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                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Κεφαλονιάς προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την  προμήθεια 

εργαλείων για τον εξοπλισμό συνεργείου  υδραυλικών,  συνεργείου συντήρησης 

καυστήρων,    για τις ανάγκες της  διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών    του Δήμου 

Κεφαλονιάς.   

Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήματος Προμηθειών,  και για (5) πέντε ημέρες συμπεριλαμβανομένη  την 

ημερομηνία της ανάρτησης, στο Φαξ-26710-22572 ή θα αποστέλλονται 

ταχυδρομικός και θα πρωτοκολλούνται με ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

Ακολουθεί η  τεχνική περιγραφή  

Από 

Το Τμήμα Προμηθειών 

Δήμου Κεφαλονιάς 

  

  



Τεχνική Περιγραφή προµήθειας υλικών 

       Α.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

-  Μία ηλεκτρονική βαλίτσα καυσαερίου µε εκτυπωτή µόνο για πετρέλαιο- ένα τρυπάνι 
µικρό    

-  Μία ηλεκτρονική σκούπα για την κάπνα    - ένα σετ κατσαβίδια   

-  επτά βούρτσες διαφορετικού µεγέθους     - ένα φως µπαλαντεζας     

-  µία µπαλαντέζα 25 µέτρα    -Μία εργαλειοθήκη - Ένα σετ δυναµοπρίονα     

-  δυο γαλλικά µικρά   - ένα σετ καρυδάκια  - ένα σετ ΑlΕΝ-  δύο µικρές τσιµπίδες    

  Η δαπάνη των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 3080,00 ευρώ  

 

  Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

- Μία πένσα   - ένα µικροτσίµπιδο   - µία κατσάνια για προέκταση- ένα καλέµι µυτερό   

- ένα σιδεροπριονο  - ένα σετ γερµανοπολύγωνα   -Ένα µέτρο 5 µέτρων 

- ένα καρούλι µπαλαντέζα είκοσι  µέτρα  - ένα µεσαίο κόφτη για χαλκοσωλήνα 

- ένας µικρός κόφτης για χαλκοσωλήνα   -ένα γαλλικό µεσαίο- µία ατσαλίνα χειροκίνητη 
25 µέτρα  

- µία εργαλειοθήκη-ένα γαλλικό µικρό    - ένα γαλλικό µεγάλο- δύο τσιµπίδες µεσαίες  

- ένα καµινέτο φλόγιστρο - Ένα καλέµι πλακέ- ένα σφυρί µικρό- ένα σφυρί µεγάλο   

- ένα βιδολόγο κοµπλέ ROTEMBERGER 2΄΄ - ένα σετ κατσαβίδια  -ένα σετ καριδάκια    

- µία στραβοτσιµπίδα΄ - ένα σετ τρυπάνια σιδήρου   - ένα σετ τρυπάνια τοίχου 

- ένας τροχός ηλεκτρικός µεγάλος Φ 230  - ένα µπαταριοτρύπανο - δύο µικρές τσιµπίδες 

- ένα ηλεκτρικό τρυπάνι   - µία ηλεκτρολυση µικρή ηλεκτρονική 130 Α 

- µία σέγα ηλεκτρική σιδήρου 12otemberger   -ένας ηλεκτρικός τροχός µικρός 

- ένα κοµπρεσέρ  - µία ατσαλίνα ηλεκτρική rotemberger   - δύο µεγάλες τσιµπίδες   

Η δαπάνη των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 5400 ευρώ 

 


