερές. Απόσβεση των 
κραδασμών με το συνδυασμό της επένδυσης από εύκαμπτο ελαστομερές με τον πυρήνα από γραφίτη: 5 φορές λιγότεροι 
κραδασμοί από ένα σφυρί με ξύλινη λαβή. 
Να έχει επίπεδη κεφαλή και χαμηλές πλευρές για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το βάρος κεφαλής  1250 gr και η διαστάσεις 
κεφαλής σε  42. mm. Να φέρει σήμανση CE και να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο. 

Τιμή 1 τεμ  12,00 
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Άρθρο 5 
Εργαλειοθήκη  
Εργαλειοθήκη  Διαστάσεις  σε cm: 48.6 x 27.6 x 23.2 , Μέγεθος σε ίντσες: 19 ,με δίσκο Nα διατείθεται  σε μαύρη ή 

/πορτοκαλί απόχρωση. 
Τιμή 1 τεμαχίου λίτρου  15,00 
 
  Άρθρο 6  
Αλφάδι αλουμινίου  
Αλφάδι με σώμα αλουμινίου  οριζόντιο με 3 μάτια και μήκος 60 cm. Ακρίβεια +/- 0,5 mm/m.  Ένα οριζόντιο μάτι, δύο 

κάθετα μάτια. Κεντρικό μάτι καλύτερης οπτικής γωνίας. Συνεχής χαραγμένες γραμμές με βελτιωμένη όψη. Σταθερές λαβές 

για καλύτερη ανθεκτικότητα. Δυνατοί μαγνήτες, με δυνατότητα αλφαδιάσματος σε γωνίες 0 & 90 μοιρών. 

Τιμή 1 τεμαχίου λίτρου  7,00 
 
 Άρθρο 7 
Λοστός 
Λοστός ακριβείας 250 gr και μήκους 25 cm. Σφυρηλατημένο ατσάλι για αντοχή. Στιβωλμένα, λοξά νύχια για ακρίβεια στο 

τράβηγμα και την αφαίρεση των καρφιών. Ειδικό υλικό που εμποδίζει την ολισθηρότητα. Κίτρινο που προσφέρει , 

ορατότητα. Πλατιά κεφαλή κρούσης που επιτρέπει στις σιαγώνες να μπουν κάτω από βαθιά εντοιχισμένα καρφιά. 

Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη σκληρότητα και διάρκεια ζωής.Να έχει υποστεί 

θερμική επεξεργασία για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να έχει ειδική επικάλλυψη για υψηλή ευκρίνεια. Η επίπεδη επιφάνεια να  

επιτρέπει στον χρήστη να ξεκαλουπώσει και να τριμάρει μειώνοντας την καταστροφή του υλικού. Να έχει στιλβωμένα, λοξά 

νύχια για ακρίβεια στο τράβηγμα και την αφαίρεση των καρφιών. 

Τιμή 1 τεμαχίου λίτρου  7,00 

  Άρθρο 8  
Μυστρί για τούβλα  
 Μυστρί σοβατζήδων για τούβλα με ξύλινη λαβή να  διαθέτει λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακακαι  

ειδικής επεξεργασίας. Η λαβή του είναι ανασηκωμένη για τη μέγιστη ευκολία χρήσης και στιβαρή  άρρηκτα  

συνδεδεμένη με το μεταλλικό μέρος. Το μήκος της λεπίδας είναι 240- 254mm.  

Τιμή 1 τεμαχίου λίτρου  6,00 
 
Άρθρο 9  
Σετ μύτες  για τρυπάνια 36 τεμαχίων  
Σετ μύτες  για τρυπάνια 36 τεμαχίων . Το σετ περιέχει 14 πρόσθετες μύτες 25mm ,3 πρόσθετες μύτες 89mm ,1 

Μαγνητικός αναπτήρας,4 Τρυπάνια τοίχου 5,6,7,8 mm. 5 Τρυπάνια ξύλου 3,4,5,6,8 mm. 8 Τρυπάνια τιτάνιου 1,5-2-2,5-3-

3,5-4-5-6 mm.  Τρυπάνια & Μύτες 30 τμχ .  Κατάλληλο για  τρύπημα και βίδωμα σε τοίχο, μέταλλο και ξύλο. 

