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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις 

ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. 

Ημαθίας»  

  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-06-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ’ αριθ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 26 

Α’/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226 Α’/ 27-12-2010).  

3. Το Π.Δ. 80/2016 (145 Α’) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

4. Τον Ν. 4412/2016 (147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τον Ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 

4337/2015 (129 Α΄)  

6. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 

και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014).  

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 2482/03.09.2019 (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09.09.2019 & ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης 

στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 570607(7712) με ημερομηνία 12.09.2019 (ΦΕΚ 3475 B’/16.9.19) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 
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9. Την υπ’ αριθ. 602161(8148) με ημερομηνία 25.09.2019 (ΦΕΚ 3745 Β’/10.10.2019 Απόφαση  του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

10.  Το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. 

(Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους) έτους 2021 και σε συνδυασμό με την 1η τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 ,στο οποίο εντάχθηκε 

το έργο με κωδικό έργου 213ΗΜΑ0041ΔΠ21 (9781.α.19) χρηματοδοτούμενο από ΙΔΠ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2021, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 35/4-06-21(ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

11. Το με αρ. πρωτ. Φ 1.3.4/55/οικ 356925 (1470)/ 14-06-2021 Πρωτογενές Αίτημα  

12. Την με α/α 2759 αρ.πρωτ:369871(3272)/20-10-2020 (ΑΔΑ: 67ΛΛ7ΛΛ-2ΧΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

που καταχωρήθηκε με α/α 2752 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών (ΚΑΕ 02.721.9781.α.19.01) 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
         Να υποβάλουν προσφορά για την για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις ανάγκες των 

Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας, δαπάνης 1.128,12 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., όπως περιγράφονται κάτωθι. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγων με μόνωση 10 τεμαχίων – ενδεικτικού τύπου Stanley ΣΕΤ FatMax® 

- Θα είναι δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN60900: 2004 που σημαίνει ότι αυτό το κατσαβίδι είναι κατάλληλο για χρήση μέχρι 
1000V a.c.  

• Η χαλύβδινη ράβδος χρωμίου βαναδίου  

• Κωδικοποιημένες άκρες με χρώμα για εύκολη αναγνώριση του σωστού κατσαβιδιού για κάθε τύπο βίδας  

• Μανίκι μόνωσης από Πολυαμίδιο ανθεκτικό στην κρούση στους -25 βαθμούς κελσίου και  αυξημένη αντοχή στην 

τριβή και μειωμένη απορρόφηση υγρασίας  

• ουδέτερο  

• Μεγάλη διάμετρος λαβής για οδήγηση ξυλόβιδων  

• Άκρες με επεξεργασία μετάλλου για βελτιωμένη αντοχή και προστασία από τη σκουριά  

• Καμπυλωτό τελείωμα για γρήγορη περιστροφή – ταχύτητα και άνεση  

• Μαλακό κράτημα λαβής 

 Πένσα γενικής χρήσης 180mm Μόνωση 1000V - ενδεικτικού τύπου Stanley 



• Θα φέρει μαλακές λαβές δυο υλικών  

• VDE/GS EN 60900 1000V  

• Πιστοποιημένο: EN 60900 πρότυπα με μόνωση για προστασία μέχρι 1,000V για εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα  

• Κοπή καλωδίου  Max Ø 1.8mm -> 215kg/mm  

• VDE/GS EN 60900 1000V  

• Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN ISO 5746 

Πλαγιοκόφτης 200mm Μόνωση 1000V  - ενδεικτικού τύπου Stanley 

• μαλακές λαβές δυο υλικών  

• λαβές σε σχήμα λοβού δυο υλικών με εγκοπές για άνεση και καλύτερο πιάσιμο  

• Επιφάνεια κοπής επεξεργασμένη με υψηλής συχνότητας θερμική κατεργασία με χειροποίητο φινίρισμα για υψηλής 

ποιότητας εκτέλεση κοπής  

• VDE/GS EN 60900 1000V  

• VDE πιστοποιημένο: EN 60900 πρότυπα με μόνωση για προστασία μέχρι 1,000V για εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα  

• Κόβει σκληρό καλώδιο Max Ø 2.0mm -> 210kg/mm  

• VDE/GS EN 60900 1000V Ελεγμένο  

• Συμμορφωμένα με όλα τα πρότυπα DIN ISO 5749  

Μυτοτσίμπιδο κυρτό 200 mm για ηλεκτρολόγους με μόνωση 1000V 200mm - ενδεικτικού τύπου Stanley Maxsteel 

• Μυτοτσίμπιδο κυρτό με μόνωση 1000V. 

• Κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο ατσάλι χρώμιού - νικελίου που παρέχει υψηλή αντοχή. 

• Το εργαλείο θα διαθέτει τσιμπίδες σκληρυμένες και φινιρισμένες στο χέρι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

• Λαβές δύο υλικών μονωμένες για ασφάλεια στα 1.000 volts.  

• Ειδικά σχεδιασμένο άξονα που διευκολύνει την κοπή. 

• Ικανότητα Κοπής 160kg/Mm² : 1.6 mm 

• Μήκος: 200 mm 
 

Μετροταινία 5m - ενδεικτικού τύπου Stanley Tylon 

• Μήκος: 5 m 

• Πλάτος λεπίδας: 19 mm 

• Κλάση Ακριβείας II 

• Γάντζος με μηδενική θέση – Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις 

• Εύκαμπτη TPR πλευρά 

• Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας 

• Κλιπ ζώνης 

Γαλλικό Κλειδί 150mm – άνοιγμα 19 mm - ενδεικτικού τύπου Stanley 

• από σφυρηλατημένο ατσάλι  με σκληρυσμένα, βαμμένα, στιλβωμένα και επιχρωμιωμένα άκρα. Αμερικανικού 
τύπου. 

• Μήκος: 150 mm 

• Άνοιγμα: 19 mm 

Κασετίνα καρυδάκια 1/4'' σετ 38 τεμαχίων – ενδεικτικού τύπου STHOR 58640 

• Το σετ καρυδάκια θα αποτελείται από συνολικά 38 τεμάχια  

• Θα είναι τοποθετημένα σε πλαστική θήκη.  

Χαρακτηριστικά  

• Τύπος καλύμματος: AS-DRIVE 

• Αριθμός στοιχείων [τεμ.]: 38 

• Μέγεθος [ίντσα]: ¼ 

Περιεχόμενα  

• Καστάνια ¼ «45T 



• ¼ «κατσαβίδι 

• ¼ «καρδανική άρθρωση 

• ¼ «x 2 επεκτάσεις 

• Υποδοχές ¼ «: 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 

• Κλειδιά εισόδου ¼ «: 3, 4, 5, 6, 8 mm 

• TORX1 / 4 «bits: Τ10, Τ15, Τ20, Τ25, Τ30, Τ40 

• Σταυρωτά PH1 Philips PH2 

• pozzrive PZ1, PZ2 

• Επίπεδα κομμάτια 4, 5,5, 6,5 mm 

• Βαλίτσα 

Κλειδί πινάκων 9 επιλογών - Κλειδί Σταυρός με 9 καρυδάκια ενδεικτικός τύπος FACOM 

• 9 κοιλότητες σ’ ένα ελαφρύ, κόμπακτ κι εύχρηστο εργαλείο. - 4 τετράγωνες κοιλότητες: 5, 6, 7-8, 9-10 mm (A). - 3 

τριγωνικές κοιλότητες: 7, 8-9, 10-11 mm (B). - 1 κυλινδρική κοιλότητα με εγκοπές: 3-5 mm (C). - 1 στρογγυλή κοιλότητα 

με επίπεδη round cavity with flat: 6 mm (D).  

• 1 μύτη μεbit with 2 κοιλότητες βιδώματος Phillips® PH 2 (E) και κεφαλή με εγκοπές 7 mm (F), που συνδέεται με το 

κλειδί με μια αποσπώμενη αλυσίδα με αντάπτορα μύτης.  

Σφυρί Fiberglass με λαβή γραφίτη 300gr - ενδεικτικού τύπου Stanley 

Το σφυρί θα διαθέτει εκτεταμένη λαβή που βελτιώνει την ενέργεια στη κρούση. Το βάρος θα είναι 300 gr kai  διευκολύνει την 
εργασία σε δύσκολες περιοχές. Ο άξονας και η κεφαλή πρόσκρουσης του σφυριού θα είναι ενωμένα με εποξείδιο, αυτό θα 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού μεταξύ κεφαλής και κορμού κατά την χρήση.  

