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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 Θ παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται και αφορά τθν προμικεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ. 
Θ ανωτζρω προμικεια περιλαμβάνει : 

1. Τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν CPV: 44111000-1, (είδθ και οι ποςότθτεσ) όπωσ αναφζρονται 
ενδεικτικά ςτον Ρροχπολογιςµό τθσ μελζτθσ και  απαιτοφνται για ςυντιρθςθ ςτα δθμοτικά κτίρια, τισ 
δθμοτικζσ οδοφσ, τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ,ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ.  
Θ προμικεια των οικοδομικϊν υλικϊν χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α 30.6662.004, με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 
ποςοφ: 38.488,66€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 66.510,74€ και ςυνολικά = 104.999,39 €. 

2. Τθν προμικεια τςιμεντοςωλινων CPV: 44164200-9  (είδθ και οι ποςότθτεσ) όπωσ  αναφζρονται 
ενδεικτικά ςτον Ρροχπολογιςµό τθσ μελζτθσ και  απαιτοφνται για ςυντιρθςθ ςτισ δθμοτικζσ οδοφσ, τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ,ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ. 
Θ προμικεια τςιμεντοςωλινων χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α, 30.6662.005 , με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 
ποςοφ: 0,00€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 23.700,02€ και ςυνολικά = 23.700,02 €. 

3. Τθν προμικεια διαφόρων αδρανϊν υλικϊν, CPV:  14212000-0 όπωσ άμμο λατομείου, 3Α Οδοςτρωςίασ 
και Ρρο διαλογισ κακϊσ και Σκφρου 30-80, υλικά που χρθςιμοποιοφνται από τον Διμο για τθ 
ςυντιρθςθ αγροτικισ οδοποιίασ, για τθν κάλυψθ λακκουβϊν, για τθν πλιρωςθ των εκςκαφϊν ι για τον 
εγκιβωτιςμό των ςωλινων φδρευςθσ κατά τθν καταςκευι δικτφων φδρευςθσ ι κατά τθν αποκατάςταςθ 
βλαβϊν ςτο υπάρχον δίκτυο φδρευςθσ από τα ςυνεργεία του Διμου, για τθ χρθςιμοποίθςι του ςε 
οικοδομικζσ εργαςίεσ και όπου αλλοφ υπάρξει ανάγκθ να χρθςιμοποιθκεί. Οι τιμζσ βάςει των οποίων 
ςυντάχκθκε ο προχπολογιςμόσ είναι τιμζσ εμπορίου και θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ  δεν 
ςυμπεριλαμβάνει τθ μεταφορά, ςτθν οριςτικι κζςθ των υπό προμικεια υλικϊν. Θ προμικεια κα είναι 
τμθματικι, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου, χωρίσ καμία πρόςκετθ επιβάρυνςθ, με ςτακερι τιμι 
(τιμι προςφοράσ). Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει τμθματικά, ςφμφωνα με τα πρωτόκολλα 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν. 
Θ προμικεια διαφόρων αδρανϊν υλικϊν χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται 
ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α, 30.6662.002 με πίςτωςθ για το ζτοσ 
2022 ποςοφ: 0,00€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 60.000,00€ και ςυνολικά = 60.000,00 €. 

4. Τθν προμικεια ςκυροδζματοσ CPV:  44114000-2  κατθγορίασ C16/20 ,C20/25 για τισ ανάγκεσ του Διμου. 
Αφορά τθν προμικεια και μεταφορά ετοίμου Σκυροδζματοσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου 
Ηίτςασ  για το ζτοσ 2022-2023. Τα προσ προμικεια υλικά, κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςυντιρθςθ 
(αποκατάςταςθ των φκορϊν) του δθμοτικοφ και αγροτικοφ οδικοφ δικτφου και γενικϊν επιςκευϊν του 
Διμου. Τα υπό προμικεια υλικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα ελεγχκοφν με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ ποιότθτασ υλικϊν. Το ςκυρόδεμα κα είναι κατθγορίασ, C16/20, C20/25, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του κανονιςμοφ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ (Κ.Τ.Σ 2016) αρίςτθσ ποιότθτασ που κα 
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πραγματοποιθκεί με ειδικά αυτοκίνθτα  του προμθκευτι.  Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτισ περιοχζσ εκτζλεςθσ των ζργων ςτισ 
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ηίτςασ. Το υπό προμικεια είδοσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτουσ 
προοριςμοφσ και ςτισ ποςότθτεσ που κα κακορίηονται, ανά προοριςμό, από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Θ 
παραλαβι κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2022-
2023. Αντίςτοιχθ με τθν παραλαβι κα είναι και θ τιμολόγθςθ με ςτακερι τιμι  (τιμι προςφοράσ).  
Θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α 30.6662.001, με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 
ποςοφ: 19.909,12€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 101.093.85€ και ςυνολικά  121.002,97 €. 

5. Τθν προμικεια Ρλακϊν πεηοδρομίου και κράςπεδων CPV:  44114200-4,  44114250-9, για Δ.Ε 
Ραςςαρϊνοσ. Θ προμικεια πλακϊν πεηοδρομίου και κραςπζδων είναι απαραίτθτθ  για τισ ςυντθριςεισ 
και επιςκευζσ που γίνονται από τον Διμο Ηίτςασ ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ για το ζτοσ 
2022-2023, ςτα δθμοτικά και ςχολικά κτίρια, τουσ χϊρουσ πραςίνου, τισ παιδικζσ χαρζσ και τουσ 
κοινοχριςτουσ χϊρουσ (δρόμουσ, πεηοδρόμια κλπ). Θ προμικεια αυτι κρίνεται απαραίτθτθ, τόςο γιατί 
οι υπαίκριοι κοινόχρθςτοι χϊροι (δρόμοι, πεηοδρόμια κλπ) όςο και τα δθμοτικά κτίρια και ςχολεία, 
απαιτοφν τακτικι και ςυςτθματικι ςυντιρθςθ των αφλειων χϊρων τουσ, αφοφ είναι χϊροι που 
ςτεγάηουν πλικοσ ατόμων (μακθτϊν και εργαηομζνων) άρα υπόκεινται ςε περιςςότερεσ αλλοιϊςεισ και 
φκορζσ. Ζτςι επιτυγχάνουμε τθν κακαριότθτα και υγιεινι που απαιτείται για τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
χϊρουσ κακϊσ και μια καλι αιςκθτικι ςε αυτοφσ. Οι παραδόςεισ κα γίνονται τμθματικά ςφμφωνα  με τισ  
υποδείξεισ του Διμου, μετά από προφορικι ι γραπτι (μζςω fax) επικοινωνία με τον προμθκευτι, δφο 
(2) θμζρεσ πριν τθν  ενςωμάτωςθ τουσ, ςε ειδικό χϊρο εντόσ του εργοταξίου του Διμου κατά τθ 
διάρκεια του ζτουσ 2022-2023. Θ υπθρεςία κρατά το δικαίωμα επιςτροφισ των υπό προμικεια υλικϊν 
εάν δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν 
υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να  παραδϊςει τα υλικά, τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ 
νωρίτερα. Πλα τα υλικά κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 
Θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου, ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α 30.6662.010, με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 
ποςοφ: 0,00€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 15.000,28€ και ςυνολικά = 15.000,28 €. 

6. Τθν προμικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ CPV:  44113700-2 για τισ ανάγκεσ του Διμου, προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν ανάγκεσ του Διμου για τθν ςυντιρθςθ ςτο Δθμοτικό οδικό δίκτυο, προκειμζνου να 
καταλειφκοφν οι λακκοφβεσ απαραίτθτο για τθν αςφαλισ διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν. Οι παραδόςεισ 
κα γίνονται τμθματικά ςφμφωνα  με τισ  υποδείξεισ του Διμου, μετά από προφορικι ι γραπτι (μζςω 
fax) επικοινωνία με τον προμθκευτι, δφο (2) θμζρεσ πριν τθν  ενςωμάτωςθ τουσ, ςε ειδικό χϊρο εντόσ 
του εργοταξίου του Διμου κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2022-2023. Θ υπθρεςία κρατά το δικαίωμα 
επιςτροφισ των υπό προμικεια υλικϊν εάν δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ για τθν θμερομθνία που προτίκεται να  παραδϊςει 
τα υλικά, τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  
Θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου, ζτουσ 2022-2023 και ςτον Κ.Α 30.6662.008, με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 
ποςοφ: 6.948,96€ και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 13.057,20€ και ςυνολικά = 20.006,16 €. 

7. Τθν προμικεια Αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ,  Επουλωτικοφ λάκκων, CPV: 44113900-4 για τισ ανάγκεσ του 
Διμου. Αφορά τθν προμικεια αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ για χριςθ ςε υπερκαταςκευι εποφλωςθσ 
λάκκων  προκειμζνου να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των οδοςτρωμάτων, 
λόγω των φκορϊν (λακκοφβεσ, τομζσ κ.α.) που προκφπτουν..  
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Θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου, ζτουσ 2022 και ςτον Κ.Α 30.6662.012, με πίςτωςθ για το ζτοσ 2022 ποςοφ: 
0,00€, και πρόβλεψθ για το 2023 ποςοφ: 13.020,00€ και ςυνολικά = 13.020,00€. 
 

Θ προμικεια των υλικϊν ςυντιρθςθσ δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων & οδϊν κα γίνει από το ελεφκερο 
εμπόριο και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 και με το Νόμο 3463/2006 (Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 
Κϊδικασ) όπωσ αυτά τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν μζχρι ςιμερα, κακϊσ και με τισ ςχετικζσ αυτϊν 
εγκυκλίουσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο 
βάςει τιμισ.  
 Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα γίνει από προςωπικό του Διμου. Τα υλικά κα είναι κατάλλθλα για το 
ςκοπό που προορίηονται και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ περί οικοδομικϊν υλικϊν. 
 Εξαιτίασ τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ, θ οποία προορίηεται να καλφψει ανάγκεσ ςυντιρθςθσ ςτα  
Δθμοτικά κτίρια, τισ δθμοτικζσ οδοφσ, τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κλπ., οι ποςότθτεσ δεν είναι δυνατόν να 
εκτιμθκοφν επακριβϊσ εκ τον προτζρων. Είναι δθλαδι αδφνατον να ςυνταχκοφν με ακρίβεια οι  
προμετριςεισ, εφόςον θ προμικεια δε ςυνδζεται με τθν εκτζλεςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου ζργου και αφοφ 
δε μπορεί να είναι γνωςτζσ εκ των προτζρων οι βλάβεσ, φκορζσ, αςτοχίεσ, ηθμιζσ, βανδαλιςμοί, 
ςυντθριςεισ κλπ. που κα προκφψουν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
 Για το λόγο αυτό, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αυξομειϊνει τισ ποςότθτεσ των υπό 
προμικεια ειδϊν, κατά ζνα εφλογο τρόπο, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ προκφπτουςεσ ανάγκεσ, χωρίσ 
ωςτόςο να επιτρζπεται οποιαδιποτε υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ δαπάνθσ (με τισ επιφυλάξεισ του 
άρκρου 132 του Ν.4412/2016). 
 Εξάλλου, ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ αν δεν 
προκφψουν πραγματικζσ ανάγκεσ ι να ςυνεχιςκεί χρονικά θ ςφμβαςθ μζχρι τθσ εξαντλιςεωσ τθσ πίςτωςθσ 
ςτθν ςφμβαςθ χωρίσ να επιτρζπονται ανατιμιςεισ ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ. 
 Ανάλογα με τισ ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ του Διμου, ο ςχετικόσ πίνακασ των υλικϊν που 
περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα μπορεί να τροποποιθκεί μόνο φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του Διμου, ςε 
κάκε περίπτωςθ κα ιςχφει θ τιμι προςφοράσ ανά είδοσ που ζχει  αναδείξει τον προμθκευτι. 
 Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κακορίηεται, το χρονικό διάςτθμα από τθν 
υπογραφι των ςυμφωνθτικϊν ζωσ 31-12-2023. 
 Οι απαιτοφμενεσ περιγραφζσ ανά Ομάδα Υλικϊν εξειδικεφονται ςτο κεφάλαιο Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. 
 Για κοινά εμπορικά προϊόντα τα οποία προςφζρονται ςε αφκονία ςτθν αγορά και για τα οποία δεν 
υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ ιςχφουν οι ςυνικεισ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ για τον 
ζλεγχο των παραδοτζων ποςοτιτων. 
 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται ότι ειδικά για υλικά για τα οποία υπάρχουν εμπορικζσ ονομαςίεσ, οι 
υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να αναφζρουν επί ποινι αποκλειςμοφ για κάκε προςφερόμενο είδοσ τθν 
εταιρία παραγωγισ και τθν ονομαςία κάκε προϊόντοσ ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
προϊόντων. 
 Ππου αναφζρεται ςτθ μελζτθ προϊόν ενδεικτικοφ τφπου ο υποψιφιοσ προμθκευτισ δφναται να το 
αντικαταςτιςει με άλλο προϊόν με παρεμφερείσ ιδιότθτεσ. 
 Πλα τα είδθ κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE (όπου αυτό απαιτείται), κα πλθροφν τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ των ιςχυουςϊν Εκνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ι των αντιςτοίχων Ευρωπαϊκϊν) και κα ζχουν άριςτθ 
ςυμπεριφορά για τθ χριςθ που προορίηονται. 
 Σε περίπτωςθ οιουδιποτε προβλιματοσ κατά τθν εφαρμογι των προϊόντων αυτά κα ελεγχκοφν ςε 
κρατικό εργαςτιριο με ζξοδα του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ ελαττωματικοφ προϊόντοσ θ επίδικθ 
ποςότθτα προϊόντοσ κα αντικακίςταται άμεςα από τον ανάδοχο με δικά του ζξοδα και αχρεωςτιτωσ για 
τον κφριο του ζργου, ο οποίοσ, διατθρεί τθν διακριτικι ευχζρεια να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο με όλεσ 
τισ νομικζσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ πράξεωσ. 
 Θ ςυμμετοχι ςτον ςχετικό διαγωνιςμό και μόνο αποτελεί ρθτι αποδοχι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν των προϊόντων. 
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 Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιζχει τεχνικι περιγραφι, τεχνικά φυλλάδια 
και ό,τι άλλο απαιτείται, που κα αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ αναφερόμενεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ. 
 Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν προςφορά του να τθριςει τισ ηθτοφμενεσ 
ςυςκευαςίεσ. Αποκλίςεισ ςτισ ςυςκευαςίεσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ εκτόσ εάν αποδεδειγμζνα 
αποδειχκεί ότι θ ηθτοφμενθ ςυςκευαςία δεν διατίκεται ευρζωσ ςτθν αγορά. Στθν περίπτωςθ αυτι και 
κατόπιν ζγγραφθσ ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι κα μπορεί να κατατεκεί προςφορά για 
διαφορετικι ςυςκευαςία. 
Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από δθμόςια ανοικτι διαδικαςία 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 όπωσ αυτόσ ιςχφει. 
 Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τθν διαδικαςία του 
Διαγωνιςμοφ, κατά εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆θµόςιεσ Συµβάςεισ 
Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”και τισ ςχετικζσ 
ερμθνευτικισ αυτισ εγκυκλίουσ.  
 Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 357.728,83 ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%  και οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ κα λαμβάνονται από τον προχπολογιςµό, 
του αντίςτοιχου οικονομικοφ ζτουσ, του ∆ιµου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελεούσα  20/07/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Τσιατούρα Αδαμαντία 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΗΙΤΣΑΣ 

Ρροχπολογιςμοφ:  357.728,83 ευρϊ 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΣΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α1           ΣΙΜΕΝΣΟ- ΑΜΜΟ-ΧΑΛΙΚΙ 

1 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ  Σφνκετο 
Portland EN 197-1 - CEM 
II/B-M (W-P-LL) 32,5 N 
Σάκοσ (25Kg) 

τεμ 250 600 850 3,75 937,50 2.250,00 3.187,50 

2 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ  Σφνκετο 
Portland EN 197-1 - CEM 
II/B-M (W-P-LL) 32,5 N 
Σάκοσ (50Kg) 

τεμ 250 600 850 7,28 
1.820,0

0 
4.368,00 6.188,00 

3 

Τςιμζντο Σφνκετο 
Portland EN 197-1 - CEM 
II/B-M (P-LL) 42,5 N 
Σάκοσ (40Kg) 

τεμ 8 15 23 7,39 59,12 110,85 169,97 

4 

Τςιμζντο λευκό τφπου  
Portland EN 197-1 - CEM 
II/(A-LL) 42,5 N Σάκοσ 
(25Kg) 

τεμ 8 15 23 6,40 51,20 96,00 147,20 

5 

Θραυςτι Άμμοσ 
Λατομείου με 
διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm  
Σάκοσ (20Kg) 

τεμ 500 1.000 1.500 0,80 400,00 800,00 1.200,00 

6 

Θραυςτι Άμμοσ 
Λατομείου με 
διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm  
χφδθν  

m3 10 20 30 18,00 180,00 360,00 540,00 
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7 

Θραυςτι Άμμοσ 
Λατομείου με 
διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm  
ςε ςάκο 0,5m3 

τεμ 4 5 9 14,78 59,12 73,90 133,02 

8 
Άμμοσ καλάςςθσ ι 
ποταμίςια ςάκοσ 20 Kgr 

τεμ 300 500 800 1,70 510,00 850,00 1.360,00 

9 
Άμμοσ καλάςςθσ ι 
ποταμίςια ςε ςάκουσ του 
0,50m3 

τεμ 10 15 25 29,00 290,00 435,00 725,00 

10 
Χαλίκι 16/32mm ςάκοσ 
25 Kgr 

τεμ 400 700 1.100 0,74 296,00 518,00 814,00 

11 Χαλίκι 16/32mm χφδθν m3 3 5 8 16,49 49,47 82,45 131,92 

12 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 3Α χφδθν  m3 3 5 8 18,00 54,00 90,00 144,00 

13 
ΑΣΒΕΣΤΘΣ(παχειά 
υδράςβεςτοσ) Σά

κο
ι 

(1
5

K
g)

 

150 250 400 1,59 238,50 397,50 636,00 

14 
ΓΥΨΟΣ ταχφπθκτοσ 
οικοδομικόσ Σά

κο
ι 

(5
K

g)
 

8 10 18 1,25 10,00 12,50 22,50 

Α 2           ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΠΕΣΡΩΔΗ ΤΛΙΚΑ ΕΠΙΣΡΩΗ 

15 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΡΛΙΝΘΟΙ  
πλάτουσ 10-13εκ. 

Τεμ 300 570 870 0,44 132,00 250,80 382,80 

16 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΡΛΙΝΘΟΙ 
πλάτουσ 16-19εκ.  

Τεμ 2.000 3.000 5.000 0,53 
1.060,0

0 
1.590,00 2.650,00 

17 ΤΣΙΜΕΝΤΟΡΑΣΣΑΛΟΙ  2Μ  Τεμ 10 20 30 11,00 110,00 220,00 330,00 

18 
ΤΟΥΒΛΟ οριηόντιων 12 
οπϊν 

Τεμ 2.500 5.000 7.500 0,14 350,00 700,00 1.050,00 

19 
ΡΛΑΚΕΣ ΡΕΗΟΔΟΜΙΟΥ 
0.40Χ0.40 

Τεμ 50 80 130 1,20 60,00 96,00 156,00 

20 

ΡΛΑΚΕΣ προελεφςεωσ 
περιοχισ Καβάλασ 
ακανόνιςτεσ πάχουσ 2-
3εκ.  

m2 150 200 350 5,90 885,00 1.180,00 2.065,00 

21 

ΡΛΑΚΕΣ προελεφςεωσ 
περιοχισ Καρφςτου 
ακανόνιςτεσ πάχουσ 2-
3εκ.  

m2 30 40 70 8,78 263,40 351,20 614,60 

22 
ΡΛΑΚΕΣ προελεφςεωσ 
ευρφτερθσ περιοχισ  
ακανόνιςτεσ πάχουσ 5εκ.  

m2 80 100 180 9,56 764,80 956,00 1.720,80 

23 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΑΜΑΟΥ 

m2 40 70 110 3,49 139,60 244,30 383,90 

24 ΚΕΑΜΙΚΑ ΡΛΑΚΑΚΙΑ m2 30 40 70 9,56 286,80 382,40 669,20 

25 ΓΑΝΙΤΟΡΛΑΚΑΚΙΑ m2 15 20 35 9,56 143,40 191,20 334,60 

26 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ 
ΣΤΩΣΘΣ 25KG. 