 Ευκολόχρηστη κασετίνα για άνετη πρόσβαση σε μύτες και τρυπάνια.  

Αφαιρούμενες θήκες μυτών για να τις παίρνετε μαζί σας. 

Τιμή 1 σετ  λίτρου  20,00 
 
Άρθρο 10 
Σετ καρυδάκια   
Σετ καρυδάκια εξαρτήματα βιδώματος υψηλής απόδοσης από ειδικό τήγμα χάλυβα. Να είναι κατασκευασμένο με θερμική 
επεξεργασία σφυρηλάτησης για εξαιρετικό βαθμό σκληρότητας, υψηλή αντοχή υλικού και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Διαστάσεις καρυδιών 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm.  Περιέχει 20 ανταλλάξιμες μύτες 1/4" , Αυτομπλοκαριζόμενη υποδοχή μυτών. 
Κατσαβίδι καστάνιας με διακόπτη ελέγχου περιστροφής. Κατσαβίδι καστάνιας με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη 
λειτουργία. Να διατίθεται σε πρακτική πλαστική κασετίνα. Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον ελληνικό χώρο.  

Τιμή 1 σετ  32,00 

 

Άρθρο 11 
Σετ κατσαβίδια 6 τεμάχια 
Κατσαβίδια σετ 6 τεμαχίων, με βάση. Το  σετ περιλαμβάνει , 3 κατσαβίδια με ίσια μύτη διαστάσεων 1x5x150 mm, 

0,8x4x100 mm, 0,5x3x75 mm και 3 κατσαβίδια με μύτη σταυρό διαστάσεων PH2x100 mm,PH1x80 mm,PH0x60 mm 

Τιμή 1 σετ  12,00 
 
Άρθρο 12 
Πατόφτυαρο με μύτη 
Πατόφτυαρο με μύτη σφηρύλατο, εργαλείο εξολοκλήρου σφυρήλατο, από ποιοτικό χάλυβα με θερμικές κατεργασίες, μήκους 

85 cm. 

Τιμή 1 τεμαχίου  10,00 
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Άρθρο 13 
Τσουγκράνα ατσάλινη  
Τσουγκράνα ατσάλινη σφυρήλατη με 16 δόντια , φ.28 mm, μήκους 150 cm, κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής 
,εξολοκλήρου σφυρήλατη (χωρίς κόλληση  ή ήλωση). Ιδανική στο τράβηγμα και ομαλοποίηση του μπετόν στις οικοδομικές 
εργασίες. 
Τιμή 1 τεμαχίου  8,50 
 
Άρθρο 14 
Σετ τρυπάνια για επιφάνειες μετάλλου  
Τρυπανιών  περιέχει 13 τεμάχια (τρυπάνια) τα οποία είναι κατάλληλα για επιφάνειες μετάλλου. Τρυπάνια ακριβείας για 
ταχεία διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής .Το  σετ περιλαμβάνονται 13 τεμάχια σε κασετίνα. Διάμετροι 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 
4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 m. Κατασκευασμένα από ταχυχάλυβα κατά DIN338. Κατεργασίας από μασίφ υλικό, δεξιάς κοπής, 
αυλός τύπου N, κατεργασίας ακριβείας σε γωνία σημείου 118°. Ανοχή διαμέτρου κατά h8. Στιλπνό φινίρισμα. Τα δράπανα 
άνω των 13mm (1/2″) διαθέτουν άξονα μειωμένο στα 12.7mm. 
Τιμή 1 τεμαχίου  10,00 
 