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 18V 1.5Ah 2 μπαταριών BDCHD18KB-QW της Black & Decker. 

 
Θα διαθέτει 

• 2 ταχύτητες - υψηλή ταχύτητα για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο , χαμηλή ταχύτητα για ελεγχόμενη οδήγηση και 
βίδωμα. 

• Συμπλέκτη 10 θέσεων για ακριβή έλεγχο στη διάτρηση σε ξύλο , μέταλλο , πλαστικό και σε όλες τις εφαρμογές 
βιδώματος. 

• LED φως για τον φωτισμό  της περιοχής εργασίας, όταν το τρυπάνι είναι σε χρήση. 

• Μπαταρία ιόντων λιθίου που διατηρεί πάνω από το 80 % της φόρτισης της για περισσότερο από 90 ημέρες, ενώ 
βρίσκεται σε αδράνεια, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να την φορτίζετε πριν από κάθε χρήση.  

• Μεταβλητή ταχύτητα για απόλυτο έλεγχο άκρης του δακτύλου για όλες τις εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος. 

• Κούμπωμα μπαταριάς με ελατήριο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή αυτής.  

• Αντιολισθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση. 

Το σετ θα περιλαμβάνει 

• BDCHD18 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 18V 1.5Ah 

• 400 mA Φορτιστή 

• 2 x Μπαταρίες 

• Διπλή κατσαβιδόλαμα 

• Κασετίνα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Τύπος Μπαταρίας Li-Ion  

• Τάση 18V  

• Χωρητικότητα Μπαταρίας 1.5Ah  

• Max Torque (Hard) 40Nm  

• Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-360/1400 στρ./λεπτό  

• Κρούσεις ανά λεπτό 21000 bpm  

• Ικανότητα τσοκ 1-10mm.  

• Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 25mm  

• Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 10mm  



• Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 10mm  

• Βάρος 1.3kg 

• Μήκος 195mm 

• Ύψος 222mm 

• Βάθος 76mm 

• Ηχητική πίεση 88.7 dB(A)  

• Μηχανισμός συμπλέκτη 

• 2 ταχύτητες 

• Εγγύηση: 2 έτη 

Εργαλειοθήκη επαγγελματική πλαστική 24'' με δύο χώρους- ενδεικτικού τύπου Stanley 

• Μέγεθος (ίντσες): 24 

• Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος): 61 x 27 x 28,4 cm 

• Ενσωματωμένες δύο ταμπακιέρες και με μεταλλικά κουμπώματα  

 Δοκιμαστικό τάσης AC 1-1000/DC 1-1200V ενδεικτικού τύπου BENNING DUSPOL digital 

 
Εξοπλισμός δοκιμής: Δοκιμαστικό τάσης DUSPOL®-Tension για δοκιμή αλληλουχίας φάσεων (αριστερόστροφα / δεξιόστροφα): 

• μονοπολική δοκιμή φάσης: σύμβολο „⚡" (κόκκινο LED) 

• φωτισμός σημείου μέτρησης 

• ηχητική και οπτική δοκιμή συνέχειας 

• μέτρηση συχνότητας 1 – 1000 Hz 

• ένδειξη τάσης 1 – 1000 V AC TRUE RMS / 1200 V DC 

• μέτρηση αντίστασης και δοκιμή διόδου με ένδειξη τάσης κατάστασης αγωγιμότητας 

• οθόνη γραφικών υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό 

• αισθητήρας ανιχνευτή διακοπής καλωδίου χωρίς επαφή 

• σύνδεση φορτίου μέσω κουμπιών μεγάλης κλίμακας 

• δονητική ειδοποίηση στη λαβή του δοκιμαστικού 

• ανθεκτικό σε χτυπήματα περίβλημα με προστασία από σκόνη και πίδακες νερού (κατηγορία προστασίας IP 65) και 

ελαστική λαβή δοκιμής 

• Πρότυπο DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401): 2015 

• έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), CAT IV 600 V αντίστοιχα 