τεμ 15 20 35 10,00 150,00 200,00 350,00 
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Α3            ΠΡΟΙΟΝΣΑ  ΞΤΛΕΙΑ 

27 ΚΕΑΜΙΔΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ Τεμ 800 1.200 2.000 0,90 720,00 1.080,00 1.800,00 

28 ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΘ Τεμ 60 80 140 2,00 120,00 160,00 280,00 

29 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΕΑΜΙΔΙΩΝ 

Τεμ 3 5 8 8,00 24,00 40,00 64,00 

30 
ΞΥΛΕΙΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΘΣ  
ΕΛΑΤΘΣ 

Μ3 1 5 6 378,51 378,51 1.892,55 2.271,06 

31 
ΞΥΛΕΙΑ ΡΕΥΚΘΣ 
ΤΑΒΑΝΙΟΥ  

μ 60 100 160 1,78 106,80 178,00 284,80 

32 ΞΥΛΕΙΑ OSB(3)    τεμ 30 40 70 5,39 161,70 215,60 377,30 

Α4           ΠΡΟΙΟΝΣΑ  ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ  ΣΕΓΗ  ΤΛΙΚΑ ΜΟΝΩΗ 

33 
ΥΔΟΟΘ 
ΟΙΗΟΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
ΒΑΜΜ 

μ 30 50 80 3,34 100,20 167,00 267,20 

34 
ΤΑΡΑ ΥΔΟΟΘΣ 
ΑΙΣΤΕΘ-ΔΕΞΙΑ 

τεμ 8 10 18 0,67 5,36 6,70 12,06 

35 ΣΩΛΘΝΑΚΙΑ ΥΔΟΟΘΣ τεμ 8 10 18 1,20 9,60 12,00 21,60 

36 
ΣΤΘΙΓΜΑ ΥΔΟΟΘΣ 
ΕΞΩΤΕΙΚΟ 

τεμ 8 10 18 2,06 16,48 20,60 37,08 

37 
ΣΤΘΙΓΜΑ ΥΔΟΟΘΣ 
ΕΣΩΤΕΙΚΟ  

τεμ 8 10 18 1,70 13,60 17,00 30,60 

38 
ΓΩΝΙΑ ΥΔΟΟΘΣ 
ΕΣΩΤΕ.-ΕΞΩΤΕ 

τεμ 15 20 35 5,50 82,50 110,00 192,50 

39 
ΣΩΛΘΝΑ Φ63 
ΥΔΟ.ΛΕΥΚΘ 

μ 30 50 80 3,17 95,10 158,50 253,60 

40 

ΘΜΙΑΝΑΡΝΕΟΥΣΑ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΜΕΜΒΑΝΘ 
ΜΕ ΕΡΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 
450-500gr/m2 

m2 150 200 350 1,47 220,50 294,00 514,50 

41 
ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΘ 
ΡΟΛΥΣΤΕΙΝΘ (φελιηόλ)  

m3 2 4 6 66,84 133,68 267,36 401,04 

42 
Εξθλαςμζνθ Ρολυςτερίνθ 
XPS  

m2 20 35 55 7,24 144,80 253,40 398,20 

43 ΡΟΛΥΚΑΒΟΝΙΚΟ  m2 20 35 55 13,00 260,00 455,00 715,00 

44 
Ράνελ Ρολυουρεκάνθσ 
πλαγιοκάλυψθσ  

Μ2 30 40 70 15,60 468,00 624,00 1.092,00 

45 
ΟΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
ΡΑΧΟΥΣ 5 cm 

m2 30 40 70 3,00 90,00 120,00 210,00 

46 
ΤΣΙΓΚΟΣ  (μικοσ =2,00μ.- 
πλάτουσ=1,00μ-παχουσ= 
0,5εκ.) Φ

ΥΛ
Λ

Ο
 

15 25 40 13,37 200,55 334,25 534,80 

47 
ΤΣΙΓΚΟΣ (μικοσ =2,5μ- 
πλάτουσ=1,00μ-παχουσ= 
0,5εκ.) Φ

ΥΛ
Λ

Ο
 

15 25 40 16,71 250,65 417,75 668,40 
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48 
ΤΣΙΓΚΟΣ  (μικοσ =5,5μ- 
πλάτουσ=1,00μ-παχουσ= 
0,5εκ.) Φ

ΥΛ
Λ

Ο
 

8 10 18 31,19 249,52 311,90 561,42 

49 
ΚΟΦΙΑΣ ΤΣΙΓΓΚΟΥ 
πλάτουσ 50εκ. και μικοσ 
3μ. 

Τεμ 10 15 25 8,36 83,60 125,40 209,00 

Α5          ΧΑΛΤΒΑ - ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

50 ΡΛΕΓΜΑ Τ92 (15Χ15) Τεμ 80 110 190 15,80 
1.264,0

0 
1.738,00 3.002,00 

51 ΡΛΕΓΜΑ Τ131(15Χ15) Τεμ 30 40 70 20,66 619,80 826,40 1.446,20 

52 
ΡΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΣΕ 
ΟΛΟ ΥΨΟΥΣ 1,20μ  

m 300 400 700 2,00 600,00 800,00 1.400,00 

53 
ΔΙΧΤΥΩΤΑ 
ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑΤΑ 
ΡΕΙΦΑΞΕΩΝ  

τεμ 8 10 18 32,81 262,48 328,10 590,58 

54 
ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕ ΝΕΥΩΣΕΙΣ 
κατθγορίασ B500C 

Kg 200 350 550 1,11 222,00 388,50 610,50 

55 ΤΣΕΚΟΡΛΕΓΜΑ Kg 150 200 350 1,22 183,00 244,00 427,00 

56 
Χονδρόςυρμα κερμισ 
ζλαςθσ 

Kg 15 22 37 1,09 16,35 23,98 40,33 

57 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ  Kg 30 50 80 1,94 58,20 97,00 155,20 

58 ΣΥΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ  Τε
μ

 
(κ

ο
υ

λο
φ

ρ
α

 6
0

μ
.)

 

20 30 50 10,33 206,60 309,90 516,50 

59 
Κοίλεσ δοκοί και ςωλινεσ 
Στρογγυλζσ, τετράγωνεσ 
και ορκογϊνιεσ  

Kg 500 800 1.300 1,50 750,00 1.200,00 1.950,00 

60 
ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 
ΒΑΣΘ 100*100*5 

τεμ.  15 20 35 1,50 22,50 30,00 52,50 

61 
ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΟΣΩΛ.1.1/4 
ΓΩΝ.45^ 

τεμ.  8 10 18 3,00 24,00 30,00 54,00 

62 
ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 2” 
ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 

m 30 50 80 4,37 131,10 218,50 349,60 

63 
ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 11/2'' 

ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
m 40 60 100 3,28 131,20 196,80 328,00 

64 
ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 11/4'' 

ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
m 40 60 100 4,00 160,00 240,00 400,00 

65 
ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 1 1/2'' 

ΜΑΥΘ ΡΑΧΟΥΣ 2 ΜΜ 
m 150 200 350 2,19 328,50 438,00 766,50 

66 
ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ  2” 

ΜΑΥΘ ΡΑΧΟΥΣ 2 ΜΜ 
m 80 100 180 3,04 243,20 304,00 547,20 

67 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΩΝΙΑ ΤΑΥ) 
ΓΙΑ ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 11/2'' 

ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
Τεμ 20 30 50 2,50 50,00 75,00 125,00 

68 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΩΝΙΑ ΤΑΥ) 
ΓΙΑ ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ 11/4'' 

ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
Τεμ 20 30 50 3,52 70,40 105,60 176,00 
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69 
ΡΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΦΘΣ 
Φ42(1.1/4") 

Τεμ 15 20 35 0,18 2,70 3,60 6,30 

70 
ΡΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΦΘΣ 
Φ48 ΒΤ(1.1/2") 

Τεμ 15 20 35 0,25 3,75 5,00 8,75 

71 
ΡΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΦΘΣ 
38Χ38 & 40Χ40 

Τεμ 15 20 35 0,15 2,25 3,00 5,25 

72 
ΡΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΦΘΣ 
100Χ50 

Τεμ 8 10 18 1,50 12,00 15,00 27,00 

73 
ΦΛΑΝΤΗΑ 150Χ150Χ8 
ΤΥΡ 

Τεμ 3 5 8 3,65 10,95 18,25 29,20 

74 ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ Kg 30 50 80 4,98 149,40 249,00 398,40 

Α6            ΠΡΟΙΟΝΣΑ  ΠΛΑΓΙΟΕΠΙΚΑΛΤΨΗ  

75 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ  ΤΕΜ 60 100 160 7,00 420,00 700,00 1.120,00 

76 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΤΕΜ 8 10 18 30,00 240,00 300,00 540,00 

77 
ΟΘΟΣΤΑΤΘΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 50Χ50 

m/m 50 50 100 1,20 60,00 60,00 120,00 

78 
ΟΘΟΣΤΑΤΘΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 100Χ50 

m/m 50 50 100 1,29 64,50 64,50 129,00 

79 
ΟΔΘΓΟΣ ΟΟΦΘΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

m/m 80 100 180 1,10 88,00 110,00 198,00 

80 Στρωτιρασ 50x40mm m/m 80 100 180 0,80 64,00 80,00 144,00 

81 Στρωτιρασ100x35mm m/m 80 100 180 1,10 88,00 110,00 198,00 

82 
 ΣΥΝΔΕΤΘΑΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τ 60\27 

τεμ 30 50 80 0,20 6,00 10,00 16,00 

83 
ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΜΟΥΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
5cmx90m 

τεμ 8 10 18 3,55 28,40 35,50 63,90 

84 
 ΓΩΝΙΟΚΑΝΟ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  

τεμ 20 30 50 0,42 8,40 12,60 21,00 

85 ΒΙΔΑ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ τεμ 300 500 800 0,01 3,00 5,00 8,00 

86 
υδροαπωκθτικό υλικό 
αρμολόγθςθσ  
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  

τεμ 8 10 18 4,00 32,00 40,00 72,00 

87 
ΑΤΣΑΛΟΚΑΦΑ ΚΟΙΝΑ 
3.50Χ50 

100 
Τεμ 

10 15 25 2,50 25,00 37,50 62,50 

88 ΚΑΦΟΒΕΛΟΝΕΣ Kg 30 50 80 1,43 42,90 71,50 114,40 

89 
ΣΤΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
Μ8Χ100 

Τεμ 60 100 160 0,13 7,80 13,00 20,80 

90 
ΣΤΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
Μ10Χ100 

Τεμ 60 100 160 0,18 10,80 18,00 28,80 

91 
ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΕΣ ΒΙΔΕΣ 
2.5 cm ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ 
ΚΑΥΔΑΚΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

κουτι 
100 
τεμ 

8 10 18 4,40 35,20 44,00 79,20 

92 
ΡΟΚΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ 
ΣΤΙΦΤΕΣ ΓΑΛΒ. 

κουτι 
100 
τεμ 

8 10 18 1,50 12,00 15,00 27,00 

93 ΑΓΚΥΙΑ ΕΧΑ  10/15  Τεμ 30 50 80 0,89 26,70 44,50 71,20 
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94 ΑΓΚΥΙΑ ΕΧΑ   12/35  Τεμ 30 50 80 1,65 49,50 82,50 132,00 

95 ΒΥΣΜΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ6 Φ8 Τεμ 200 300 500 0,01 2,00 3,00 5,00 

96 
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΘ 8 Χ 
1 

Τεμ 80 100 180 0,02 1,60 2,00 3,60 

97 
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΘ 
8X3/4(8X5/8) 

Τεμ 80 100 180 0,02 1,60 2,00 3,60 

98 
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΘ 10 Χ 
1   

Τεμ 80 100 180 0,02 1,60 2,00 3,60 

99 
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΘ 6.3 
Χ 50 

Τεμ 80 100 180 0,08 6,40 8,00 14,40 

100 ΒΥΣΜΑ ΚΑΦΩΤΟ 6Χ40 Τεμ 80 100 180 0,03 2,40 3,00 5,40 

101 ΝΟΒΟΡΑΝΟΒΙΔΑ 4Χ50 Τεμ 150 200 350 0,02 3,00 4,00 7,00 

102 ΝΤΙΗΑ Μ14 ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ Τεμ 30 50 80 2,09 62,70 104,50 167,20 

103 
ΡΑΞΙΜΑΔΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ 
Μ14 ΓΑΛΒ. 

Τεμ 80 100 180 0,08 6,40 8,00 14,40 

Α7          ΤΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΣΙΜΩΝ 

104 
ΑΝΤΙΣΚ. ΑΣΤΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Τεμ. 
750ML 

30 50 80 5,22 156,60 261,00 417,60 

105 
ΑΣΤΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
3LIT 

TEM 
3LIT 

8 10 18 8,63 69,04 86,30 155,34 

106 ΑΣΤΑΙ  
Τεμ 

10LIT 
4 5 9 38,84 155,36 194,20 349,56 

107 ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ  
Τεμ 

10LIT 
50 50 100 45,00 

2.250,0
0 

2.250,00 4.500,00 

108 ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ  
Τεμ 
5LIT 

30 60 90 17,00 510,00 1.020,00 1.530,00 

109 ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  
Τεμ 

10LIT 
40 70 110 23,74 949,60 1.661,80 2.611,40 

110 ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  
Τεμ 
5LIT 

40 70 110 12,95 518,00 906,50 1.424,50 

111 ΥΔΟΧΩΜΑ  
Τεμ 
3LIT 

8 10 18 5,00 40,00 50,00 90,00 

112 ΣΙΛΙΚΟΝΘ ΑΚΥΛΙΚΘ Τεμ 15 30 45 1,19 17,85 35,70 53,55 

113 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ 
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΘ 

Τεμ 
(310ml

) 
20 35 55 2,40 48,00 84,00 132,00 

114 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΡΙΝΕΛΟΥ 
Τεμ 

0.75LI
T 

5 10 15 2,13 10,65 21,30 31,95 

115 
ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΚΥΣΤΑΛΙΗΕ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΘΞΕΩΣ 

Kg 3 5 8 5,48 16,44 27,40 43,84 

116 
ΒΕΝΗΙΝΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

Kg 3 5 8 6,80 20,40 34,00 54,40 

117 
ΑΦΟΣ ΡΟΛΥΟΥΕΘΑΝΘ 
ΡΙΣΤΟΛΙΟΥ 750 ml 

τεμ 6 12 18 4,86 29,16 58,32 87,48 

118 
ΒΕΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Τεμ 
0.75LI

T 
2 5 7 7,00 14,00 35,00 49,00 
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119 
ΒΕΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ  

Τεμ 
0.75LI

T 
2 5 7 7,00 14,00 35,00 49,00 

120 
ΒΕΝΙΚΙ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ  ΜΕ ΒΑΣΘ 
ΤΟ ΝΕΟ  

Τεμ 
0.75LI

T 
2 5 7 9,17 18,34 45,85 64,19 

Α8           ΕΞΟΠΛΙΜΟ  ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

121 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΙΣΙΑ 
ΚΟΛΛΘΤΘ ΣΕ ΚΑΟΥΛΙ Νο 

30, 40 
Kg 30 40 70 4,00 120,00 160,00 280,00 

122 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΙΣΙΑ 
ΚΟΛΛΘΤΘ ΣΕ ΚΑΟΥΛΙ Νο 

50, 60, 70, 80, 100 
Kg 20 40 60 4,00 80,00 160,00 240,00 

123 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 30 

Τεμ 10 15 25 1,50 15,00 22,50 37,50 

124 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 40 

Τεμ 10 15 25 2,50 25,00 37,50 62,50 

125 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 50 

Τεμ 10 15 25 3,50 35,00 52,50 87,50 

126 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 60 

Τεμ 10 15 25 4,50 45,00 67,50 112,50 

127 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 70 

Τεμ 10 15 25 5,00 50,00 75,00 125,00 

127 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 
ΝΟ 50 βαρεωσ τυπου με 
ιδιο κλειδι  (παςπαρτοφ) 

Τεμ 50 80 130 8,00 400,00 640,00 1.040,00 

128 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΟ 50 

Τεμ 2 5 7 10,00 20,00 50,00 70,00 

129 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟ 63 

Τεμ 2 5 7 12,50 25,00 62,50 87,50 

130 

ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΦΕΑΤΙΩΝ 
ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 ΚΑΙ 
ΑΝΤΟΧΘΣ 1.5ton 
300Χ300Χ35mm 

Τεμ 10 20 30 14,00 140,00 280,00 420,00 

131 
ΑΜΑ ΚΤΙΣΤΩΝ ΜΘΚΟΣ 
100Μ.  

Τεμ 10 20 30 1,20 12,00 24,00 36,00 

132 ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΗΑΛ Kg 10 20 30 5,54 55,40 110,80 166,20 

133 ΧΑΤΟΤΑΙΝΑ ΝΟ 5 Τεμ 10 20 30 2,11 21,10 42,20 63,30 

134 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΑ ΝΟ 4 Τεμ 10 20 30 1,80 18,00 36,00 54,00 

135 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΑ ΝΟ 3 Τεμ 10 20 30 1,50 15,00 30,00 45,00 

136 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
50Χ66 ΔΙΑΦ. 