Άρθρο 15 
Καρφωτικό ελαφρύ τύπου   
Καρφωτικό ελαφρύ τύπου που δέχεται καρφιά και διχάλες. Οι διχάλες που δέχεται πρέπει να είναι από 4 χιλιοστά έως 14 
χιλιοστά και τα καρφιά πρέπει να είναι 15 χιλιοστά. Έχει μηχανισμό απεμπλοκής και λαβή εύκολης πίεσης για εύκολη 
αποθήκευση. Να έχει  υποδοχή διχαλών από αλουμίνιο. 
Τιμή 1 τεμαχίου  20,00 
 
Άρθρο 16 
Δίσκος κοπής κατάλληλος για κοπή μετάλλων διαστάσεις 230*1,6*22,2mm 
Δίσκος κοπής κατάλληλος για κοπή μετάλλων διαστάσεις 230*1,6*22,2mm  κατάλληλος για κοπή μετάλλων. Διάμετρος 230 
mm, Εσωτερική διάμετρος 22.2 mm, Πάχος 1.9 mm 
Τιμή 1 τεμαχίου  2,60 
 
Άρθρο 17 
Δίσκος κοπής κατάλληλος για κοπή μετάλλων διαστάσεις 125*2,5*22,2mm 
Δίσκος κοπής κατάλληλος για κοπή μετάλλων διαστάσεις 125*2,5*22,2mm  κατάλληλος για κοπή μετάλλων. Διάμετρος 
125mm, Εσωτερική διάμετρος 22.2 mm, Πάχος 1.9 mm. 
Τιμή 1 τεμαχίου  0,90 
 
Άρθρο 18 
Τσιμπίδα  υδραυλικού  

Τσιμπίδα υδραυλικού με ρύθμιση καστάνιας 9 βαθμίδων για  περισσότερη ικανότητα σύσφιγξης, ευκολοκίνητο διπλό 

ελατήριο για ένα απαλό και ομοιόμορφο άνοιγμα, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο να 

μη  γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια από το  χειριστή. Οι  επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα 

δόντια, μόνιμη ασφαλής συγκράτηση χάρη στην υψηλή αντοχή στη φθορά, περαστή άρθρωση, υψηλή σταθερότητα χάρη,  

ενδείκνυται ιδιαίτερα για εργασίες στον εξωτερικό χώρο, το στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από 

τυχόν "μάγκωμα" ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. 
Τιμή 1 τεμαχίου  28,00 
 
Άρθρο 19 
Κλειδί για ρακόρ καλοριφερ με κατσάνια  
Καστάνια από χάλυβα ενισχυμένο με χρώμιο-βανάδιο (Cr-V) για μεγαλύτερη αντοχή. Να φέρει υποδοχή που μπορεί να 
δεχτεί τον αποσπώμενο τετράγωνο πείρο (καρέ)  και αρσενικά εξαρτήματα 1/2" όπως πολυσυστολικά υδραυλικών, μήκος 
καστάνιας: 270mm, μέγεθος υποδοχής: 1/2", Κλειδί ρακόρ 8 διαστάσεις: 3/8", 7/16", 15/32",1/2",35/64", 3/4", 27/32", 7/8" 
Με μπίλια για ασφαλές κούμπωμα, Μέγεθος καρέ: 1/2" 
Τιμή 1 τεμαχίου  50,00 
 
Άρθρο 20 
Πιστόλι σιλικόνης  
Πιστόλι σιλικόνης , κατάλληλο για όλα τα είδη φυσιγγίων, καινοτομικό σύστημα ελέγχου ροής,  αφήνοντας την σκανδάλη να 
διακόπτεται αυτόματα η ροή. Να έχει δυνατότητα για ακριβή δόση και μέγιστη ακρίβεια στην εφαρμογή. Να υπάρχει 
δυνατότητα περιστροφής του φυσιγγίου 360 μοίρες. Με μεταλλικό έμβολο πρεσαρίσματος. 
Τιμή 1 τεμαχίου  10,00 
 