CAT III 1000 V 

• ασφαλής δοκιμή τάσης μέχρι 1 - 1000 V AC / DC 

• συναγερμός δόνησης για ασφαλή ανίχνευση τάσης 

• δοκιμή τάσης υψηλής αντίστασης χωρίς πάτημα κουμπιών 

• κύκλωμα μερικώς υπό φορτίο, χωρίς σφάλματα μέτρησης λόγω χωρητικών και επαγωγικών τάσεων διέγερσης δια 

της προβλεπόμενης σύνδεσης φορτίου μέσω κουμπιών 

• σκόπιμη διακοπή RCD 30 mA 

• ανεξάρτητη από μπαταρία ένδειξη τάσης από 50 V AC / DC και πάνω 

• ηχητική δοκιμή συνέχειας μέσω βομβητή και κίτρινου LED (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital) 

• δοκιμή αλληλουχίας φάσης σε τριφασικό δίκτυο 

• μονοπολική δοκιμή φάσης 

• φωτισμός σημείου μέτρησης μέσω λευκού LED υψηλής ισχύος (DUSPOL® expert, DUSPOL® digital) 

• ανιχνευτής για εντοπισμό διακοπών καλωδίων χωρίς επαφή σε εκτεθειμένες και υπό τάση γραμμές (DUSPOL® expert, 

DUSPOL® digital) 

• ανθεκτικό σε χτυπήματα περίβλημα με προστασία από σκόνη και πίδακες νερού (κατηγορία προστασίας IP 65) και 

ελαστική λαβή δοκιμής 

• αυτόματος φωτισμός οθόνης LC μέσω αισθητήρα φωτός (DUSPOL® digital) 

BENNING Duspol Digital  

ένδειξη  LCD / LED 



 

Εύρος τάσης  
1 – 1000 V AC (TRUE RMS) 
1 – 1200 V DC 

δοκιμή συνέχειας  ναι / βομβητής + κίτρινο LED 

δοκιμή αλληλουχίας φάσεων  
ναι / πράσινο LED  
(αριστερά / δεξιά) 

μονοπολική / δοκιμή φάσης  ναι / κόκκινο ⚡ LED 

δοκιμή πολικότητας ναι / LCD 

σύνδεση φορτίου μέσω κουμπιών  
IS = 550 mA 
(1000 VDC) 

ενεργοποίηση 30 mA FI μέσω κουμπιών  ναι  

συναγερμός δόνησης  ναι 

φωτισμός σημείου μέτρησης  ναι 

μέτρηση αντίστασης  0,1 kΩ – 300 kΩ 

δοκιμή διόδου  0,3 V – 2 V 

μέτρηση συχνότητας  1 Hz – 1000 Hz 

δοκιμαστικό φάσης χωρίς επαφή/ ανιχνευτής διακοπής  ναι / κίτρινο LED (αναβοσβήνει)  

κατηγορία προστασίας IP 65 

κατηγορία υπερφόρτωσης  
CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V 

Έγκριση τύπου VDE / GS  Ναι  

 Πολύμετρο Ψηφιακό 1000VAC 1000VDC CAT IV ενδεικτικού τύπου BENNING MM7-1 

• Μέθοδος μέτρησης TRUE RMS για ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμη και για μη ημιτονοειδή χαρακτηριστικά 

σήματος υψηλότερη κατηγορία μέτρησης CAT IV 600 V για υψηλότερη ασφάλεια 

• λειτουργία AutoV για αυτόματη ανίχνευση τάσης AC / DC και χαμηλή αντίσταση εισόδου (LoZ) για την καταστολή 

των χωρητικά/επαγωγικά επαγόμενων τάσεων 

• ενσωματωμένος αισθητήρας Volt για ανέπαφη σηματοδότηση των τάσεων φάσης και των διακοπών καλωδίων στις 

γραμμές 

• οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη ραβδογράμματος και οπίσθιο φωτισμό 

• θήκη μεταφοράς και άλλα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην παράδοση  