Τεμ 10 20 30 1,20 12,00 24,00 36,00 

137 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 
ΚΥΝΔΙΝΟΥ 200μ 

Τεμ 20 40 60 2,77 55,40 110,80 166,20 

138 ΝΑΥΛΟΝ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘ Kg 15 30 45 3,08 46,20 92,40 138,60 

139 
ΡΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 
ι ΒΕΝΙΚΟΧΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΛΥΤΘ 1'' 

Τεμ 1 25 26 1,00 1,00 25,00 26,00 
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140 
ΡΙΝΕΛΟΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ι 
ΒΕΝΙΚΟΧΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΛΥΤΘ  2'' 

Τεμ 12 25 37 2,00 24,00 50,00 74,00 

141 
ΡΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 
ι ΒΕΝΙΚΟΧΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΛΥΤΘ 21/2'' 

Τεμ 12 25 37 2,50 30,00 62,50 92,50 

142 
ΡΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 
ι ΒΕΝΙΚΟΧΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΛΥΤΘ 3'' 

Τεμ 12 25 37 3,00 36,00 75,00 111,00 

143 
ΟΛΟ Ν24 ΓΙΑ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΡΠ 
ΑΦΩΔΙ ΥΛΙΚΟ 

Τεμ 7 15 22 18,70 130,90 280,50 411,40 

144 
ΟΛΟ Ν18  ΓΙΑ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΡΠ 
ΑΦΩΔΙ ΥΛΙΚΟ 

Τεμ 7 15 22 15,40 107,80 231,00 338,80 

145 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΥ 
Ν15-18-25 

Τεμ 7 15 22 0,99 6,93 14,85 21,78 

146 

ΟΛΟ ΓΙΑ  ΓΙΑ 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ  
ΧΩΜΑΤΑ ΑΡΠ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΘ ΓΟΥΝΑ  

Τεμ 7 15 22 0,50 3,50 7,50 11,00 

147 
ΚΟΝΤΑΟΡΙΝΕΛΛΟ 
2.1/2"  

Τεμ 2 5 7 3,52 7,04 17,60 24,64 

148 ΚΟΝΤΑΟΡΙΝΕΛΛΟ 3"  Τεμ 2 5 7 5,00 10,00 25,00 35,00 

149 ΣΤΑΒΟΡΙΝΕΛΛΟ 2"  Τεμ 2 5 7 2,42 4,84 12,10 16,94 

150 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ  ΗΕΥΓ. 15 30 45 3,85 57,75 115,50 173,25 

151 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ  
ΕΛΑΦΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

ΗΕΥΓ. 10 20 30 1,00 10,00 20,00 30,00 

152 
ΓΑΝΤΙΑ 
ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ 

ΗΕΥΓ. 15 30 45 2,00 30,00 60,00 90,00 

153 
ΓΑΝΤΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ PVC 
ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 

ΗΕΥΓ. 15 30 45 2,00 30,00 60,00 90,00 

154 
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΡΘΣ 
ΜΑΜΑΟΥ Φ30 

Τεμ 15 30 45 2,50 37,50 75,00 112,50 

155 
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΡΘΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΟ & ΙΝΟΧ Φ30 

Τεμ 25 50 75 2,50 62,50 125,00 187,50 

156 
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΘΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΟ & ΙΝΟΧ 115ΧΙΛ  

Τεμ 10 20 30 0,99 9,90 19,80 29,70 

157 
ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ Φ 
2,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

kg 30 60 90 4,95 148,50 297,00 445,50 

158 
ΧΤΑΡΟΔΙ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ  ΜΟΝΟ 
12ΜΜΧ1250ΜΜ 

τεμ 5 10 15 2,53 12,65 25,30 37,95 

159 ΡΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ ΤΕΜ 2 5 7 5,50 11,00 27,50 38,50 

160 
ΚΟΛΛΑ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΑΚΥΛΙΚΘ  

Kg 150 300 450 0,50 75,00 150,00 225,00 

161 
ΑΜΟΣΤΟΚΟΣ   
ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ 5Κgr 

ΤΕΜ 5 10 15 7,00 35,00 70,00 105,00 

162 
ΣΤΟΚΟΣ 
ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΜΑΤΟΣ 

5ΚΙΛΑ 10 20 30 9,90 99,00 198,00 297,00 
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163 
ΣΚΑΛΑ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ 
3ΤΕΜ 9Μ 

τεμ 1 1 2 291,50 291,50 291,50 583,00 

164 
ΤΥΡΑΝΙ Ν3.2 
ΚΟΒΑΛ.ΙΗΑ 

τεμ 3 6 9 1,00 3,00 6,00 9,00 

165 ΡΕΝΣΑ 200ΜΜ τεμ 2 5 7 5,50 11,00 27,50 38,50 

166 
ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
5.5ΜΧ25ΜΜ 

τεμ 1 3 4 3,52 3,52 10,56 14,08 

167 ΣΤΥΛΙΑΙ ΦΤΥΑΙΟΥ 1.20 Τεμ. 10 20 30 4,95 49,50 99,00 148,50 

168 ΦΤΥΑΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΙ Τεμ. 5 10 15 12,00 60,00 120,00 180,00 

169 ΚΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΙ Τεμ. 5 10 15 18,00 90,00 180,00 270,00 

170 
ΤΣΟΥΓΑΝΑ  ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΙ 

Τεμ. 5 10 15 8,80 44,00 88,00 132,00 

171 
ΚΑΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΘΣ ΜΕ  
ΟΔΑ 

ΤΜΧ 1 1 2 60,50 60,50 60,50 121,00 

Α9             ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ- ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ 

172 
ΣΩΛΘΝΑ Φ100 6ΑΤΜ  
PVC 

μμ 5 10 15 2,24 11,20 22,40 33,60 

173 ΣΩΛΘΝΑ Φ125 6ΑΤΜ PVC μμ 2 3 5 4,17 8,34 12,51 20,85 

174 ΣΩΛΘΝΑ Φ50 6ΑΤΜ PVC μμ 2 4 6 1,04 2,08 4,16 6,24 

175 ΣΩΛΘΝΑ Φ63 6ΑΤΜ PVC μμ 3 6 9 1,33 3,99 7,98 11,97 

176 ΣΩΛΘΝΑ Φ75 6ΑΤΜ PVC μμ 2 3 5 1,70 3,40 5,10 8,50 

177 ΣΩΛΘΝΑ Φ160 6ΑΤΜ PVC μμ 5 9 14 6,70 33,50 60,30 93,80 

178 
ΣΩΛΘΝΑ Φ40  
πολυπροπυλενίο 

μμ 2 4 6 1,67 3,34 6,68 10,02 

179 
ΣΩΛΘΝΑ ΥΡΟΝΟΜΩΝ 
Φ315 PVC-U 

μμ 15 30 45 25,41 381,15 762,30 
 

1.143,45 
 

180 
ΣΩΛΘΝΑ ΥΡΟΝΟΜΩΝ 
Φ125 PVC-U 

μμ 12 24 36 10,00 120,00 240,00 360,00 

181 
ΣΩΛΘΝΑ ΥΡΟΝΟΜΩΝ 
Φ160  PVC-U 

μμ 30 60 90 5,78 173,40 346,80 520,20 

182 ΚΑΜΡΥΛΘ ΑΡΟΧ. Φ100 τεμ 5 10 15 1,62 8,10 16,20 24,30 

183 ΣΥΣΤΟΛΘ Φ63/50 τεμ 1 1 2 0,87 0,87 0,87 1,74 

184 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΡΛΑΣΤ.ΑΚΟ Φ25 

τεμ 3 5 8 0,92 2,76 4,60 7,36 

185 ΤΑΥ Φ100/50 τεμ 2 3 5 1,80 3,60 5,40 9,00 

186 ΤΑΡΑ Φ100 τεμ 1 2 3 1,04 1,04 2,08 3,12 

187 
ΜΟΥΦΑ  Φ40 
πολυπροπυλενίο 

τεμ 2 3 5 0,87 1,74 2,61 4,35 

188 
ΜΟΥΦΑ  Φ50 
πολυπροπυλενίο 

τεμ 1 1 2 1,10 1,10 1,10 2,20 

189 
ΓΩΝΙΑ  Φ40 *ΛΑΣΤ-ΥΡΟΔ+ 
πολυπροπυλενίο 

τεμ 1 2 3 1,33 1,33 2,66 3,99 
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190 
ΓΩΝΙΑ  Φ50 30-90^  
πολυπροπυλενίο 

τεμ 3 6 9 0,69 2,07 4,14 6,21 

191 
ΓΩΝΙΑ  Φ40 90^-67-15-
30^ πολυπροπυλενίο 

τεμ 5 10 15 0,64 3,20 6,40 9,60 

192 ΚΑΜΡΥΛΘ ΑΡΟΧ. Φ160 τεμ 1 1 2 9,00 9,00 9,00 18,00 

193 ΚΑΜΡΥΛΘ ΑΡΟΧ. Φ63  τεμ 2 3 5 1,00 2,00 3,00 5,00 

194 
ΚΑΜΡΥΛΘ 
ΥΡΟΝΟΜ.Φ160 90^ PVC-
U 

τεμ 1 2 3 7,74 7,74 15,48 23,22 

195 
ΚΑΜΡΥΛΘ 
ΥΡΟΝΟΜ.Φ315 90^ PVC-
U 

τεμ 1 1 2 60,00 60,00 60,00 120,00 

196 
ΚΑΜΡΥΛΘ 
ΥΡΟΝΟΜ.Φ125 45' PVC-
U 

τεμ 1 1 2 3,23 3,23 3,23 6,46 

197 
ΚΑΜΡΥΛΘ 
ΥΡΟΝΟΜ.Φ125 90' PVC-
U 

τεμ 1 1 2 3,93 3,93 3,93 7,86 

198 
ΣΤΘΙΓΜΑ ΣΩΛΘΝΑ 
ΑΡΟΧ. Φ63 

τεμ 5 10 15 0,81 4,05 8,10 12,15 

199 
ΣΤΘΙΓΜΑ ΣΩΛΘΝΑ 
ΑΡΟΧ. Φ75 

τεμ 1 2 3 0,74 0,74 1,48 2,22 

200 
ΣΤΘΙΓΜΑ Φ20-22 
ΚΟΛΛΘΤΟ ΜΟΝΟ 

τεμ 10 20 30 0,20 2,00 4,00 6,00 

201 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛ.Φ20 90^ PPR τεμ 6 12 18 0,35 2,10 4,20 6,30 

202 
ΓΩΝΙΑ ΚΟΛ.Φ20Χ1/2" 90ο 
ΜΒ-ΣΤΘ. 

τεμ 2 4 6 2,90 5,80 11,60 17,40 

203 ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛ. Φ20 PPR τεμ 3 5 8 0,30 0,90 1,50 2,40 

204 
ΤΑΥ ΚΟΛΛ.Φ20 ΑΡΛΟ 
PPR 

τεμ 2 4 6 0,40 0,80 1,60 2,40 

205 
ΤΑΥ ΚΟΛΛ.Φ20Χ1/2"ΜΕ 
ΡΑΣΟ ΜΒ PPR 

τεμ 1 1 2 3,00 3,00 3,00 6,00 

206 
ΜΑΣΤΟΣ 
ΚΟΛ.Φ20Χ1/2"ΑΣΕΝ. 
PPR 

τεμ 2 3 5 3,00 6,00 9,00 15,00 

207 ΣΦΙΚΤΘΑΣ 98-103 ΒΤ τεμ 3 5 8 1,50 4,50 7,50 12,00 

208 ΣΦΙΚΤΘΑΣ 44-47 ΒΤ τεμ 3 5 8 1,16 3,48 5,80 9,28 

209 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΡΛΘΩΣΕΩΝ ΒΤ CALEFFI 
1/2" 

τεμ 1 1 2 39,15 39,15 39,15 78,30 

210 
ΛΑΣΤΙΧΟΑΚΟ 1.1/2" 
ΑΣ. 

τεμ 1 2 3 3,64 3,64 7,28 10,92 

211 
ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΑΚΟ ΚΟΚ-
ΜΡΛΕ 18 

τεμ 5 10 15 3,00 15,00 30,00 45,00 

212 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΘΝΑ Φ15 
ΕΥΘΥΓΑΜΜΘ 

μμ 3 6 9 3,64 10,92 21,84 32,76 

213 
ΧΑΛΚΟΣΩΛΘΝΑ Φ28 
ΕΥΘΥΓΑΜΜΘ 

μμ 2 3 5 9,82 19,64 29,46 49,10 

214 
ΧΑΛΚΟΣΤΘΙΓΜΑ Φ18 
ΜΟΝΟ 

τεμ 5 10 15 0,29 1,45 2,90 4,35 
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215 ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 τεμ 2 4 6 1,27 2,54 5,08 7,62 

216 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 
1"GF (3442) 

τεμ 1 1 2 3,00 3,00 3,00 6,00 

217 
ΣΥΣΤΟΛΘ & ΡΑΣΟ ΥΨΘΛΘ 
ΟΘΣ 3434 

τεμ 1 1 2 3,00 3,00 3,00 6,00 

218 
ΤΑΧΥΣΥΝΔ.ΓΙΑ 
ΣΩΛΘΝ.1/2"X5/8"BL(GF3
020) 

τεμ 3 5 8 1,80 5,40 9,00 14,40 

219 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΡΙΣΚ.ΣΩΛΘΝ.5/8"GF343
9 

τεμ 1 2 3 1,50 1,50 3,00 4,50 

220 
ΣΥΣΤΟΛΘ & ΡΑΣΟ 3/4" 
(GF 3433) 

τεμ 2 4 6 0,81 1,62 3,24 4,86 

221 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΑΣ 
ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

τεμ 2 3 5 20,00 40,00 60,00 100,00 

222 
ΜΡΕΚ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΒΑΣΘ 
GF Ν5618 

τεμ 1 1 2 4,87 4,87 4,87 9,74 

223 ΜΡΕΚ ΒΕΝΤΑΛΙΑ  τεμ 1 1 2 14,67 14,67 14,67 29,34 

224 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
Φ315 

τεμ 3 5 8 4,04 12,12 20,20 32,32 

225 
ΣΡΙΑΛ 40ΕΚ 
ΣΥΝΔΕΣ.ΙΝΟΧ 

τεμ 5 10 15 2,31 11,55 23,10 34,65 

226 
ΣΡΙΑΛ 50ΕΚ 
ΣΥΝΔΕΣ.ΙΝΟΧ 

τεμ 5 10 15 2,90 14,50 29,00 43,50 

227 
ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ  
ΛΕΚΑΝΘΣ 

τεμ 3 5 8 0,64 1,92 3,20 5,12 

228 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΛΥΑΙΘ. Φ20 
6ΑΤΜ 

μμ 100 200 300 0,23 23,00 46,00 69,00 

229 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΛΥΑΙΘ. Φ32 
16ΑΤΜ 

μμ 50 100 150 1,04 52,00 104,00 156,00 

230 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΣΩΛ 1.1/2" 
38ΜΜ 

μμ 5 10 15 1,91 9,55 19,10 28,65 

231 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΣΩΛ 3.1/2" 
90ΜΜ 

τεμ 8 15 23 7,33 58,64 109,95 168,59 

232 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  
5/8"  

μμ 50 100 150 0,92 46,00 92,00 138,00 

233 ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1"  μμ 30 60 90 1,62 48,60 97,20 145,80 

234 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ 
ΓΛΥΚΕΙΝ.ΚΒ 0-25BAR/0-
16BAR 

τεμ 3 5 8 6,81 20,43 34,05 54,48 

235 
ΣΙΦΟΝΙ ΝΕΟΧΥΤΘ 
ΔΙΡΛΟ Χ.ΒΑΛΒΙΔ 

τεμ 1 2 3 6,35 6,35 12,70 19,05 

236 
ΣΙΦΟΝΙ ΝΙΡ.1.1/4 
ΜΕΤΑΛ.ΡΑΞΙΜΑΔΙ 
ΧΩΜΕ 

τεμ 5 10 15 1,62 8,10 16,20 24,30 

237 
ΣΤΘΙΓΜΑ ΣΩΜΑ 
ΚΟΝΣΟΛ-ΣΤΙΦ-ΒΙΔ 

τεμ 6 12 18 1,31 7,86 15,72 23,58 

238 
ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
1/2Χ1/2 

τεμ 5 10 15 4,50 22,50 45,00 67,50 

239 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΡΤΘΟΣ τεμ 1 1 2 9,00 9,00 9,00 18,00 



Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας 

[17] 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΘ 

240 ΜΡΑΤ.ΝΙΡΤΘΟΣ ΓΕΦΥΑ  τεμ 1 2 3 19,06 19,06 38,12 57,18 

241 
ΜΡΑΤ.ΝΕΟΧΥΤΘ ΤΟΙΧΟΥ  
ΓΕΦΥΑ 

τεμ 1 2 3 16,75 16,75 33,50 50,25 

242 
ΜΡΑΤ.ΝΕ.ΡΑΓΚΟΥ 
1ΟΡΘΣ  

τεμ 1 2 3 16,49 16,49 32,98 49,47 

243 
ΜΡΑΤ.ΡΑΓΚΟΥ ΨΘΛΘ 1 
ΟΡΘΣ 

τεμ 1 1 2 46,20 46,20 46,20 92,40 

244 ΜΡΑΤ.ΝΙΡΤΘΟΣ ΜΟΝΘ  τεμ 3 5 8 14,73 44,19 73,65 117,84 

245 
ΒΥΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 
ΧΩΟΥ 

τεμ 1 2 3 11,00 11,00 22,00 33,00 

246 
ΡΙΕΗΟΣΤΑΤΘΣ  ΟΘΟΝΘΣ 
HS210 ΘΘΛΥΚΟ 10ΒΑ 

τεμ 1 1 2 23,00 23,00 23,00 46,00 

247 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΘΣ 80LT  τεμ 1 1 2 120,00 120,00 120,00 240,00 

248 ΥΔΟΣΤΑΤΘΣ ΕΡΑΦΩΝ  τεμ 5 10 15 12,07 60,35 120,70 181,05 

249 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 12-
14BAR 

τεμ 5 10 15 3,70 18,50 37,00 55,50 

250 ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ  60lt τεμ 1 2 3 121,28 121,28 242,56 363,84 

251 
Επίτοιχο Ρλαςτικό 
Καηανάκι Ρλάτθσ Υψθλισ 
Ρίεςθσ 

τεμ 1 7 8 32,92 32,92 230,44 263,36 

252 
Επίτοιχο Ρλαςτικό 
Καηανάκι Ρλάτθσ 
Χαμθλισ  Ρίεςθσ 

τεμ 1 2 3 43,31 43,31 86,62 129,93 

253 ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕ 1/2" τεμ 3 5 8 0,50 1,50 2,50 4,00 

254 
Ρλαςτικό φλοτζρ με 
μακριά ρυκμιηόμενθ 
ντίηα 

τεμ 5 10 15 3,00 15,00 30,00 45,00 

255 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ  
Φ100  

μμ 8 12 20 7,60 60,80 91,20 152,00 

256 
ΚΑΜΡΥΛΘ ΣΩΛΘΝΑΣ 
ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ  Φ100  

τεμ 1 1 2 2,19 2,19 2,19 4,38 

257 
Καπάκι εξαεριςμοφ με 
ςιτα, 

τεμ 1 1 2 3,00 3,00 3,00 6,00 

258 
ΡΛΕΓΜΑ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΘΣ 
ΧΘΣΘΣ 

τεμ 50 180 230 20,00 1.000,00 3.600,00 4.600,00 

259 ΑΛΟΙΦΘ ΧΑΛΚΟΥ  125GR τεμ 1 2 3 2,00 2,00 4,00 6,00 

260 ΚΟΛΛΘΣΘ  200GR  τεμ 1 2 3 11,20 11,20 22,40 33,60 

261 ΚΟΛΛΑ PVC 500ML  τεμ 1 1 2 4,33 4,33 4,33 8,66 

262 ΚΟΛΛΑ PVC 250ML τεμ 1 1 2 3,47 3,47 3,47 6,94 

263 
ΚΑΡΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ 
ΤΕΛΑΟ 40Χ40 

τεμ 1 1 2 11,00 11,00 11,00 22,00 

264 
ΦΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 
40Χ40 ΒΤ 12.5ΤΟΝ 

τεμ 5 15 20 23,10 115,50 346,50 462,00 

265 ΣΑΚΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ τεμ 5 10 15 2,71 13,55 27,10 40,65 
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85Χ115-100Χ120 ΜΑΥΟΙ 

266 
Στεγανοποιθτικό Νιμα 
Teflon 

τεμ 3 3 6 9,00 27,00 27,00 54,00 

267 
Τεφλόν 12mm x 
0.075mm x 10m  

τεμ 2 3 5 0,47 0,94 1,41 2,35 

268 
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
4.5Χ280-300 

τεμ 100 227 327 0,04 4,00 9,08 13,08 

269 
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
4.5Χ200 

τεμ 300 500 800 0,02 6,00 10,00 16,00 

 

     

ΑΘΡΟΙ
ΜΑ: 

31.039,24 53.637,69 84.676,93 

 

     

Φ.Π.Α. 
24% 

7.449,42 12.873,05 20.322,46 

 

     

ΤΝΟΛ
Ο: 

38.488,66 66.510,74 104.999,39 
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ΣΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΗΝΩΝ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ΑΟΡΛΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ300 