 

http://www.electrotools.gr/assembly-sockets/729-force-802412d.html
http://www.electrotools.gr/sockets-sockets/912-force-68901.html
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Άρθρο 21 
Πένσα  
Κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις βιομηχανικές, κατασκευαστικές. Πένσα μήκους 180 mm και βάρους max 0,288 Kg. 
Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σφυρηλατημένου κράματος χρωμιωμένου χάλυβα. Να έχει  γυαλισμένη κεφαλή. 
Οι Λαβές να είναι  ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά. Να έχει εύκολη προσαρμογή των λαβών κατά τη χρήση. 
Τιμή 1 τεμαχίου  9,00 
 
Άρθρο 22 
Πριόνι Μελαμίνης  
Πριόνι μελαμίνης κατάλληλο για κόψιμο νοβοπάν  και μελαμίνης. Έχει μήκος 265 mm και λάμα από ατσάλι με διπλό δόντι. 
Ιδανικό για κοπές ακρίβειας και  ταχείας κοπής . 
Τιμή 1 τεμαχίου  11,00 
 
Άρθρο 23 
Φυσητήρας κυβισμού /ισχύος 30.5cm3/1.3hp 
Φυσητήρας χειρός ιδανική συσκευή για τον καθαρισμό από φύλλα και των μικρά σωματίδια. Να κρατάει τον θόρυβο 
χαμηλά, χάρη στη νέα φιλική προς το περιβάλλον μηχανή. Να  είναι φιλική προς το περιβάλλον , να  χαρακτηρίζεται από 
χαμηλό θόρυβο, ιδανικό για τη χρήση στις οικιστικές κατοικήσιμες περιοχές. Το επαγγελματικό αντιδονητικό σύστημα, 
χρησιμοποιεί 4 ατσάλινα ελατήρια που βρίσκονται μεταξύ της μηχανής και του εξωτερικού περιβλήματος, που 
εξασφαλίζοντας οι δονήσεις που μεταφέρονται στο χειριστή να μειώνονται  σημαντικά. Η καλυμμένη με λάστιχο λαβή να  
εξασφαλίζει ένα σταθερό και άνετο πιάσιμο της μηχανής, απομονώνοντας συγχρόνως τα χέρια του χειριστή από τις 
δονήσεις. Το αναρροφούμενο υλικό τεμαχίζεται επάνω από έναν στροφέα με 4 ατσάλινες λεπίδες (στάνταρ εξάρτημα) για να 
μειώσει τον όγκο όταν είναι μέσα στην τσάντα, έτσι ώστε να γίνεται περισσότερη εργασία με λιγότερες στάσεις. 
Το υφασμάτινο φίλτρο να εξασφαλίζει μέγιστη προστασία για τη μηχανή, σε περίπτωση λειτουργίας σε περιβάλλον με 
σκόνη. Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκολο να καθαριστεί. Να κλειδώνει το  γκάζι επιτρέποντας  στο χρήστη να 
επιλέξει και να διατηρήσει την καταλληλότερη ροή αέρα στην διαθέσιμη εργασία .Ο φυσητήρας να  μπορεί να μετατραπεί 
για να λειτουργήσει ως σκούπα με την εγκατάσταση ενός εξαρτήματος που περιλαμβάνει τη μάνικα και την τσάντα συλλογής 
(προαιρετικό). 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Κυβισμός / Ισχύς 30.5 cm3 / 1.3 hp, Μέγιστος όγκος αέρα 720 m3/h, Μέγιστη ταχύτητα αέρα 70 
m/sec, Βάρος χωρίς λάμα και αλυσίδα 4.5 Kg 
Τιμή 1 τεμαχίου  250,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 27-6-2016    H συντάξασα  

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου       

     

     

     

Ελευθέριος Παπαλάνης     Καλλίτση Γεωργία  

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β'     