BENNING MM 7-1 

εύρος ενδείξεων  6,000 

βασική ακρίβεια  0,08 % 

Τάση AC  10 µV – 1000 V 

Τάση DC  10 µV – 1000 V 

Εναλλασσόμενο ρεύμα  10 µA – 10 A 

Συνεχές ρεύμα  10 µA – 10 A 

αντίσταση  0,1 Ω – 40 MΩ 

συνέχεια / δίοδος  ναι / ναι 

συχνότητα 0,01 Hz - 100 kHz 

χωρητικότητα  1 nF – 10 mF 

θερμοκρασία  - 40 °C έως + 400 °C 

αισθητήρας volt  ναι 

μνήμη  ΚΡΑΤΗΣΗ, ΜΕΓ / ΕΛΑΧ 

μέθοδος μέτρησης  TRUE RMS 



 

κατηγορία μέτρησης  CAT IV 600 V 

Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 0,1-400Α CATIII- ενδεικτικού τύπου BENNING CM1-2  

BENNING CM 1-2 

εύρος ενδείξεων  2,000 

βασική ακρίβεια  1 % 

Τάση AC  1 mV – 600 V 

Τάση DC  0.1 mV – 600 V 

Εναλλασσόμενο ρεύμα  100 mA – 400 A 

Συνεχές ρεύμα  - 

αντίσταση  0,1 Ω – 20 MΩ 

συνέχεια / δίοδος   ναι / - 

μνήμη   ΚΡΑΤΗΣΗ, ΜΕΓ 

μέθοδος μέτρησης   TRUE RMS 

Μεγ άνοιγμα τσιμπίδας 30 mm 

Κατηγορία μέτρησης CAT III 600V 

  
 

Μονωμένα ηλεκτρολογικά γάντια φυσικού λάτεξ XL για 1.000Volt – ενδεικτικού τύπου FACOM 

• Γάντια προστασίας φυσικού λατέξ 

• Tαξινόμηση AZM: - Αντοχή στο οξύ: Α. - Αντοχή στο όζον: Z. - Υψηλή μηχανική αντοχή: M.  

• Παρέχεται σε αδιαφανή σακούλα ΑΝΤΙ-UV  

• Volt: 1000 

• Μέγεθος γαντιού: XL 

Σετ άλλεν 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” 

Σετ 8 κλειδιά άλλεν εξάγωνα με standard μετρικά. Λυγισμένα ατσάλινα άκρα. Όλα τα κλειδιά θα είναι τοποθετημένα σε 
πλαστική θήκη ανά μέγεθος και με χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη επιλογή. 

• Διαστάσεις: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” 

Φωτοκύτταρο ημέρας - νύχτας 

• Τάση εισόδου 220 VAC 

• Βαθμός προστασίας IP 44 

• Κατηγορία εξόδου AC1 14A 

• Επαφές 1 ΝΟ 

• Βιδωτή βάση 

Μετροταινία 30m 

• Μήκος: 30 μέτρα. 

• Εύκαμπτη , μη αγώγιμη, υλικού fiberglass 

• Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

• Πλάτους 13 mm 

• Σύμφωνη με το πρότυπο EEC Class II για την ακρίβειά της. 

Μετροταινία 50m 

• Μήκος: 50 μέτρα. 

• Εύκαμπτη, μη αγώγιμη , υλικού fiberglass 

• Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 

• Πλάτους 13 mm 

• Σύμφωνη με το πρότυπο EEC Class II για την ακρίβειά της. 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει 

απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη: 

«Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων 

και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας», 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους με ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες το αργότερο πριν από την 

δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.   

2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

• Δεν έχουν αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021. 

• Η επιχείρηση εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 

του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας. 

• Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση, ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

 Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021. (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). 

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ειδικότερα: 

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές.  



• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Σημειώσεις:   

• Η ως άνω αρ. (2) Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική της μορφή (καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, 

ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα κτλ). 

• Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση. 

• Τα ανωτέρω υπ’αρ. (1),(3) και (4) μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Β.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  την Οικονομική Προσφορά για την  

προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών 

Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας (συνολική αξία). 

 Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει 

να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, ήτοι 1.128,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

     Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου 

τιμολογίου και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται 

στο όνομα του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). 

Τον  αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι προθεσμίες 

πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5, άρχονται από την 

ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.   