μ.μ. 0 32 32 11,82 0,00 378,24 378,24 

2 
ΑΟΡΛΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ400 

μ.μ. 0 90 90 14,82 0,00 1.333,80 1.333,80 

3 
ΑΟΡΛΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ600 

μ.μ. 0 75 75 29,64 0,00 2.223,00 2.223,00 

4 
ΑΟΡΛΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ800 

μ.μ. 0 106 106 39,34 0,00 4.170,04 4.170,04 

5 
ΑΟΡΛΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ100 

μ.μ. 0 192 192 47,22 0,00 9.066,24 9.066,24 

6 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ400 
ΑΤΥΡΘΤΟΣ ΜΕ 
ΕΡΙΡΕΔΘ ΒΑΣΘ 
ΕΔΑΣΘΣ ΤΥΡΟΥ 
ΚΑΜΡΑΝΑ 

μ.μ. 0 20 20 47,99 0,00 959,80 959,80 

7 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΑ
Σ Φ600 
ΑΤΥΡΘΤΟΣ ΜΕ 
ΕΡΙΡΕΔΘ ΒΑΣΘ 
ΕΔΑΣΘΣ ΤΥΡΟΥ 
ΚΑΜΡΑΝΑ 

μ.μ. 0 20 20 49,09 0,00 981,80 981,80 

     

ΑΘΡΟΙΜΑ 0,00 19.112,92 19.112,92 

     

Φ.Π.Α. 24% 0,00 4.587,10 4.587,10 

     

ΤΝΟΛΟ: 0,00 23.700,02 23.700,02 
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ΣΜΗΜΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Σκφρα (Κροκάλα) 
Τόνοι 
(tn) 

0 280 280 4,26 0,00 1.192,80 1.192,80 

2 
Θραυςτι Άμμοσ 
Λατομείου  

Τόνοι 
(tn) 

0 930 930 5,05 0,00 4.696,50 4.696,50 

3 Ψθφίδα 
Τόνοι 
(tn) 

0 120 120 5,06 0,00 607,20 607,20 

4 
Αμμοχάλικο 3 Α 0-
32mm  

Τόνοι 
(tn) 

0 470 470 3,48 0,00 1.635,60 1.635,60 

5 
Υλικό 
προδιαλογισ  

Τόνοι 
(tn) 

0 17000 17000 2,16 0,00 36.720,00 36.720,00 

6 Χαλίκι 16/32mm  
Τόνοι 
(tn) 

0 700 700 5,05 0,00 3.535,00 3.535,00 

     

ΑΘΡΟΙΜΑ: 0,00 48.387,10 48.387,10 

     

Φ.Π.Α. 24% 0,00 11.612,90 11.612,90 

     

ΤΝΟΛΟ: 0,00 60.000,00 60.000,00 
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ΣΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
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ΔΑΠΑΝΗ (€)   
2022-2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ   
C16/20  

Ραςςαρϊνοσ m3 55 430 485 73,00 4.015,00 31.390,00 35.405,00 

2 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ 
C20/25  

Ραςςαρϊνοσ m3 10 25 35 79,00 790,00 1.975,00 2.765,00 

3 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ 
C16/20 

Ευρυμενϊν, 
Ηίτςασ, 
Εκάλθσ 

m3 50 257 307 83,00 4.150,00 21.331,00 25.481,00 

4 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ 
C20/25  

Ευρυμενϊν, 
Ηίτςασ, 
Εκάλθσ 

m3 7 25 32 89,00 623,00 2.225,00 2.848,00 

5 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ 
C16/20 

Μολοςςϊν m3 60 230 290 93,00 5.580,00 21.390,00 26.970,00 

6 
Σκυρόδεμα 
κατθγορίασ 
C20/25  

Μολοςςϊν m3 7 25 32 99,00 693,00 2.475,00 3.168,00 

7 
Άντλθςθ 
ςκυροδζμα
τοσ 

  m3 29 105 134 7,06 204,74 741,30 946,04 

      
ΑΘΡΟΙΜΑ 16.055,74 81.527,30 97.583,04 

      
Φ.Π.Α. 24% 3.853,38 19.566,55 23.419,93 

      
ΤΝΟΛΟ: 19.909,12 

101.093,8
5 

121.002,9
7 
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ΣΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « ΠΛΑΚΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΠΕΔΑ ΓΙΑ Δ.Ε ΠΑΑΡΩΝΟ» 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Αντιολιςκθρζσ πλάκεσ γκρι, 
τυποποιθμζνων 
διαςτάςεων 40x40 cm, από 
ςκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339 πάχουσ 3 cm.  

ΤΕΜ. 0 4.800 4.800 1,23 0,00 5.904,00 5.904,00 

2 

Αντιολιςκθρζσ 
τετραγωνικζσ πλάκεσ, 
βοτςαλόπλακεσ, με τελικι 
επιφάνεια από βότςαλο ι 
ψθφίδα, ςε διάφορα 
ςχζδια και χρϊματα ,για 
επιςτρϊςεισ πεηοδρομίου, 
τυποποιθμζνων 
διαςτάςεων 40x40 cm, από 
ςκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339 πάχουσ 3 cm.  

m2 0 150 150 13,12 0,00 1.968,00 1.968,00 

3 

Ρλάκεσ Αντιολιςκθρζσ 
ζγχρωμεσ από ςκυρόδεμα, 
επίπεδεσ ι ραβδωτζσ ι 
φολιδωτζσ, από 
ςκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339, τυποποιθμζνων 
διαςτάςεων 40x40 cm για 
όδευςθ τυφλϊν 

ΤΕΜ. 0 750 750 1,48 0,00 1.110,00 1.110,00 

4 

Κράςπεδα από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C 16/20, 
διατομισ 1Χ 0,15Χ0,25 ι 
0,30 m. με απότμθςθ, προσ 
καταςκευι, νθςίδων 
αςφαλείασ, πεηοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., 

ΤΕΜ. 0 700 700 4,45 0,00 3.115,00 3.115,00 

     

ΑΘΡΟΙΜΑ: 0,00 12.097,00 12.097,00 

     

Φ.Π.Α. 24% 0,00 2.903,28 2.903,28 

     

ΤΝΟΛΟ: 0,00 15.000,28 15.000,28 
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ΣΜΗΜΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΤΧΡΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ζτοιμο Ψυχρό 
αςφαλτόμιγμα ςε 
πλαςτικό ςάκο 25 κιλϊν.  

τεμ
. 

934 1.755 2.689 6,00 5.604,00 
10.530,0

0 
16.134,00 

Το προϊόν ςτθ 
ςυςκευαςία να παραμζνει 
εφπλαςτο για τουλάχιςτον 
1 ζτοσ. 

Εφϋ όςον ανοιχκεί θ 
ςυςκευαςία το υλικό να 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
για τουλάχιςτον 10 
θμζρεσ. 

     

ΑΘΡΟΙΜΑ 5.604,00 
10.530,0

0 
16.134,00 

     

Φ.Π.Α. 24% 1.344,96 2.527,20 3.872,16 

     

ΤΝΟΛΟ: 6.948,96 
13.057,2

0 
20.006,16 
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ΣΜΗΜΑ Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Αςφαλτικό 
Γαλάκτωμα 
ΚΕ1 

ΤΕΜ 
(ΒΑΕΛΙ  
200ΛΙΤ) 

0 60 60 175,00 0,00 10.500,00 10.500,00 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ: 0,00 10.500,00 10.500,00 

     
Φ.Π.Α. 24% 0,00 2.520,00 2.520,00 

     
ΤΝΟΛΟ: 0,00 13.020,00 13.020,00 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΤΜΘΜΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 38.488,66 66.510,74 104.999,39 

ΤΜΘΜΑ Β  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΕΣ 0,00 23.700,02 23.700,02 

ΤΜΘΜΑ  Γ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ  0,00 60.000,00 60.000,00 

ΤΜΘΜΑ Δ  ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 19.909,12 101.093,85 121.002,97 

ΤΜΘΜΑ Ε 
 ΡΛΑΚΕΣ ΡΕΗΟΔΟΜΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΣΡΕΔΑ 

0,00 15.000,28 15.000,28 

ΤΜΘΜΑ Η 
ΨΥΧΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

6.948,96 13.057,20 20.006,16 

ΤΜΘΜΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 0,00 13.020,00 13.020,00 

ΤΝΟΛΟ 65.346,74 292.382,09 357.728,83 

      

 
 
 
 

ΕΛΕΟΤΑ        20 / 07 / 2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν.  Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 

Στάκθσ Σταφροσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχ/κοσ 

 

 ΕΛΕΟΤΑ  20 / 07/ 2022 
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
 

Τςιατοφρα Αδαμαντία 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ  

Ρροχπολογιςμοφ:  357.728,83ευρϊ 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Θ Συγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ, με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ 
διαγωνιςμοφ και αφορά τθν προμικεια ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΖΙΣΑ για το ζτοσ 2022-2023. 

Σε ετιςια βάςθ ο Διμοσ Ηίτςασ  ςυντθρεί τα Σχολεία, τα Δθμοτικά κτίρια, τισ παιδικζσ χαρζσ, τισ πλατείεσ, τα 
οδοςτρϊματα, τα πεηοδρόμια και άλλουσ Κ/Χ χϊρουσ.  
Για τθν ςυντιρθςθ αυτι προκφπτουν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ανάγκεσ για οικοδομικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ εκτελοφνται από 
τα ςυνεργεία του Διμου, και οι οποίεσ απαιτοφν τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν.  

Θ προμικεια χωρίηεται ςτα κάτωκι τμιματα : 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΤΜΘΜΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 84.676,93 20.322,46 104.999,39 1.693,54 

ΤΜΘΜΑ Β  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΕΣ 19.112,92 4.587,10 23.700,02 382,26 

ΤΜΘΜΑ Γ ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ  48.387,10 11.612,90 60.000,00 967,74 

ΤΜΘΜΑ Δ  ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 97.583,04 23.419,93 121.002,97 1.951,66 

ΤΜΘΜΑ Ε 
 ΡΛΑΚΕΣ ΡΕΗΟΔΟΜΙΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΣΡΕΔΑ 

12.097,00 2.903,28 15.000,28 241,94 

ΤΜΘΜΑ Η 
ΨΥΧΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

16.134,00 3.872,16 20.006,16 322,68 

ΤΜΘΜΑ Θ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 10.500,00 2.520,00 13.020,00 210,00 

ΤΝΟΛΟ 288.490,99 69.237,84 357.728,83 5.769,82 
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Άρκρο 1ο 

 Αντικείμενο ςυγγραφισ 

Με τθν παροφςα προβλζπεται θ ανάκεςθ προμικειασ υλικϊν ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
& ΟΔΩΝ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ για ζργα του ∆ιµου, που τυχόν κα απορροφθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ 
διαςτιματοσ  από τθν υπογραφι των ςυμβάςεων ζωσ 31-12-2023. 

Άρκρο 2Ο  
Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

Θ διενζργεια του διαγωνιςµοφ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ, κα γίνει ςφµφωνα µε τισ παρακάτω 
νοµοκετικζσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ζχουν διαµορφωκεί και ιςχφουν ςιµερα, κακϊσ και από όςεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ δεν αναφζρονται ρθτά παρακάτω αλλά ζχουν εφαρµογι και ιςχφουν: 

1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρκρο 103 παρ.2γ, άρκρο 209 παρ.2 και άρκρο 273) «Κφρωςθ του Κϊδικα 
∆ιµων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε µε τον Ν.3536/07 (άρκρο 22) «Ειδικζσ ρυκµίςεισ 
κεµάτων µεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθµάτων αρµοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, 
∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ» και τον Ν.3731/2008 (άρκρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωςθ τθσ 
δθµοτικισ αςτυνοµίασ και ρυκµίςεισ λοιπϊν κεµάτων αρµοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν», και 
όπωσ ερµθνεφτθκε µε τθν υπ. αρικµ. 2/11-01-2007 εγκφκλιο του ΥΡ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

2. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

3. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4. Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112 A’ /13.07.2010) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν , διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο -
Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ. 

6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

Άρκρο 3ο 
υμβατικά ςτοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ πλθν τθσ ςυμβάςεωσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:   

1. Θ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ  
2. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

3. Ο Ρροχπολογιςμόσ 
4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ προμικειασ των υλικϊν 
5. Θ τεχνικι περιγραφι 
6. Θ προςφορά του αναδόχου 
7.  Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά ςτοιχεία που κα δοκοφν µε τθν προςφορά. 

Άρκρο 4ο 
τακερότθτα τιμϊν 
Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ που περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του προμθκευτι είναι ςτακερι και 

αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε 

ανακεϊρθςθ. 

Άρκρο 5ο 
Προχπολογιςμόσ Χρθματοδότθςθ προμικειασ. 
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1. Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022 και με πίςτωςθ για το 2023 ςυνολικοφ ποςοφ 357.728,83€, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

2. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μειϊςει τον προχπολογιςμό τθσ προμικειασ μζχρι 20%  τθσ 
ςυμβατικισ δαπάνθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του και μετά από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον 
ανάδοχο. 

Άρκρο 6ο  
Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ & χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 
Θ Ρρομικεια των υλικϊν  κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του 
αρμόδιου οργάνου. 
Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ. 
Θ θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν κα περιλαμβάνεται ςτθν περίλθψθ διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ  ι 
ανακοίνωςθ ι πρόςκλθςθ που  κα δθμοςιευκεί ςφμφωνα με τον νόμο. 
ΑΡΘΡΟ 7ο: 
 Σεχνικά προςόντα αναδόχου-Προχποκζςεισ ςυµµετοχισ ςτον διαγωνιςµό 
Στο διαγωνιςµό δικαιοφνται να ςυµµετάςχουν προµθκευτζσ: 
α) φυςικά πρόςωπα 
β) νοµικά πρόςωπα 
γ) ενϊςεισ προµθκευτϊν 
δ) ςυνεταιριςµοί 
που ζχουν δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια υλικά.   
Άρκρο 8ο  
Ανάκεςθ – Ανακοίνωςθ προμικειασ 
Θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ι θ ανάκεςθ ςτον ανάδοχο  κα γίνει από τθν 
Οικονομικι Επιτροπι, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
προμικειασ  του Διμου Ηίτςασ. 

Άρκρο 9ο  
Εγγυιςεισ – ριτρεσ 
1. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ.  Γίνεται δεκτι και μια (1) 

εγγυθτικι επιςτολι που εκδίδεται για το ςυνολικό ποςό (αφορά ςυμμετζχοντεσ που λαμβάνουν μζροσ 
και υποβάλλουν προςφορζσ για όλεσ τα ΤΜΘΜΑΤΑ Α εωσ Θ για ποςό 5.769,82€ , που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ. ι 
εγγυθτικι επιςτολι που εκδίδεται για τισ  επιμζρουσ ομάδεσ για τισ όποιεσ ςυμμετζχει ςτον 
διαγωνιςμό ο οικονομικόσ φορζασ με βάςθ το πόςο που αναφζρετε ςτθν Γενικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων .   

2. Ρριν από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ ο ανάδοχοσ (ι οι ανάδοχοι ανά κατθγορία) ςτον οποίο ζγινε θ 
κατακφρωςθ και ανάκεςθ τθσ εργαςίασ, οφείλει να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.  

3. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 4% επί του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ αφαιροφμενθσ τυχόν ζκπτωςθσ χωρίσ ΦΡΑ. ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/16, με 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ενόσ μινα μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν .  

Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ παρζχονται εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ κι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 
ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
 β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ 
ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 
 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
 η) τουσ όρουσ ότι: 
αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και 
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

4. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ του προσ προμικεια υλικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ ζτουσ. Κάκε 
βλάβθ που παρουςιάηεται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα αυτό οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα ι 
καταςκευι, πρζπει να επανορκϊνεται από τον ανάδοχο μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν ειδοποίθςθ του Διμου προσ αυτόν.  

5. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι όλων των υλικϊν. Σε χρονικι διάρκεια μζχρι και τθν απορρόφθςθ όλθσ τθσ 
προχπολογιςκείςασ ποςότθτασ. 

6. Αν το υλικό φορτωκεί, παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν. 4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

7. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

8. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

9. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

10. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν πάροδο ενόσ (1) μθνόσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραδόςεωσ των υλικϊν, 
δφναται να κθρυχκεί από το Διμο ζκπτωτοσ. 

11. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εφαρμόηονται τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/16. 
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Άρκρο 10ο  
φμβαςθ 
Τα πρακτικά τθσ δθµοπραςίασ κα εγκρικοφν από τισ αρµόδιεσ αρχζσ (άρκρο 72 παρ.1ε του Ν3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α'/10)). Εάν για οποιοδιποτε λόγο αυτά δεν εγκρικοφν, ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία ευκφνθ. 
Στον µειοδότθ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ δθµοπραςίασ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ. Με 
τθν ανακοίνωςθ αυτι θ ςφµβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφµβαςθσ που ακολουκεί 
ζχει αποδεικτικό µόνο χαρακτιρα. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ, προςκοµίηοντασ και τθν 
απαιτοφµενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ-κατακφρωςθσ του αποτελζςµατοσ 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ ςυµµετζχοντεσ ςτο διαγωνιςµό. 
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει µζςα ςε αυτζσ τισ προκεςµίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ ι αν δεν 
προςκοµίςει τθν απαιτοφµενθ εγγφθςθ, εφαρµόηονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενεσ από το άρκρο 105 παρ.5 
του Ν.4412/16 κυρϊςεισ, εκτόσ εάν αυτό ςυνζβθ µε ευκφνθ του ∆ιµου ι ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στθ ςφµβαςθ αναφζρονται και προςαρτϊνται ωσ αναπόςπαςτα ςυµβατικά ςτοιχεία τα αναφερόµενα ςτο 
άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 
Θ ςφµβαςθ δεν µπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ µε τα παραπάνω ςτοιχεία και µε τα τεφχθ που τυχόν 
τθν ςυνοδεφουν. 
Θ ςφµβαςθ καταρτίηεται από τθν αρµόδια Υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυµβαλλόµενα µζρθ. Τίκεται 
ςε ιςχφ µε τθν υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ, που πρωτοκολλείται αυκθµερόν ςτο γενικό πρωτόκολλο του 
∆ιµου. 
 
Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν 
προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από το Διμο, κακϊσ και τισ τυχοφςεσ τροποποιιςεισ όρων 
που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ 
αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 
 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 

 Τα προσ προμικεια είδθ  

 Τθ ςυμφωνθκείςα τιμι 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν  

 Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν  

 Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ και ριτρεσ. 

 Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 

 Τον τρόπο πλθρωμισ και αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον προβλζπεται 
αναπροςαρμογι 

 Τισ ςχετικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
Θ ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο από τον Διμαρχο. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα παραμείνει 
αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό 
όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από γνωμοδότθςθ των αρμόδιων 
οργάνων αξιολόγθςθσ. 
Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν που τθ ςυνοδεφουν, που με 
τθν προςφορά του αποδζχκθκε ο ανάδοχοσ ι με βάςθ τθν ζγκριςθ για τθν κατάρτιςι τθσ με τθν οποία 
ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία. 
Θ ςφμβαςθ τροποποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν.4412/16 φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ του 
αρμοδίου οργάνου. 
Άρκρο 11ο 
Χρόνοσ παράδοςθσ προμικειασ. 
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Θ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ είναι ίςθ με το χρονικό διάςτθμα από τθν θµζρα υπογραφισ των ςχετικϊν 
ςυµφωνθτικϊν ζωσ 31-12-2023. Οι ςυµβάςεισ λφονται µε τθν ολοκλιρωςθ του οικονοµικοφ αντικειµζνου 
τουσ (Ρροχπολογιςµόσ), ακόµθ κι αν δεν ζχει παρζλκει το παραπάνω χρονικό διάςτθµα από τθν υπογραφι 
τουσ. 
Είναι δυνατι θ παράταςθ τθσ ςφµβαςθσ, φςτερα από ςυµφωνία των ςυµβαλλοµζνων µερϊν, µζχρι τθν 
ανάδειξθ νζου προµθκευτι και τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφµβαςθσ, ςτο µζτρο που δεν κα υπάρξει, κατά το 
χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ των ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ωσ και περαιτζρω 
οικονοµικι επιβάρυνςθ του ∆ιµου. 
Ραράταςθ τθσ προκεςµίασ παράδοςθσ δίδεται µε απόφαςθ του ∆θµοτικοφ Συµβουλίου µετά από 
αιτιολογθµζνθ αίτθςθ του αναδόχου και ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφµφωνα µε το άρκρο 206 του 
Ν4412/16. 
Οι τιµζσ ιςχφουν ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφµβαςθσ και δεν επιδζχονται ουδεµία προςαφξθςθ ι αναπροςαρµογι 
κατά τθν διάρκειά τθσ. 
Άρκρο 12ο  
Παραλαβι υλικϊν 

1. Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του 
Ν.4412/16. 

2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με 
μακροςκοπικι εξζταςθ, με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), με πρακτικι 
δοκιμαςία, με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται ι και με οποιονδιποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  

3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ των υλικϊν θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
 γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
Ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου κα γίνεται παραγγελία και ο προμθκευτισ είναι  υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 
48 ϊρεσ να ζχει διακζςιμο προσ προμικεια, το ηθτοφμενο υλικό. Θ παράδοςθ κα γίνεται κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
ΑΡΘΡΟ 13ο:  
Ριτρεσ 
Σε περιπτϊςεισ που αποδεδειγµζνα παρατθρείται µθ ικανοποιθτικι ανταπόκριςθ του αναδόχου ςτισ 
ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ εκτόσ από το δικαίωµα του ∆ιµου να τον κθρφξει ζκπτωτο, επιβάλλονται ςε 
βάροσ του και χρθµατικζσ κυρϊςεισ. 
Ροινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο τοισ χιλίοισ (2‰) ςτο ςυνολικό προχπολογιςµό τθσ κατθγορίασ που ανικει θ 
επιςκευι για κάκε µζρα κακυςτζρθςθσ, µπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλφπτονται µία ι περιςςότερεσ 
από τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
- Ελαττωµατικό οικοδοµικό υλικό 
- Κακυςτζρθςθ ανταπόκριςθσ ςε αίτθµα προµικειασ 
Με ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςυνοδευόµενθ από επίςθµθ αλλθλογραφία µε τον ανάδοχο, από όπου κα 
προκφπτει θ ακζτθςθ των παραπάνω απαιτιςεων, θ ανωτζρω πρόςκετθ ριτρα κα επιβάλλεται ςτον 
"Ανάδοχο" κατόπιν ανζκκλθτθσ απόφαςθσ του ∆θµοτικοφ Συµβουλίου και κα παρακρατείται από τον 
πρϊτο λογαριαςµό πλθρωµισ ι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου. 
Άρκρο 14ο  
Σρόποσ πλθρωμισ 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται τμθματικά, με 100% εξόφλθςθ τθσ αξίασ των 
ειδϊν που παραδόκθκαν ςτον Διμο μετά από ςχετικι παραγγελία, εντόσ τριάντα  (30) θμερϊν μετά τθν 
παράδοςθ αυτϊν. 
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Οι πάςθσ φφςεωσ φόροι, δαςµοί, τζλθ, κρατιςεισ και ειςφορζσ υπζρ του ∆θµοςίου, ∆ιµων και Κοινοτιτων 
ι τρίτων, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ιςχφουςα κατά τισ κείµενεσ διατάξεισ τθν θµζρα τθσ ∆θµοπραςίασ 
βαρφνουν τον ανάδοχο τθσ εργαςίασ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το ∆ιµο. 
Οι διαγωνιηόµενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο ανάδοχοσ τθσ προµικειασ βαρφνεται µε τισ δαπάνεσ 
δθµοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τυχόν επαναλθπτικισ.  
Θ πλθρωµι τθσ αξίασ των οικοδοµικϊν υλικϊν κα γίνεται από τον ∆ιµο ςε ΕΥΩ, τµθµατικά, µε τθν ζκδοςθ 
των αντιςτοίχων χρθµατικϊν ενταλµάτων πλθρωµισ ςτο όνοµα του δικαιοφχου, ςφµφωνα µε το άρκρο 200 
του Ν4412/16 και ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία "περί οικονοµικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των 
διµων και κοινοτιτων" ωσ προσ τθν ζκδοςθ του τιµολογίου και τθν υποβολι των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν πλθρωµισ ςτο λογιςτιριο του ∆ιµου 
 Άρκρο 15ο 
 Άρτιοσ εξοπλιςμόσ 

Αν τα υλικά δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δε ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ 
ι εμφανίηουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται άμεςα να τα αντικαταςτιςει, χωρίσ άλλεσ 
διατυπϊςεισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και όρουσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων τθσ παροφςασ 
προμικειασ 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανόμενου είδουσ ι τθν 
αντικατάςταςθ καταςκευαςτικϊν ι των λειτουργικϊν ανωμαλιϊν αυτοφ. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ άνω προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ 
δικαιοφται να προβεί ςτθ τακτοποίθςθ αυτϊν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον 
προςφορότερο με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. 

Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου 

Άρκρο 16ο  
υμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ - Σεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ. 
Θ κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι περιγραφι, «τεχνικά φυλλάδια και ότι είναι 
απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτζσ. Επίςθσ 
απορρίπτονται προςφορζσ με αςαφι ι ελλιπι τεχνικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα υπό 
προμικεια υλικά του διαγωνιςμοφ δεν παράγεται πλζον ι δεν υπάρχει ςαν απόκεμα ςτθν αγορά ανάλογα 
με τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί, και μόνο ςε αυτι τθν περίπτωςθ, να προτείνει 
αντίςτοιχο υλικό που να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ ι ακόμα και να τισ υπερκαλφπτει.  
Άρκρο 17ο  
Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ  
Ατυχιματα, ηθμιζσ, κρατιςεισ, φόροι, τζλθ, ζξοδα δθμοςιεφςεωσ, βαρφνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον 
αυτόν, χωρίσ καμία ευκφνθ και υποχρζωςθ του Διμου.  
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
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ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ 
δ) θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων του διαγωνιςμοφ ι τυχόν επαναλιψεϊν του (γνωμοδότθςθ Δ' Τμιματοσ 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρκρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρκρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), κακϊσ και κάκε 
άλλθ νόμιμθ κράτθςθ.  
 
Άρκρο 18ο  
Ενθμζρωςθ του αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι ρθτά, ζχει ενθμερωκεί για τθ μελζτθ τθσ προμικειασ και ζχει εξετάςει τισ 
κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ και τουσ παρόντεσ όρουσ. Απαγορεφεται επίςθσ οποιαδιποτε αξίωςθ από τον 
ανάδοχο για πρόςκετθ πλθρωμι ι χρονικι παράταςθ που κα οφείλεται ςε παρερμθνεία οποιουδιποτε 
κζματοσ αναφερομζνου ςτον τρόπο παράδοςθσ, τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ ι τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ. 

Άρκρο 19ο  
Σροποποιιςεισ - προςκικεσ  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί αν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν  εγγράφωσ προσ 
τοφτο.  
Ο Διμοσ μπορεί οποτεδιποτε μζςα ςτα όρια τθσ ςφμβαςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να ανακεωριςει 
το χρονοδιάγραμμα ι να επιχειριςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ που αφορά τθν προμικεια των υλικϊν.  

Άρκρο 20ο 
Παράταςθ χρόνου παράδοςθσ 

Ραράταςθ, δίδεται  ζπειτα από αίτθςθ του αναδόχου και ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του φορζα, του 
ςυμβατικοφ χρόνου υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ,ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ ςοβαρότατων λόγων που 
ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ υλοποίθςθσ του, ι ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι 
που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, και είναι δυνατι χωρίσ τθν επιβολι κυρϊςεων.  

Άρκρο 21ο 
Οριςτικι παραλαβι  
Θ οριςτικι παραλαβι των υλικϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ προμθκειϊν του Διμου, 
παρουςία του αναδόχου.  
Αν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
μπορεί να προτείνει απόρριψθ των υλικϊν ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςι τουσ με άλλα 
υλικά που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ, χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ. 
Εάν δεν είναι δυνατι θ παραπάνω αντικατάςταςθ οι εγγυιςεισ του αναδόχου κα εκπζςουν υπζρ του 
Διμου και ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
 
 

ΕΛΕΟΤΑ          20/ 07/2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν.  Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ 
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Τςιατοφρα Αδαμαντία 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΗΙΤΣΑΣ  

Ρροχπολογιςμοφ:  357.728,83ευρϊ 

Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  

 

 

Άρκρο 1ο   

Αντικείμενο προμικειασ  
Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΟΔΩΝ 
ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ, για διάςτθμα που ορίηεται από τθν υπογραφι των ςυμβάςεων ζωσ 31-12-2023 και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ τθ 
χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
357.728,83€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 
 

Άρκρο 2Ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
Θ Εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ. 
5. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

7. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο :  
Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) θμερϊν, να εφοδιάςει το Διμο με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των υλικϊν. Θ 
παράδοςθ των ποςοτιτων των υλικϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του 
Διμου και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου.  
Υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ και τοποκζτθςθ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που ορίηει 
μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να 
απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ 
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κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν 
απαίτθςθ του Διμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο :  

 

ΣΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

 
Γενικά χαρακτθριςτικά - Περιγραφι   

Πλα τα υλικά που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ κα είναι πιςτοποιθμζνα και κα πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε.  

Τα είδθ τα οποία αναφζρονται μαηί με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, κα πρζπει 
να είναι άριςτθσ ποιότθτασ .  

Θα τθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ και τα Ευρωπαϊκά-Ελλθνικά Ρρότυπα. 
Τα υλικά κα ςυνοδεφονται με αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ του EΛOT όταν 

πρόκειται για εργοςτάςιο καταςκευισ ι των πιςτοποιθτικϊν ελζγχου εργαςτθρίων (κρατικϊν ι ιδιωτικϊν). 
Πλα τα υλικά κα είναι ςε ςυςκευαςίεσ (κιβϊτια, ςάκουσ, δοχεία κλπ κατά περίπτωςθ) που  κατά τθν 

παράδοςθ κα πρζπει να είναι κλειςτζσ, ςφραγιςμζνεσ και ςε άριςτθ κατάςταςθ και ςθμαςμζνεσ με ετικζτεσ 
ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο παραγωγόσ, ο τφποσ, τα πρότυπα παραγωγισ και ελζγχου κακϊσ και θ τάξθ 
ποιότθτασ και διαλογισ (κατά περίπτωςθ). Επίςθσ κα ςυνοδεφονται από τα επίςθμα πιςτοποιθτικά 
ποιότθτασ. 

Πλα τα υλικά κα κακορίηονται εκ των προτζρων με τθν εμπορικι ονομαςίασ τουσ, τθν τάξθ ποιότθτασ, 
τθν τάξθ διαλογισ και δείγματα εφόςον είναι απαραίτθτα για τον κακοριςμό τουσ.  

Ο ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν υπθρεςία τα ςτοιχεία των παραγωγϊν και των προμθκευτϊν. 
Πλα τα αναλϊςιμα υλικά (πινζλα, δίςκοι κοπι κλπ) κα ελζγχονται για τθν καλι κατάςταςθ και ποιότθτα 

τουσ. 
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του Διμου ι ςτα 

ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 (1, 2) ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σφνκετο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N 25 ι 50 κιλϊν 
 Το τςιμζντο κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, τφπου Portland (ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

197-1) είναι τφπου CEM II / B-M (P-W-L) κατθγορίασ αντοχισ 32,5 Ν – ταχεία ανάπτυξθ αντοχϊν. Ρρόκειται 
για τςιμζντο υψθλϊν πρϊιμων αντοχϊν που είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ οικοδομικζσ εφαρμογζσ  

 Το τςιμζντο κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, χάρτινουσ ςάκουσ των 25 Kgr ι  50 Kgr, 
ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των 
ςάκων κα είναι το ίδιο και κα ηυγίηει 25 kg ι 50 kg. 

 Τςιμζντο με ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν 
διαλφονται με ςφίξιμο ςτο χζρι) δεν κα γίνεται αποδεκτό. 

 Τα προςφερόμενα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ γενικζσ απαιτιςεισ για ποιότθτα και αξιοπιςτία 
και να είναι ςφμφωνοι με τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 

 (3) ΤΣΙΜΕΝΤΟ Σφνκετο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M  (P-LL) 42,5 N 40 κιλϊν 
 Το τςιμζντο κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, τφπου Portland (ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

197-1) είναι τφπου CEM II / B-M (P-LL) κατθγορίασ αντοχισ 42,5 Ν – υψθλϊν αντοχϊν. Ρρόκειται για 
τςιμζντο που εξαςφαλίηει υψθλι πρϊιμθ και τελικι αντοχι που είναι κατάλλθλο για οικοδομικζσ 
εφαρμογζσ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων.  

 Το τςιμζντο κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, χάρτινουσ ςάκουσ των 40 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι 
οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το 
ίδιο και κα ηυγίηει 40 kg. 
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 Τςιμζντο με ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν 
διαλφονται με ςφίξιμο ςτο χζρι) δεν κα γίνεται αποδεκτό. 

 Τα προςφερόμενα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ γενικζσ απαιτιςεισ για ποιότθτα και αξιοπιςτία 
και να είναι ςφμφωνοι με τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 
 

 (4) Τςιμζντο λευκό τφπου  Portland EN 197-1 - CEM II/(A-LL) 42,5 N 25 Kgr 
Το τςιμζντο κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, τφπου Portland (ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1) 

είναι τφπου CEM II / B-M (P-LL) κατθγορίασ αντοχισ 42,5 Ν – υψθλϊν αντοχϊν. Ρρόκειται για τςιμζντο 
λευκοφ χρϊματοσ υψθλϊν αντοχϊν που είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ οικοδομικζσ εφαρμογζσ  

 Το τςιμζντο κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, χάρτινουσ ςάκουσ των 25 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι 
οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το 
ίδιο και κα ηυγίηει 25 kg. 

 Τςιμζντο με ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν 
διαλφονται με ςφίξιμο ςτο χζρι) δεν κα γίνεται αποδεκτό. 

 Τα προςφερόμενα υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ γενικζσ απαιτιςεισ για ποιότθτα και αξιοπιςτία 
και να είναι ςφμφωνοι με τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 
 

 (5) Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου ςάκοσ 20 Kgr 
Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου με διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm Θ άμμοσ κα πρζπει να είναι κακαρι, υγιι και 

τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από φυτικζσ ι άλλεσ 
πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από επικαλφψεισ 
οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, αποςακρωμζνα, 
εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 

Θ άμμοσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι 
ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

Θ άμμοσ κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ των 20 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν 
κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και κα 
ηυγίηει 20 kg. 

 

 (6) Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου χφδθν 
Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου με διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm Θ άμμοσ κα πρζπει να είναι κακαρι, υγιι και 

τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από φυτικζσ ι άλλεσ 
πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από επικαλφψεισ 
οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, αποςακρωμζνα, 
εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 

Θ άμμοσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι 
ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λατομείου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 
 

 (7) Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου ςε ςάκουσ του 0,50m3 
Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου με διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm Θ άμμοσ κα πρζπει να είναι κακαρι, υγιι και 

τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από φυτικζσ ι άλλεσ 
πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από επικαλφψεισ 
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οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, αποςακρωμζνα, 
εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 

Θ άμμοσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι 
ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

Θ άμμοσ κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ του 0,50m3, οι οποίοι δεν κα είναι 
ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ.  
 

 (8) Άμμοσ καλάςςθσ ι ποταμίςια ςάκοσ 20 Kgr 
Ρλυμζνθ, κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ. Θ άμμοσ είναι ζνα φυςικό κοκκϊδεσ υλικό που 

αποτελείται από πολφ λεπτά πετρϊματα και ορυκτά ςωματίδια. Θ ςφνκεςθ τθσ άμμου είναι εξαιρετικά 
μεταβλθτι, ανάλογα με τισ τοπικζσ πθγζσ βράχου και ςυνκικεσ, αλλά τα πιο κοινά ςυςτατικά τθσ άμμου 
ςτισ εςωτερικζσ θπειρωτικζσ και ςε μθ τροπικζσ παράκτιεσ περιοχζσ είναι το διοξείδιο του πυριτίου (ι 
SiO2). Τα ςωματίδια άμμου κυμαίνονται ςε διάμετρο από 0,0625 χιλιοςτά (ι 1/16mm ι 62,5 μικρομζτρων) 
με 2 χιλιοςτά.  

Θ άμμοσ κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ των 20 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν 
κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και κα 
ηυγίηει 20 kg. 
 

 (9) Άμμοσ καλάςςθσ ι ποταμίςια ςε ςάκουσ του 0,50m3 
Ρλυμζνθ, κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ. Θ άμμοσ είναι ζνα φυςικό κοκκϊδεσ υλικό που 

αποτελείται από πολφ λεπτά πετρϊματα και ορυκτά ςωματίδια. Θ ςφνκεςθ τθσ άμμου είναι εξαιρετικά 
μεταβλθτι, ανάλογα με τισ τοπικζσ πθγζσ βράχου και ςυνκικεσ, αλλά τα πιο κοινά ςυςτατικά τθσ άμμου 
ςτισ εςωτερικζσ θπειρωτικζσ και ςε μθ τροπικζσ παράκτιεσ περιοχζσ είναι το διοξείδιο του πυριτίου (ι 
SiO2). Τα ςωματίδια άμμου κυμαίνονται ςε διάμετρο από 0,0625 χιλιοςτά (ι 1/16mm ι 62,5 μικρομζτρων) 
με 2 χιλιοςτά.  

Θ άμμοσ κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ του 0,50m3, οι οποίοι δεν κα είναι 
ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ.  
 

 (10) Χαλίκι 16/32mm ςάκοσ 25 Kgr 
Το χαλίκι κα είναι κραυςτό και κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι, ανκεκτικά τεμάχια και κα είναι 

κακαρό ομοιόμορφθσ ποιότθτασ, ςυμπαγζσ απαλλαγμζνο από φυτικζσ ι άλλεσ κάκε είδουσ προςμίξεισ, 
χϊματα, βϊλουσ αργίλου, περιβλιματα οποιαςδιποτε φφςεωσ και αποςαρκρωμζνα ι ζκραυςτα 
ςχιςτολικικά τεμάχια. Το χαλίκι πρζπει να ζχει διάμετρο 16-32 mm  και να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 
 Το χαλίκι κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ των 25 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι 
δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και 
κα ηυγίηει 25 kg. 
 

 (11) Χαλίκι 16/32mm χφδθν 
Το χαλίκι κα είναι κραυςτό και κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι, ανκεκτικά τεμάχια και κα είναι 

κακαρό ομοιόμορφθσ ποιότθτασ, ςυμπαγζσ απαλλαγμζνο από φυτικζσ ι άλλεσ κάκε είδουσ προςμίξεισ, 
χϊματα, βϊλουσ αργίλου, περιβλιματα οποιαςδιποτε φφςεωσ και αποςαρκρωμζνα ι ζκραυςτα 
ςχιςτολικικά τεμάχια. Το χαλίκι πρζπει να ζχει διάμετρο 16-32 mm  και να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 
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 Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 
 

 (12) Αμμοχάλικο 3 Α 0-32mm χφδθν 
 To ανάμικτο αμμοχάλικο 3 Α κα είναι κραυςτό εκ ορυχείων ι εκ λίκων λατομείων (0-32). Ρρζπει να 

είναι κακαρό , ομοιόμορφθσ ποιότθτασ από ςυμπαγζσ πζτρωμα απαλλαγμζνα από τεμάχια αποςακρωμζνα 
, βϊλουσ αργίλου κακϊσ και από άλλεσ προςμίξεισ που επθρεάηουν τθν ευςτάκεια και τθν ανκεκτικότθτα 
του επιχϊματοσ. Κατά αυτι τθν ζννοια διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται να περιλαμβάνονται ςτο κραυςτό 
υλικό υλικά που προζρχονται από ανακφκλωςθ. Αναλυτικότερα : Θραυςτό υλικό τθσ Ρ.Τ.Ρ. 0-155 (3 Α) Θ 
κοκομετρικι διαβάκμιςθ του υλικοφ κα πρζπει να ανταποκρίνεται προσ τα όρια διαβακμίςεωσ του 
αντίςτοιχου πίνακα τθσ Ρ.Τ.Ρ.0-155 του υπουργείου Δθμοςίων Ζργων και πρζπει να είναι ομαλι , χωρίσ 
απότομεσ διαβακμίςεισ . Το κραυςτό υλικό κα φζρει τθν ςιμανςθ CE.. 

 Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 
 

 (13) Αςβζςτθσ (παχειά υδράςβεςτοσ)  
 Είναι ςβθςμζνθ άςβεςτοσ αναμεμειγμζνθ με νερό προσ μία επικυμθτι ςυνεκτικότθτα. Ο πολτόσ 
προζρχεται από τθν ςβζςθ καλισ ποιότθτασ αςβζςτου με περιεκτικότθτα οξειδίου του αςβεςτίου μαηί με 
οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95%.και ζχουν τθρθκεί οι κανόνεσ τθσ ςβζςθσ, ϊςτε να προκφψει θ 
λεγόμενθ παχειά υδράςβεςτοσ. Ο πολτόσ που προζρχεται από το ςβιςιμο του αςβζςτθ δεν πρζπει να 
περιζχει κρόμβουσ ι ςτερεζσ ουςίεσ και να αποτελείται κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό από κολλοειδοφσ 
μορφισ αςβζςτθ. Ρεριεκτικότθτα ςε νερό ≤70% και ≥45%. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πολτοφ αςβζςτθ 
που ζχει μετατραπεί ςε ανκρακικό αςβζςτιο.  Τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ κα είναι θ μεγάλθ 
πλαςτικότθτα και θ ικανότθτασ ςυνδεςιμότθτασ του κονιάματοσ. 

Θ αςβζςτθ κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, πλαςτικοφσ ςάκουσ των 15 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι 
δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και 
κα ηυγίηει 15 kg. Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου παραγωγισ του υλικοφ 

 (14) Γφψοσ ταχφπθκτοσ οικοδομικόσ   
Θ γφψοσ οικοδομϊν κα είναι ζνα υψθλισ αντοχισ, ευκολόχρθςτο κονίαμα ταχείασ πιξθσ, το οποίο κα 

αποτελείται από φυςικι, ελλθνικι ορυκτι γφψο. Κατάλλθλο για μερεμζτια και γριγορεσ επιςκευζσ, για 
ςτοκαρίςματα ςε τοιχοποιίεσ από μπετόν και ςοβά. Θ γφψοσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα με 
προδιαγραφζσ κατά ΕΝ 13279-1. 

Ο γφψοσ  κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, των 5 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι 
και δεν κα ζχουν φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και κα ηυγίηει 5 kg. Οι 
ςυςκευαςίεσ κα φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου παραγωγισ του υλικοφ 
 

 (15, 16) Τςιμεντόπλινκοι 
Οι τςιμεντόπλινκοι είναι λικοςϊματα από ςκυρόδεμα που περιζχει ςυνικθ αδρανι (ςκφρα και άμμο). 

Το ςχιμα τουσ κα είναι ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο με ςυνικωσ δφο κοιλϊματα (διάκενα) τετραγωνικισ 
διατομισ. Το χρϊμα κα είναι γκρίηο, με διαςτάςεισ κυμαινόμενεσ: Ρλάτοσ 10-19 cm, Μικοσ 33-37 cm, Φψοσ 
16-20 cm. 

Οι ςυνικεισ διαςτάςεισ των τςιμεντόλικων είναι 39 cm x 19 cm με πάχθ 9 cm, 15 cm και 19 cm. Οι 
τςιμεντόλικοι που προςκομίηονται κα πρζπει να ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ποιότθτασ 
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και να είναι ελεγμζνοι και εγκεκριμζνοι ωσ προσ τθ ςυςτολι ξιρανςθσ και τθν ικανοποιθτικι ξιρανςθ ςε 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ. Θ αντοχι ςε κλίψθ και υδατοαπορροφθτικότθτα των τςιμεντόλικων 
προςδιορίηονται με δοκιμζσ βάςει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Ρρζπει επίςθσ να ζχουν τθν ίδια 
εμφάνιςθ (ιδιαίτερα υφι) και να ζχουν ςυντθρθκεί με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ. Θα είναι καταςκευαςμζνοι  
τουλάχιςτον 28 θμζρεσ πριν και με εμφανζσ το χρϊμα ςκλιρυνςθσ. 
 

 (17) Τςιμεντοπάςςαλοι μικουσ 2μ. 
 Οι πάςςαλοι κα είναι καταςκευαςμζνοι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (φυγοκεντρικοί ι δονθτικοί) 

ελάχιςτθσ κατθγορίασ C30/37 κατά DIN 1045-2/Α1. Το ςχιμα των παςςάλων κα είναι κολουροκωνικό ι 
κόλουρου πυραμίδασ διατομισ κυκλικισ ι ςχιματοσ κανονικοφ οκτάγωνου ι εξάγωνου. Ο κφριοσ οπλιςμόσ 
των παςςάλων κα είναι ςτακερόσ ςε όλο το μικοσ των παςςάλων και κα περιζχει τουλάχιςτον 6 βζργεσ 
διαμζτρου 8,00mm (S400KTX) ςε περίπτωςθ κυκλικισ οκταγωνικισ ι εξαγωνικισ διατομισ ενϊ ςε 
περίπτωςθ ορκογωνικισ διατομισ κα περιζχει 4 βζργεσ διαμζτρου 8,00mm (S400KTX). Ωσ οπλιςμόσ 
διατομισ χρθςιμοποιοφνται δακτφλιοι ι ορκογωνικοί ςυνδετιρεσ διαμζτρου 4,00mm (S400KTX) ανά 
35cm ςε όλο το μικοσ των παςςάλων. 

 

 (18) Τοφβλα κεραμικά 12 οριηόντιων οπϊν  
 Τα τοφβλα κεραμικά 12 οριηόντιων οπϊν με διαςτάςεισ: Ρλάτοσ 12cm, Μικοσ 19cm, Φψοσ 8cm. Οι 
ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχουν τα τοφβλα είναι τα παρακάτω : Να είναι καλά 
ψθμζνοι, ςκλθροί και όχι εφκρυπτοι, με ομοιόμορφο χρϊμα, και να μθν είναι Υαλοποιθμζνοι. Το ςχιμα 
όλων των τεμαχίων πρζπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρζπονται αποκλίςεισ εκτόσ των προδιαγεγραμμζνων 
ανοχϊν. Να υπάρχει ςτακερότθτα του ςχιματοσ και των διαςτάςεων ςε όλα τα τεμάχια, να μθν ζχουν 
ρωγμζσ, ςκαςίματα, ραγίςματα, παραμορφωμζνα τεμάχια, να μθν περιλαμβάνουν κομμάτια αςβζςτθ ι 
άλλα ξζνα ςϊματα. Να είναι πολφ καλά διαμορφωμζνοι, με λεία λεπτόκοκκθ επιφάνεια και ακμζσ χωρίσ 
ελλείψεισ κακϊσ και να είναι ανκεκτικοί ςτον παγετό.  Θ απορροφθτικότθτα τουσ ςε νερό ζωσ και 16% κατά 
βάροσ ξεροφ τοφβλου. 
 

 (19) Ρλάκεσ πεηοδρομίου ανάγλυφεσ 40cm xc40cm xc3,5cm  
 Ρλάκεσ πεηοδρομίου αντιολιςκθρζσ, ανάγλυφεσ τςιμεντζνιεσ βαριάσ κυκλοφορίασ (κατθγορίασ Ι) 
από τςιμζντο χρϊματοσ γκρι (απομίμθςθ πζτρασ από πυριτικά πετρϊματα), ανεξαρτιτωσ ςχεδίου, τφπου 
με ανάγλυφθ επιφάνεια με αυλακϊςεισ ςε διάφορα ςχζδια και χρϊματα διαςτάςεων (0,40 Χ 0,40 μ.), 
πάχουσ από 3,50 εκ. ζωσ 5 εκ. και άνω ςτρϊςθσ πάχουσ από 1,75 εκ. ζωσ 2.50 εκ., οι οποίεσ Θα πλθροφν 
πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ του Υ.Δ.Ε. (Ρ.Τ.Ρ Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ), κα ςυμμορφϊνονται με το 
Ευρωπαικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003 και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. 
 Οι πλάκεσ τςιμζντου κα παραςκευάηονται από ςκυρόδεμα ειδικισ ποιότθτασ με τθν προςκικθ 
χρωςτικϊν υλϊν, ςε τυποποιθμζνα μεγζκθ και ςχζδια, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ. Θα είναι Α' διαλογισ, αρίςτθσ ποιότθτασ, ευκφγραμμεσ, δίχωσ ρωγμζσ, με ομοιόμορφεσ 
διαςτάςεισ και κα ζχουν πάχοσ τουλάχιςτον ίςο με 10% τθσ μεγαλφτερθσ πλευράσ τουσ. 
 Οι πλάκεσ τςιμζντου πρζπει να παρουςιάηουν τισ ακόλουκεσ αντοχζσ, οι οποίεσ εξακριβϊνονται με 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από αναγνωριςμζνα και εγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία 
εργαςτιρια κατά DIN 485:τάςθ κραφςθσ μεγαλφτερθ από 50 kg/cm2 (ΡΤΡ ΔΤ 62588/59) φκορά ςε τριβι 
μικρότερθ από 30% (ΡΤΡ ΔΤ 62588/59) υδατοαπορροφθτικότθτα μικρότερθ του 4,5% (ΡΤΡ ΔΤ 62588/59) 
Οι τςιμεντόπλακεσ διαςτάςεων 40Χ40 και πάχουσ τουλάχιςτον 3,5εκ. κα είναι ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ με 
κωδικό ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00:2009.  Θα ςυμμορφϊνονται με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003 και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. 
 

 (20) Ακανόνιςτθ Ρλάκα Καβάλασ  
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 Θ Ακανόνιςτθ Ρλάκα Καβάλασ είναι φυςικι πζτρα χρϊματοσ γκρί προελεφςεωσ περιοχισ Καβάλασ, 
που “ςχίηεται” ςε λεπτά φφλλα μετά από κροφςθ, (με ςφυρί και ςφινα) κατά διεφκυνςθ κάκετα προσ τθν 
διεφκυνςθ ςυμπίεςθσ τθσ. Το πάχοσ τθσ πζτρασ κα κυμαίνεται μεταξφ των 2-3 εκ. και κα προμθκεφετε ςε 
αναλογία 4 ζωσ 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μζτρο.  
 

 (21) Ακανόνιςτθ Ρλάκα Καρφςτου  
 Θ Ακανόνιςτθ Ρλάκα Καρφςτου είναι φυςικι πζτρα χρϊματοσ γκριηοπράςινου προελεφςεωσ 
περιοχισ Καρφςτου. Το πάχοσ τθσ πζτρασ κα κυμαίνεται μεταξφ των 2-3 εκ. και κα προμθκεφετε ςε 
αναλογία 4 ζωσ 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μζτρο.  
 

 (22) Ακανόνιςτθ Ρλάκα ευρφτερθσ περιοχισ   
 Θ Ακανόνιςτθ Ρλάκα κα είναι φυςικι πζτρα χρϊματοσ λευκοφ, κίτρινου, γκρι (ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ του Διμου)  προελεφςεωσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Το πάχοσ τθσ πζτρασ κα κυμαίνεται μεταξφ 
των 4-5 εκ. και κα προμθκεφετε ςε αναλογία 4 ζωσ 6 τεμάχια ανά τετραγωνικό μζτρο.  
 

 (23) Ακανόνιςτθ διαςτάςεισ μαρμάρου   
 Ρρομικεια ακανόνιςτων διαςτάςεων μαρμάρου χρϊματοσ και διαςτάςεων ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ του Διμου. Με πάχοσ μαρμάρου από 2-5 εκ.  
 

 (24) Κεραμικά Ρλακάκια  
 Τα κεραμικά πλακάκια παριγονται ςε χαμθλότερθ κερμοκραςία, αποτελοφν εξαιρετικι επιλογι για 
εςωτερικοφσ χϊρουσ ι χϊρουσ με μικρι ζκκεςθ ςε καιρικά ςτοιχεία. Τα κεραμικά πλακάκια χωρίηονται 
ανάλογα με τθν επιφάνειά τουσ, ςε ςμαλτωμζνα και μθ ςμαλτωμζνα. Θ επιφάνεια των ςμαλτωμζνων είναι 
καλυμμζνθ με μία λεπτι ςτρϊςθ ςμάλτου, πράγμα που μθδενίηει τθν απορροφθτικότθτα του πλακιδίου και 
χωρίηονται ςε ματ, θμιγυαλιςτερά και γυαλιςτερά. Τα μθ ςμαλτωμζνα είναι εμποτιςμζνα με ειδικά υγρά 
ϊςτε να μειωκεί θ απορροφθτικότθτά τουσ. Τα πλακάκια πρζπει να είναι τουλάχιςτον PEI III =GROUP 3 
δθλαδι  μζτριασ καταπόνθςθσ. 
 Το Ρλακάκι κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, δεν κα ζχει  ορατά ελαττϊματα, όπωσ χαρακιζσ, ςτίγματα ι 
χτυπθμζνεσ γωνίεσ, κα ζχει ίςο μικοσ πλευρϊν, λεία επιφάνεια και ίδιο χρϊμα ςε όλθ τθν επιφάνειά τουσ.  
 Το πλακάκι κα χαρακτθρίηεται με τθ ςιμανςθ  τουλάχιςτον R10 που αφορά τον βακμό 
αντιολίςκθςθσ Το πλακάκι κα ζχει διάφορεσ διαςτάςεισ όπωσ ενδεικτικά 20εκ. *20εκ.,  34εκ.*34εκ., 40εκ. 
*60εκ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διμου. 
 

 (25) Γρανιτοπλακάκια 
 Τα πλακάκια γρανίτεσ, κα είναι καταςκευαςμζνα από γρανίτθ. Θα χαρακτθρίηονται από μεγάλθ 
αντοχι ςτθν τριβι, ςτθν καταπόνθςθ, τθν υγραςία και ακραίεσ κερμοκραςίεσ, όπωσ ο παγετόσ. Τα 
γρανιτοπλακάκια μπορεί να είναι γυαλιςμζνα και μθ γυαλιςμζνα δθλαδι ματ. Γυαλιςμζνα χαρακτθρίηονται 
τα πλακάκια γρανίτθ όταν μετά τθν παραγωγι τουσ, περάςουν διάφορα ςτάδια γυαλίςματοσ ϊςτε να 
αποκτιςουν λαμπερι επιφάνεια και χαμθλι απορροφθτικότθτα. 
 Τα πλακάκια πρζπει να είναι τουλάχιςτον PEI V =GROUP 5 δθλαδι   βαριάσ / πολφ βαριάσ 
καταπόνθςθσ για χϊρουσ υψθλισ κυκλοφορίασ με αυξθμζνθ αντοχι ςτθν απότριψθ, εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν χϊρων. 
 Το Ρλακάκι κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, δεν κα ζχει  ορατά ελαττϊματα, όπωσ χαρακιζσ, ςτίγματα ι 
χτυπθμζνεσ γωνίεσ, κα ζχει ίςο μικοσ πλευρϊν, λεία επιφάνεια και ίδιο χρϊμα ςε όλθ τθν επιφάνειά τουσ.  
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 Το πλακάκι κα χαρακτθρίηεται με τθ ςιμανςθ  τουλάχιςτον R12 που αφορά τον βακμό 
αντιολίςκθςθσ Το πλακάκι κα ζχει διάφορεσ διαςτάςεισ όπωσ ενδεικτικά 20εκ. *20εκ.,  34εκ.*34εκ., 40εκ. 
*60εκ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διμου. 
 

 (26)Ζτοιμοσ ςοβάσ μίασ ςτρϊςθσ 
 Ζτοιμοσ ςοβάσ μίασ ςτρϊςθσ αδιάβροχοσ, χρϊματοσ λευκοφ για εςωτερικι και εξωτερικι 
εφαρμογι. Ρροκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί πάνω ςε τοιχοποιίεσ από τοφβλα και τςιμεντόλικουσ με 
προετοιμαςία πεταχτοφ ςοβά. Ρρζπει να ζχει εξαιρετικι εργαςιμότθτα ζτςι ϊςτε να εφαρμόηεται από το 
χζρι και με μθχανι εκτόξευςθσ. Ρρζπει Ραρουςιάηει υψθλι πρόςφυςθ, μεγάλθ αντοχι ςτισ διάφορεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και άριςτθ ικανότθτα διαπνοισ δομικϊν ςτοιχείων. Κατάλλθλοσ να αντικακιςτά 
και το ςοβά βαςικισ και το ςοβά τελικισ ςτρϊςθσ.  

 Θ προδιαγραφζσ του ςοφά κα είναι ςφμφωνεσ με το EN 998-1. Ο ςοβάσ κα παραδίνεται ςε 
ανκεκτικοφσ, ςάκουσ των 25 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα είναι ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν 
φκορζσ. Το περιεχόμενο υλικό όλων των ςάκων κα είναι το ίδιο και κα ηυγίηει 25 kg. Οι ςυςκευαςίεσ κα 
φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου παραγωγισ του υλικοφ 
 

 (27-28-29) Κεραμίδια 
 Τα κεραμίδια, ο καβαλάρθσ και τα ειδικά τεμάχια όπωσ ακροκζραμο, κεραμίδι εξαεριςμοφ, κεραμίδι 
ειδικισ βάςθσ, κεραμίδι τριϊν ι τεςςάρων δρόμων, πλαϊνό κεραμίδι και μιςό κεραμίδι κα είναι 
καταςκευαςμζνα από με αργιλόχωμα, νερό, μικρι ποςότθτα τςιμζντου και χρϊμα Τα κεραμίδια και τα 
ειδικά τεμάχια κα παράγοντα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΝ490/491 και κα πιςτοποιοφνται από το  
ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001:2000. Ρρζπει να ζχουν μθδενικι υγροαπορροφθτικότθτα, αντίςταςθ ςτθν 
κάμψθ, μθδενικι χρωματικι αλλοίωςθ (οικολογικά χρϊματα που δεν αλλοιϊνονται με τθν πάροδο του 
χρόνου), ποικιλία τουλάχιςτον 10 χρωμάτων, τζλεια εφαρμογι (απολφτωσ ίςια χωρίσ ςτρεβλϊςεισ), βάροσ 
το κάκε τεμάχιο που να μθν ξεπερνάει τα 5 κιλά  και διαςτάςεισ τζτοιεσ ϊςτε το τετραγωνικό μζτρο να 
καλφπτεται με μόνον 9 τεμάχια. Τζλοσ ςτα προϊόντα πρζπει να παρζχεται γραπτι εγγφθςθ τουλάχιςτον 20 
ετϊν.   
 