 

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία έως 15 ημέρες από την παραγγελία, σε κάθε 

περίπτωση η παραγγελία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας  – 

Λ. Στρατού 72 – 591 31 – Βέροια, τηλ. 23313-53631, e-mail: dtei@imathia.pkm.gov.gr  



ως την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 π.μ. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://imathia.pkm.gov.gr.         

      Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων 

χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για μέρος των παραπάνω, 

εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Συνημμένα: 
1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

                                                                                                                        Ο Αντιπεριφερειάρχης  

Π.Ε. Ημαθίας 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ε-ΜΑΙL 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων   για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών 
Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας 
 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικών 

εργαλείων,  για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. 

Ημαθίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες 

τιμές  μονάδας. 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Προϋπολογισθείσα τιμή 

με Φ.Π.Α 24% στην 
συνολική ποσότητα 

Προσφερόμενη 
Τιμή με Φ.Π.Α. 

24% 
(αριθμητικώς) 
στην συνολική 

ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή με 
Φ.Π.Α. 24% (ολόγραφος) 
στην συνολική ποσότητα 

1 

Κατσαβίδια 
Ηλεκτρολόγων με μόνωση 
1000V a.c.  10 τεμαχίων 
σε κασετίνα  - ενδεικτικού 
τύπου Stanley ΣΕΤ 
FatMax® (0-62-573)  

Σετ 1 60,64  

  

2 
Πένσα γενικής χρήσης 
180mm με μόνωση 1000V 

Τεμάχιο 1 20,00  
  

3 
Πλαγιοκόφτης 
ηλεκτρολόγου 200mm με 
μόνωση 1000V 

Τεμάχιο 1 26,34  
  

4 
Μυτοτσίμπιδο με κλίση 
ηλεκτρολόγου 200mm με 
μόνωση 1000V 

Τεμάχιο 1 23,94  
  

5 Μετροταινία 5m Τεμάχιο 1 8,34  
  

6 
Γαλλικό κλειδί 150 mm - 
Άνοιγμα 19 mm 

Τεμάχιο 1 7,29  
  

7 
Κασετίνα με πλήρη σειρά 
καρυδάκια μικρά και 
μεγάλα νούμερα 

Σετ 1 21,83  
  

8 
Κλειδί πινάκων 9 
επιλογών - Κλειδί Σταυρός 

Τεμάχιο 1 54,89  
  



με 9 καρυδάκια 
ενδεικτικός τύπος FACOM 

9 
Σφυρί Fiberglass με λαβή 
γραφίτη 300gr 
ενδεικτικού τύπου Stanley 

Τεμάχιο 1 13,01  
  

10 

Κρουστικό 
Δραπανοκατσάβιδο 18V 
1.5Ah 2 μπαταριών 
BDCHD18KB-QW της Black 
& Decker 

Τεμάχιο 1 109,09  

  

11 
Εργαλειοθήκη 
επαγγελματική πλαστική 
24'' με δύο χώρους 

Τεμάχιο 1 31,77  
  

12 

Δοκιμαστικό τάσης AC 1-
1000/DC 1-1200V 
ενδεικτικού τύπου 
BENNING DUSPOL digital 

Τεμάχιο 1 111,62  

  

13 

Πολύμετρο Ψηφιακό 
1000VAC 1000VDC CAT IV 
ενδεικτικού τύπου 
BENNING MM7-1 

Τεμάχιο 1 274,64  

  

14 

Αμπεροτσιμπίδα 
Ψηφιακή 0,1-400Α CATIII 
ενδεικτικού τύπου 
BENNING CM1-2  

Τεμάχιο 1 108,06  

  

15 
Μονωμένα 
ηλεκτρολογικά γάντια XL 
για 1.000Volt 

Τεμάχιο 1 53,16  
  

16 
Σετ άλλεν 1/16, 5/64, 
3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 
7/32, 1/4” 

Σέτ 1 2,50  
  

17 
Φωτοκύτταρο ημέρας – 
νύχτας 220 VAC 

Τεμάχιο 10 150,00  
 

18 
Μετροταινία fiberglass 
30m 

Τεμάχιο 3 27,00  
 

19 
Μετροταινία fiberglass 
50m 

Τεμάχιο 2 24,00  
 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 1.128,12  
  

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 
 
 
 

                                                          Ημερομηνία: ______________   
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