 (30) Επεξεργαςμζνθ ξυλεία ελάτθσ 
 Επεξεργαςμζνθ ξυλεία ελάτθσ για τθν ςυντιρθςθ και καταςκευισ ξφλινων καταςκευϊν πάςθσ 
φφςεωσ. Τα ξφλα πρζπει να είναι: ίςια χωρίσ ελαττϊματα ςτο ςχιμα με νερά που αποκλίνουν ζωσ 12% από 
τον άξονα, υγιι, χωρίσ ςκαςίματα, προβολζσ εντόμων και μυκιτων, με ρόηουσ και κφλακεσ με ρετςίνι, 
διαμζτρου ζωσ το πολφ ¼ του πλάτουσ τθσ πλευράσ που υπάρχει ο ρόηοσ ι ο κφλακασ, και θ υγραςία τουσ 
να μθν ξεπερνάει το 15%. Τα ξφλα κα είναι εμποτίςμζνα με ςυντθρθτικό πιςτοποιθμζνθσ ποιότθτασ ςε 
πάχοσ εμποτιςμοφ τουλάχιςτον 2 με 3 mm.  
 Θ ξυλεία κα κεωρείται ακατάλλθλθ αν υπάρχει «ζκκεντρθ καρδιά» (δακτφλιοι με μεταβαλλόμενο 
πάχοσ, ζκκεντρα τοποκετθμζνοι) που δθμιουργεί αςφμμετρθ διάταξθ ινϊν και κατά ςυνζπεια 
ανομοιόμορφεσ ιδιότθτεσ, αν υπάρχουν ελικοειδείσ ίνεσ («ςτριμμζνα νερά») και υπάρχουν ςτο εςωτερικό 
του ξφλου ρωγμζσ παράλλθλεσ ι κάκετεσ προσ τισ ίνεσ και θ ανοχι διαςτάςεων διατομισ ξεπερνάει το ± 
1%.  
 

 (31) Ξυλεία Ρεφκθσ ταβανιοφ  
 Επεξεργαςμζνθ ξυλεία Ρεφκθσ για τθν καταςκευι ταβανιϊν. Τα ξφλα πρζπει να είναι: ίςια χωρίσ 
ελαττϊματα ςτο ςχιμα με νερά που αποκλίνουν ζωσ 12% από τον άξονα, υγιι, χωρίσ ςκαςίματα, προβολζσ 
εντόμων και μυκιτων, με ρόηουσ και κφλακεσ με ρετςίνι, διαμζτρου ζωσ το πολφ ¼ του πλάτουσ τθσ 
πλευράσ που υπάρχει ο ρόηοσ ι ο κφλακασ, και θ υγραςία τουσ να μθν ξεπερνάει το 15%. Τα ξφλα κα είναι 
εμποτίςμζνα με ςυντθρθτικό πιςτοποιθμζνθσ ποιότθτασ ςε πάχοσ εμποτιςμοφ τουλάχιςτον 2 με 3 mm.  
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 Θ ξυλεία κα κεωρείται ακατάλλθλθ αν υπάρχει «ζκκεντρθ καρδιά» (δακτφλιοι με μεταβαλλόμενο 
πάχοσ, ζκκεντρα τοποκετθμζνοι) που δθμιουργεί αςφμμετρθ διάταξθ ινϊν και κατά ςυνζπεια 
ανομοιόμορφεσ ιδιότθτεσ, αν υπάρχουν ελικοειδείσ ίνεσ («ςτριμμζνα νερά») και υπάρχουν ςτο εςωτερικό 
του ξφλου ρωγμζσ παράλλθλεσ ι κάκετεσ προσ τισ ίνεσ και θ ανοχι διαςτάςεων διατομισ ξεπερνάει το ± 
1%.  
 Θ ξυλεία κα παραδίδεται ςε τάβλεσ με διαςτάςεισ πλάτουσ 14ζωσ 16 εκ., πάχουσ 22χιλ. και 
διαφόρων μθκϊν.  
 

 (32) Ξυλεία Oriented Strand Board   
 Θ ξυλεία Oriented Strand Board παράγετε από μικρζσ λωρίδεσ ξφλου ςυγκολλθμζνεσ με ρθτίνεσ και 
κόλλεσ υψθλισ αντοχισ και τοποκετοφνται με προςανατολιςμζνθ διάταξθ ϊςτε οι λωρίδεσ ξφλου τθσ μίασ 
ςτρϊςεισ να είναι κάκετα ςτισ λωρίδεσ ξφλου τθσ προθγοφμενθσ. Ρρζπει να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν 
υγραςία και για αυτό επιλζγουμε το  OSB 3. Ρρζπει να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν ζκκεςι του ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ (βροχι και υγραςία) για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και ακόμα και χωρίσ κανζνα φινίριςμα μπορεί 
να αντζξει για αρκετό καιρό. Για να αυξιςουμε τον χρόνο ηωι του πρζπει να μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε 
κάποιο βερνίκι ι κάποιο λάδι.  
 Οι διαςτάςεισ κα κυμαίνονται μεταξφ  240 ζωσ 250εκ. Χ120 ζωσ 125εκ.Χ 9χιλ ζωσ 11 χιλ 
 

 (33-34-35-36-37-38) Υδρορροι - ειδικά τεμάχια 
 Υδρορροι 5 ιντςϊν και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια από ατςάλινθ λαµαρίνα, πάχουσ 0,6 – 0,8 mm 
επιμεταλλωμζνθ µε κερµό γαλβάνιςµα και επικαλυμμζνθ µε διπλό ςτρϊµα PVC και από τισ δφο πλευρζσ. Σε 
απόχρωςθ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διμου.  
 

 (39) Σωλινασ  Φ63 υδρορροισ  
 Σωλινασ διαμζτρου Φ63 υδρορροισ πλαςτικόσ χρϊματοσ λευκοφ 
 

 (40)Αςφαλτικι Μεμβράνθ Κεραμοςκεπϊν 
 Αςφαλτικι Μεμβράνθ Κεραμοςκεπϊν με βάροσ  450- 550gr/m². Ρρόκειται για αςφαλτικι μεμβράνθ 
κεραμοςκεπϊν με οπλιςμό από φφαςμα πολυπροπυλενίου και επικάλυψθ με φιλμ πολυαικυλενίου και ςτισ 
δφο επιφάνειεσ. 
 

 (41)Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ  
 Θ Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ είναι ζνα αφρϊδεσ ςυνκετικό υλικό, «κλειςτισ κυψελικισ δομισ», το 

οποίο με διαδικαςία πολυμεριςμοφ και διαρκοφσ εξζλαςθσ παίρνει τθ μορφι κερμομονωτικϊν πλακϊν. 
Ρρζπει να ζχει υψθλζσ μθχανικζσ αντοχζσ (κλιπτικι αντοχι ςε 10% παραμόρφωςθ, εφελκυςτικι αντοχι 
κάκετα ςτισ όψεισ, διατμθτικι αντοχι), πολφ χαμθλι απορρόφθςθ νεροφ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ του 
ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ τουλάχιςτον ςυντελεςτισ κερμοπερατότθτασ (λ) 0,034 W/mk.. Ρρζπει 
να είναι 100% ανακυκλϊςιμα, απαλλαγμζνα από χλωροφκοράνκρακεσ (CFC), υδροχλωροφκοράνκρακεσ 
(HCFC) και υδροφκοράνκρακεσ (HFC).  Θα διατίκεται ςε διάφορα πάχθ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
υπθρεςίασ  
 

 (42) εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ XPS 
 Θ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ XPS πάχουσ 5 εκ. είναι ζνα αφρϊδεσ ςυνκετικό υλικό, «κλειςτισ 

κυψελικισ δομισ», το οποίο με διαδικαςία πολυμεριςμοφ και διαρκοφσ εξζλαςθσ παίρνει τθ μορφι 
κερμομονωτικϊν πλακϊν. Ρρζπει να ζχει υψθλζσ μθχανικζσ αντοχζσ (κλιπτικι αντοχι ςε 10% 
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παραμόρφωςθ, εφελκυςτικι αντοχι κάκετα ςτισ όψεισ, διατμθτικι αντοχι), πολφ χαμθλι απορρόφθςθ 
νεροφ, πολφ χαμθλζσ τιμζσ του ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ τουλάχιςτον ςυντελεςτισ 
κερμοπερατότθτασ (λ) 0,034 W/mk.. Ρρζπει να είναι 100% ανακυκλϊςιμα, απαλλαγμζνα από 
χλωροφκοράνκρακεσ (CFC), υδροχλωροφκοράνκρακεσ (HCFC) και υδροφκοράνκρακεσ (HFC).  Θα 
παραδίδετε ςε φφλλα πάχουσ 5 ΕΚ.  

  

 (43) Ρολυκαρβονικό 
 Το πολυκαρβονικό κα είναι  κυψελωτό πάχουσ 8mm διάφανο με διαςτάςεισ φφλου  2.10×6.00m.  

Είναι άμορφα βιομθχανικά κερμοπλαςτικά μεγάλου μοριακοφ βάρουσ που κα διακζτουν πολφ υψθλι 
αντοχι κροφςθσ (πρακτικά άκραυςτα) ςε μεγάλο εφροσ κερμοκραςιϊν, και εφκολθ κατεργαςίασ, 
ελεγχόμενθ μετάδοςθ του θμεριςιου φωτόσ και μικρό βάροσ. 
 

 (44)Ράνελ Ρολυουρεκάνθσ πλαγιοκάλυψθσ  
 Ράνελ Ρολυουρεκάνθσ πλαγιοκάλυψθσ αποτελοφνται από δφο γαλβανιςμζνα, αςταρωμζνα και 

βαμμζνα ελαςματόφυλλα και ςτο ενδιάμεςο κενό τουσ ζχει εγχυκεί αφρόσ πολυουρεκάνθσ. Τα άκρα κατά 
μικοσ των πάνελ πλαγιοκάλυψθσ είναι ειδικά διαμορφωμζνα ϊςτε να ςχθματίηουν αρςενικό-κθλυκό 
εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο κρυφι ςτιριξθ (κάλυψθ τθσ βίδασ ςτιριξθσ). Τοποκετοφνται και 
ςτθρίηονται είτε απ’ ευκείασ ςε καδρόνια, είτε ςε κοιλοδοκοφσ. Θ εφαρμογι τουσ εξαςφαλίηει τζλεια 
κερμομόνωςθ, άριςτθ υγρομόνωςθ και ελάχιςτο χρόνο καταςκευισ. Το πάχοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
2,5εκ. 
 

 (45) Ορυκτοβάμβακα 
 Ορυκτοβάμβακα πάχουσ 5 εκ. γενικισ χριςθσ με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ 0,040 W/mK  

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ΕΝ 13162 και αντίδραςθ ςτθν φωτιά Euroclass A1 ςφμφωνα με τθν ΕΝ 
13501-1  
 

 (46-47-48-49) Τςίγκοσ 

 Μεταλλικά φφλλα κυματοειδοφσ ι τραπεηοειδοφσ ι διατομισ, από γαλβανιςμζνα ι και προ-
βαμμζνα μεταλλικά ελάςματα  ποιότθτασ κατά ΕΝ 10346 & ΕΝ 10143 και ΕΝ 10346, ΕΝ 10088-1 

 

 (50-51) ΡΛΕΓΜΑ  

 Δομικά πλζγματα από χάλυβα οπλιςμοφ κατθγορίασ B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). Τφποι  Τ92 Τ131, Τα 
δομικά πλζγματα ςυνίςτανται από ςυγκολλθμζνα εγκάρςια και διαμικθ ςφρματα τα οποία αποτελοφνται 
από υποβιβαςμό – εν ψυχρϊ – χονδροςφρματοσ τφπου SAE 1010. Θ διάμετροσ των ςυρμάτων είναι από Φ4 
ζωσ Φ10 και οι βρόχοι που ςχθματίηονται ζχουν  τετραγωνικι διατομι 15*15. Με διαςτάςεισ φφλλου 
2,15μ. Χ 5,00μ. 

 

 (52) Γαλβανιςμζνο πλζγμα 
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 Γαλβανιςμζνο πλζγμα περιφράξεων  φψουσ 1,20μ. με βρόγχουσ ορκογωνικοφ διαςτάςεων 6*10 με 
πάχοσ ςφρματοσ Φ 2,5χιλ/3,0χιλ. (θλεκτροςυγκολλθτό) Το ςυγκολλθτό πλζγμα ςε ρόλουσ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από θμίςκλθρο γαλβανιςμζνο ςφρμα το οποίο κα ζχει περάςει από ειδικζσ μθχανζσ, κα 
ζχει ςυγκολλθκεί και κα είναι κομμζνοι. 

 

 (53) ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑΤΑ ΡΕΙΦΑΞΕΩΝ  
 Διχτυωτό ςυρματόπλεγμα περιφράξεων, από ςφρμα μαλακό, γαλβανιςμζνο εν κερμϊ. ρομβοειδι 
με διάςταςθ ρόμβου 70*70και  φψοσ ρολοφ 1,20μ. και πάχοσ ςφρματοσ 1,8mm  
 

 (54) ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕ ΝΕΥΩΣΕΙΣ κατθγορίασ B500C 
 Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, ςε ευκφγραμμεσ ράβδουσ κα είναι κατθγορίασ B500c και κα 
καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ 1421-3. Θ ςιμανςθ για τουσ χάλυβεσ κατθγορίασ 
Β500c πρζπει να ακολουκεί τον τρόπο ςιμανςθσ που ορίηεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3. Βάςει αυτοφ 
του τρόπου οι ράβδοι φζρουν ςτθν επιφάνειά τουσ δφο ςειρζσ πλαγίων νευρϊςεων με εναλλαςςόμενεσ 
γωνίεσ κλίςθσ ωσ προσ τον άξονα τθσ ράβδου. Στθ μία πλευρά κα υπάρχουν και ενιςχυμζνεσ πλάγιεσ 
νευρϊςεισ, οι οποίεσ δθλϊνουν τθ χϊρα και τθ μονάδα παραγωγισ όπωσ ορίηεται από τα Ευρωπαϊκά και 
διεκνι πρότυπα. Δφο ενιςχυμζνεσ πλάγιεσ νευρϊςεισ δθλϊνουν τθν αρχι τθσ ςιμανςθσ.   
 Ο οπλιςμόσ κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ.  Τα δελτία 
αποςτολισ πρζπει να αναγράφουν τον τφπο του χάλυβα ι του δομικοφ πλζγματοσ, τθν κατθγορία αυτϊν 
κακϊσ και τθν εταιρία παραγωγισ τουσ. Οι ευκφγραμμεσ ράβδοι κα παραδίδονται κομμζνεσ ςτισ 
διαςτάςεισ ςφμφωνα με τθν παραγγελία τθσ υπθρεςίασ. 
 Σφμφωνα με τα ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό (είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, είτε 
όχι) υποχρεοφνται, επί ποινι ακυρότθτασ και απαραδζκτου τθσ ςυμμετοχισ τουσ, να κατακζςουν τα 
παρακάτω ζγγραφα του εργοςταςίου παραγωγισ του προϊόντοσ: 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν προζλευςθ του υλικοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ παραγωγισ του προϊόντοσ ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008. 
 

 (55) ΤΣΕΚΟΡΛΕΓΜΑ 
 Τςερκόπλεγμα για χριςθ πλεγμάτων για τθν καταςκευι του εγκαρςίου οπλιςμοφ δομικϊν 
ςτοιχείων (ςυνδετιρεσ) όπωσ υποςτυλϊματα, τοιχωμάτων κλπ. Τα πλζγματα κα παραδίδονται ςτισ 
διαςτάςεισ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ.  
Ο οπλιςμόσ κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ. Τα δελτία αποςτολισ 
πρζπει να αναγράφουν τθν εταιρία παραγωγισ τουσ.  
 Σφμφωνα με τα ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό (είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, είτε 
όχι) υποχρεοφνται, επί ποινι ακυρότθτασ και απαραδζκτου τθσ ςυμμετοχισ τουσ, να κατακζςουν τα 
παρακάτω ζγγραφα του εργοςταςίου παραγωγισ του προϊόντοσ: 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν προζλευςθ του υλικοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ παραγωγισ του προϊόντοσ ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008. 
 
(56) Χονδρόςυρμα 
 Χονδρόςυρμα κερμισ ζλαςθσ υψθλισ ολκιμότθτασ, για χριςθ ςε ςυρματουργίεσ, ςφμφωνα με τα 
διεκνι πρότυπα ΕΝ 10025 ποιότθτα χάλυβα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010 κατά ASTM A510M. 
Το προϊόν κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ και κα αναγράφετε θ 
εταιρία παραγωγισ τουσ.  
 
(57) ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 
 Σφρμα γαλβανιηε καταςκευαςμζνο από χονδρόςυρμα ποιότθτασ «θλεκτροδίων» DIN 17145/ USD 
7 διαμζτρου Φ5,5 που υποβιβάηεται και περνά από διαδικαςία βαρζωσ γαλβανίςματοσ. Επάνω ςτο 
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ςφρμα επικάκεται ελάχιςτθ ποςότθτα ψευδαργφρου αντίςτοιχθ  ςφμφωνα με το πρότυπο DIN 1548.και 
ςφμφωνα με το πρότυπο BS 443. Ροιότθτα χάλυβα κατά SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M). Το 
προϊόν κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ και κα αναγράφετε θ 
εταιρία παραγωγισ τουσ. 
 
(58) αγκακωτό ςφρμα  
 Το αγκακωτό ςφρμα κα είναι καταςκευαςμζνο απο χονδρόςυρμα ποιότθτοσ SAE1008 Φ5,5 που 
υποβιβάηεται και περνά από διαδικαςία γαλβανίςματοσ. Επάνω ςτο ςφρμα επικάκεται ελάχιςτθ 
ποςότθτα ψευδάργυρου αντίςτοιχθ με 60-70 gr/m2 (αναλόγωσ διατομισ) ςφμφωνα με το πρότυπο DIN 
1548. Το ςφρμα κα ζχει διατομι Φ 2 και μικοσ 60μ. Το προϊόν κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ 
κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ και κα αναγράφετε θ εταιρία παραγωγισ τουσ. 
 
(59) Κοίλεσ δοκοί και ςωλινεσ Στρογγυλζσ, τετράγωνεσ και ορκογϊνιεσ  
 Κοίλεσ δοκοί και ςωλινεσ Στρογγυλζσ, τετράγωνεσ και ορκογϊνιεσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2. 
Από Χαλυβδοταινία κερμισ ζλαςθσ ςε ποιότθτα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, CRC ςε DC01 κατά 
ΕΝ 10130 και HDG ςε DX-51 Z κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10346. Ραραγόμενεσ από Αυτογενισ ςυγκόλλθςθ με 
υψίςυχνα ρεφματα (HFI-ERW). Με ανοχζσ Ράχουσ, βάρουσ και διαμζτρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-2. Το 
προϊόν κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ οξειδϊςεισ.  
 
(60) ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΒΑΣΘ 100*100*5 
 ΣΦΙΚΤ. ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΒΑΣΘ 100*100*5 τετράγωνο κομμάτι  γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ 
100*100*5mm τρυπθμζνο ςτισ γωνίεσ για ςυγκόλλθςθ με δοκοφσ. 
 
(61) ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΟΣΩΛ.1.1/4 ΓΩΝ.45^ 
 ΣΦΙΚΤ. ΣΙΔΕΟΣΩΛ.1.1/4 ΓΩΝ.45^ από γαλβανιηζ λαμαρίνα 3mm  ςτθ τιμι περιλαμβάνονται και οι 
βίδεσ. 
 
(62, 63, 64, 65, 66) ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ  
 Κοίλεσ δοκοί και ςωλινεσ Στρογγυλζσ, τετράγωνεσ και ορκογϊνιεσ, γαλβανιηζ ι χρϊματοσ μαφρου 
διαφόρων,  διατομϊν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2. Από Χαλυβδοταινία κερμισ ζλαςθσ ςε ποιότθτα χάλυβα 
S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, CRC ςε DC01 κατά ΕΝ 10130 και HDG ςε DX-51 Z κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10346. 
Ραραγόμενεσ από Αυτογενισ ςυγκόλλθςθ με υψίςυχνα ρεφματα (HFI-ERW). Με ανοχζσ Ράχουσ, βάρουσ και 
διαμζτρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-2. Το προϊόν κα παραδίνεται ςτθν υπθρεςία ςε άριςτθ κατάςταςθ χωρίσ 
οξειδϊςεισ. 
 
(67, 68) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΕΣ 
 Οι ςωλθνοςυνδζςεισ καταςκευάηονται από γαλβανιηζ λαμαρίνα 3mm και διακρίνονται για τισ 
μεγάλεσ μθχανικζσ αντοχζσ τουσ ςτθν τιμι περιλαμβάνονται και οι βίδεσ. 
 
(69, 70, 71, 72) ΡΕΛΜΑ ΣΩΛ.ΜΟΦΘΣ 
 Ρζλμα ςτρογγυλό χωνευτό για ςωλινα διαφόρων διαμζτρων.  Ανκεκτικό πλαςτικό, ςε χρϊμα 
μαφρο. 
 
(73) ΦΛΑΝΤΗΑ 150Χ150Χ8 ΤΥΡ 
 Φλάντηα τετράγωνο κομμάτι λαμαρίνασ 150*150*8mm τρυπθμζνο ςτισ γωνίεσ για ςυγκόλλθςθ με 
δοκοφσ 
 
(74) ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ 
 Το μολυβδόφυλλο κα παραδίδετε ςε φφλλα μολφβδου και θ  εξζλαςθ τουσ κα ζχει γίνει με τθ 
βοικεια ενόσ ςυςτιματοσ κυλίνδρου εν ψυχρϊ. Θα διατίκεται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ ενδεικτικά MX Ρ: 
5.000 x 1.000 mm και το πάχοσ του κα κυμαίνεται από 1 ζωσ 5 mm. 



Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας 

[46] 
 

 Τα φφλλα μολφβδου κα είναι εξαιρετικά ευζλικτα και εφκολα ςε διαχείριςθ, κα είναι ανκεκτικά ςε 
περιβαλλοντικζσ και ςε χθμικζσ διαβρϊςεισ, κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε εξωτερικι ι 
εςωτερικι εφαρμογι 
 
(75) Γυψοςανίδα 
 Δομικι πλάκα με πυρινα γφψου και διπλι επζνδυςθ με ειδικό χαρτί. Θ Απλι Γυψοςανίδα τφπου Α 
παράγεται ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 520. Ζχει επιφάνεια κατάλλθλθ για βαφι.  
 Θ ςυμπεριφορά ςτθ Φωτιά κα είναι ςφμφωνα με Α2 – s1, d0 και ταξινόμθςθ ςφμφωνα με το ΕΝ 520. 
Με ςυντελεςτι Διάχυςθσ Υδρατμϊν: μ = 10 και ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ: 0,25 W/ (m*K) και ςε 
θχομόνωςθ αερόφερτων κορφβων - Rw  και πυραντίςταςθ ςφμφωνα με  Ε, Ι (min). 
 Οι διαςτάςεισ του φφλλου κα είναι 2μ.Χ1,2μ. Χ 12,5χιλ. 
 
(76) Τςιμεντοςανίδα 
 Δομικι πλάκα με πυρινα γφψου και διπλι επζνδυςθ από φφλλα τςιμεντοκονιάματοσ, με φαινόμενθ 
πυκνότθτα 1000-1700 kg/m3, επιφανειακι πυκνότθτα 15-17 kg/m2 . Με ςυντελεςτι κερμικισ 
αγωγιμότθτασ (λ10,dry) μεταξφ 0,28 – 0,35 W/m/K. Ρρζπει να κατατάςςονται ςτθν κατθγορία πυραντοχισ 
Α1 κατά DIN 4102. Με ςυντελεςτι αντίςταςθ ςε διάχυςθ των υδρατμϊν μ=22-42. Με Συντελεςτι κερμικισ 
διαςτολισ: ~ 0,1 mm/°C. . 
 Οι διαςτάςεισ του φφλλου κα είναι 2μ.Χ1,2μ. Χ 12,5χιλ. 
 
(77, 78 ) Ορκοςτάτθσ  
 Ορκοςτάτθσ ειδικά καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα με αναδιπλοφμενα άκρα, που ενιςχφουν τθν 
ακαμψία και αποτρζπουν τουσ τραυματιςμοφσ. Ρεριλαμβάνει κυκλικζσ οπζσ για τθ διζλευςθ καλωδίων και 
ςωλθνϊςεων. Θα είναι ςφμφωνα με το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και 
πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 10143.Θα είναι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κατθγορίασ Η 140 κατά ΕΝ 10346: 2009. 
Διαςτάςεων 50*50χιλ και 100*50χιλ. 
 
(79) Οδθγόσ οροφισ γυψοςανίδασ  
 Οδθγόσ οροφισ γυψοςανίδασ διαςτάςεων 10εκ. Χ 5εκ.  Καταςκευαςμζνο με κυκλικά άκρα και ςκζλθ 
με διπλζσ νευρϊςεισ εξωτερικά, για τθν μζγιςτθ αντοχι ςτθν ακαμψία και τθν άψογθ και αςφαλι 
εφαρμογι των αναρτιςεων. Ρεριζχει ειδικζσ εςοχζσ ςτθν κάτω επιφάνεια για ευκολία ςτο βίδωμα. Θα 
είναι ςφμφωνα με το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 
10143.Θα είναι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κατθγορίασ Η 140 κατά ΕΝ 10346: 2009. 
 
(80, 81) Στρωτιρασ 
 Στρωτιρασ ειδικά καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα διακζτει ειδικά νεφρα για μεγαλφτερθ αντοχι ςε 
ςτρζψθ και οπζσ 6mm ανά 50cm για τθν ευκολότερθ τοποκζτθςι τουσ. Θα είναι ςφμφωνα με το νζο 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 10143.Θα είναι γαλβανιςμζνο εν 
κερμϊ κατθγορίασ Η 140 κατά ΕΝ 10346: 2009. Διαςτάςεων 50*40χιλ και 100*35χιλ. 
 
(82) Συνδετιρασ γυψοςανίδασ 
 Συνδετιρασ Τ Ρροφίλ 60/27 που εφαρμόηονται ςτθν καταςκευι με γυψοςανίδεσ ςφμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13944, και το προτφπου πυραντοχισ EN 13501. 
 
(83) ΤΑΙΝΙΑ ΑΜΟΥΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5cmx90m 
 Αυτοκόλλθτθ δικτυωτι υαλοταινία αρμοφ5cm* 90m 
 
(84) ΓΩΝΙΟΚΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ. 
 Γωνιόκρανο γαλβανιηε διαςτάςεων 30*30*3,00m. ειδικά καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα πρζπει  να 
διακζτει ομοιόμορφεσ οπζσ 5mm και με ειδικι καμπυλωτι γωνία για άψογθ επαφι και ςτοκάριςμα. Θα 
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είναι ςφμφωνα με το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14195:2005/ AC:2006 και πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 
10143.Θα είναι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κατθγορίασ Η 140 κατά ΕΝ 10346: 2009. Διαςτάςεων 50*40χιλ και 
100*35χιλ. 
 
(85) Βίδεσ γυψοςανίδασ 
 Οι βίδεσ κα είναι 3,5 Χ 25εκ. ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ DIN 18182/Τ2 και τισ ποιοτικζσ 
προδιαγραφζσ ΕΝ ISO 9002. Ελζγχονται για αντιςκωριακι προςταςία και αντοχι ςτθ οξείδωςθ, για 
μθχανικζσ αντοχζσ, διατρθτικι ικανότθτα και εκκεντρότθτα κεφαλισ. Χριςθ των βιδϊν πρζπει να είναι 
κατάλλθλεσ για βίδωμα τθσ γυψοςανίδασ ςτο μεταλλικό ςκελετό. Θ βίδα πρζπει να διαπερνά τθν 
γυψοςανίδα, ειςχωρεί ςτθ λεπτι λαμαρίνα με πάχοσ ζωσ 0,7 mm και ταυτόχρονα γίνεται το βίδωμα.  
 
(86) υδροαπωκθτικό υλικό αρμολόγθςθσ γυψοςανίδασ 
 Υδροαπωκθτικό υλικό αρμολόγθςθσ που αποτελείται από γφψο και πρόςμικτα που του προςδίδουν 
τισ απαιτοφμενεσ ςυγκολλθτικζσ ιδιότθτεσ. Ρεριζχει ςιλικονοφχα πρόςμικτα και ςυνιςτάται για τθν 
αρμολόγθςθ των γυψοςανίδων.  

Το προϊόν κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, ςάκουσ των 5 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα είναι 
ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ.  
 
(87)ΑΤΣΑΛΟΚΑΦΑ ΚΟΙΝΑ 3.50Χ50 

Ατςαλόκαρφα γαλβανιςμζνα με επίπεδο κεφάλι διαςτάςεων 3.50Χ50. Δυνατόσ ατςαλωμζνοσ κορμόσ. 
Ιδανικά για ςτερεϊςεισ ςε μπετό και δομικά υλικά. Το προϊόν κα παραδίνεται ςε κουτί των 100 τεμ. 
ςφραγιςμζνο, το οποίο κα αναγράφει τθν ποςότθτα  δεν κα είναι ςχιςμζνο και δεν κα ζχει φκορζσ.  
 
(88) Καρφοβελόνεσ κοινζσ 
 Καρφοβελόνεσ κοινζσ (πρόκεσ, καρφιά) για καταςκευαςτικζσ ι ξυλουργικζσ εφαρμογζσ. Ροιότθτα 
:Tο ςφρμα από το οποίο καταςκευάηονται ζχει υποβιβαςτεί - τραβθχκεί από χονδρόςυρμα ποιότθτασ SAE 
1006 ι SAE 1008 
 
(89, 90) ΣΤΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ 

Στριφϊνια γαλβανιηζ δθλαδι βίδεσ με εξάγωνο κεφάλι και κορμό ςφμφωνα με το DIN 931. 
 

(91) ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΕΣ  
Αυτοδιάτρθτεσ βίδεσ 2,5εκ. με κεφάλθ, καρυδάκι και λάςτιχο. Το προϊόν κα παραδίνεται ςε κουτί των 

100 τεμ. ςφραγιςμζνο, το οποίο κα αναγράφει τθν ποςότθτα  δεν κα είναι ςχιςμζνο και δεν κα ζχει 
φκορζσ.  

  
 

(92) ΡΟΚΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΣΤΙΦΤΕΣ ΓΑΛΒ. 
 Καρφοβελόνεσ ςτριφτζσ για ςτερεωςθ μεταλλικϊν φφλλων(τςιγκια)ςε ξφλο. Ροιότθτα: Tο ςφρμα 
από το οποίο καταςκευάηονται ζχει υποβιβαςτεί - τραβθχκεί από χονδρόςυρμα ποιότθτασ SAE 1006 ι SAE 
1008.  
Το προϊόν κα παραδίνεται ςε κουτί των 100 τεμ. ςφραγιςμζνο, το οποίο κα αναγράφει τθν ποςότθτα  δεν 
κα είναι ςχιςμζνο και δεν κα ζχει φκορζσ. 
 
(93, 94) Αγκφρια ΕΧΑ. 
 Το αγκφριο EXA πρζπει να είναι γαλβανιςμζνο αγκφριο είναι κατάλλθλο για τθν αγκφρωςθ. Ρρζπει 
να περιλαμβάνει δφο δαχτυλίδια προκειμζνου να  αυξάνουν το εφροσ εκτόνωςθσ και μειϊνουν τθν 
ολίςκθςθ. Αυτό επιτρζπει μια γριγορθ και απλι τοποκζτθςθ. Ρρζπει να περιλαμβάνει κεφαλι 
προκειμζνου να προςτατεφει τθν βίδα από τισ ηθμιζσ και ζτςι εξαςφαλίηει ταχφτερθ τοποκζτθςθ και 
αποςυναρμολόγθςθ τθσ τοποκζτθςθσ. 



Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας 

[48] 
 

   
(95) ΒΥΣΜΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ6 Φ8 
 Βφςμα πλαςτικό με  λεπτό κορμό του διευκολφνει τθν τοποκζτθςθ. Τα αντιολιςκθτικά πτερφγια 
αποτρζπουν τθν περιςτροφι του ςτθν τρφπα με τθν ειςαγωγι τθσ βίδασ. Συνεργάηεται με ξυλόβιδεσ και 
νοβοπανόβιδεσ. Είναι ιδανικό για ςτερεϊςεισ ελαφριϊν αντικειμζνων ςε μπετόν και ςυμπαγι τοφβλα. 
 
(96, 97, 98, 99) ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΘΤΘ 
 Βίδα αυτοδιάτρθτθ  που κα διακζτει κατάλθξθ μφτθσ τρυπανιοφ επιτρζποντασ τθν εφκολθ διάνοιξθ 
τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ και δεν είναι απαραίτθτθ θ προδιάτρθςθ. Κατάλλθλθ για τθ ςτερζωςθ λεπτϊν 
φφλλων ςε φφλλα μεγαλφτερου πάχοσ ι υποςτθρίγματα ςε μεταλλικζσ δοκοφσ. 
 
(100) ΒΥΣΜΑ ΚΑΦΩΤΟ  
 Βφςμα καρφωτό με  λεπτό κορμό του διευκολφνει τθν τοποκζτθςθ. Τα αντιολιςκθτικά πτερφγια 
αποτρζπουν τθν περιςτροφι του ςτθν τρφπα με τθν ειςαγωγι τθσ βίδασ. Συνεργάηεται με ξυλόβιδεσ και 
νοβοπανόβιδεσ. Είναι ιδανικό για ςτερεϊςεισ ελαφριϊν αντικειμζνων ςε μπετόν και ςυμπαγι τοφβλα. 
 
(101)Νοβοπανόβιδα   
 Νοβοπανόβιδα ςταυροφ καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο ατςάλι. Διακζτει κατάλθξθ μφτθσ 
τρυπανιοφ επιτρζποντασ τθν εφκολθ διάνοιξθ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ και δεν είναι απαραίτθτθ θ 
προδιάτρθςθ.  
 
(102) Ντίηα  
 Ντίηα χωρίσ κεφάλι πρζπει να είναι γαλβανιςμζνθ για αντιδιαβρωτικι προςταςία ζτςι ϊςτε να μθ 
ςκουριάηει. 
 
(103) Ραξιμάδι 
 Ραξιμάδι ςυμβατό για βίδεσ. Τα παξιμάδια ωσ προσ τα ςπειρϊματα και τα υλικά είναι αντίςτοιχα 
των βιδϊν με τισ οποίεσ ςυνεργάηονται. Είναι γαλβανιςμζνο για αντιδιαβρωτικι προςταςία ζτςι ϊςτε να μθ 
ςκουριάηει. 
 
(104) Αντιςκωριακό αςτάρι μετάλλων  
 Το αντιςκωριακό αςτάρι μετάλλων πρζπει να είναι ταχυςτζγνωτο, να μθν περιζχει τοξικά 
αντιςκωριακά πιγμζντα, να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και ιςχυρι πρόςφυςθ και να ζχει τουλάχιςτον 
απόδοςθ 12τ.μ. /λίτρο.  
 
(105) ΑΣΤΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3LIT 
 Το ΑΣΤΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ πρζπει να είναι υψθλισ ποιότθτασ οικολογικό ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
αςτάρι εςωτερικισ χριςθσ, κατάλλθλο για γυψοςανίδεσ και άλλεσ απορροφθτικζσ επιφάνειεσ από ςοβά, 
ςπατουλαριςτά κ.ά.  Ρρζπει να μειϊνει αποτελεςματικά τθν απορροφθτικότθτα του υποςτρϊματοσ χωρίσ 
να γυαλίηει. Να ςτακεροποιεί τισ επιφάνειεσ και αυξάνει τθν αντίςταςθ τουσ ςτθν υγραςία και ςτο νερό. Θ 
απόδοςθ του πρζπει να είναι 10-12 m2 ανά λίτρο. 
 
(106) Αςτάρι  
 Υδατοδιαλυτό, πρακτικά άοςμο υπόςτρωμα, 100% ακρυλικό, με εξαιρετικι πρόςφυςθ ςτθν 
τοιχοποιία, προςδίδοντασ ςτισ επιφάνειεσ μικρότερθ απορροφθτικότθτα. Ρρζπει να εφαρμόηεται εφκολα 
και ζχει υψθλι απόδοςθ, να βελτιϊνει τθν εμφάνιςθ, τθν πρόςφυςθ, τθν καλυπτικότθτα και τθν αντοχι του 
τελικοφ χρϊματοσ. Θ απόδοςθ του πρζπει να είναι 10-12 m2 ανά λίτρο. 
 
(107, 108) ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ  
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 Το ακρυλικό χρϊμα  είναι ελαςτικό ςτεγανωτικό χρϊμα με βάςθ ακρυλικζσ ρθτίνεσ. Ρρζπει να 
παρζχει πλιρθ ςτεγανότθτα ςε τοίχουσ ζναντι τθσ βροχισ και να είναι υδρατμοπερατό, επιτρζποντασ ζτςι 
τθ διαπνοι του κτιρίου ενϊ πρζπει να  αποτρζπει τθ διείςδυςθ επιβλαβϊν παραγόντων, όπωσ το διοξείδιο 
του άνκρακα CO². Θ απόδοςθ του πρζπει να είναι 15-17 m2 ανά λίτρο. 
 
(109, 110) Ρλαςτικό χρϊμα  
 Το πλαςτικό χρϊμα είναι Υδατοδιαλυτό χρϊμα υψθλισ καλυπτικότθτασ για εςωτερικι χριςθ, 
κατάλλθλο για νζεσ επιφάνειεσ ι για ιδθ βαμμζνεσ επιφάνειεσ με υδρόχρωμα, όπου δεν απαιτοφνται 
ιδιαίτερεσ αντοχζσ ςε πλφςιμο και λζκιαςμα. Ρρζπει να χαρακτθρίηεται από πολφ καλι εργαςιμότθτα και 
μεγάλθ καλυπτικότθτα Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΝ13300/ISO 11998. Θ απόδοςθ του πρζπει να είναι 
12-14 m2 ανά λίτρο. 
 
(111) ΥΔΟΧΩΜΑ 

Υδρόχρωμα για χριςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. Είναι κατάλλθλο για οροφζσ, ταβάνια, 
κλιμακοςτάςια, αποκικεσ και γενικά χϊρουσ που δεν πλζνονται ςυχνά. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πάνω 
ςε επιφάνεια από αςβζςτθ, αλλά όχι ςε επιφάνειεσ περαςμζνεσ με πλαςτικό χρϊμα, πρζπει να ζχει μεγάλθ 
απόδοςθ, δουλεφεται εφκολα και απλϊνεται καλά χωρίσ ρολλιζσ και ματίςεισ. Θ απόδοςθ του πρζπει να 
είναι 8-10 m2 ανά λίτρο 
 
(112) Σιλικόνθ  

Θ ςιλικόνθ είναι ςφραγιςτικι και ςυγκολλθτικι, άοςμθ, χωρίσ διαλφτεσ. Θ τελικι επιφάνειά τθσ δεν 
πρζπει να ευνοεί τθν ανάπτυξθ μοφχλασ, δεν πρζπει επθρεάηεται από τθν υγραςία και να διατθρεί τθν 
απόχρωςι τθσ ανεπθρζαςτθ ςτο πζραςμα του χρόνου. Ρρζπει να είναι  100% αδιάβροχθ με 100% UV-
ανκεκτικι. Ροςότθτασ τουλάχιςτον 280ml.  

 
(113) Σιλικόνθ αντιμουχλικι  

Θ αντιμουχλικι ςιλικόνθ είναι ςφραγιςτικι και ςυγκολλθτικι, άοςμθ, χωρίσ διαλφτεσ,  
Εμπλουτιςμζνθ με πρόςκετα μυκθτοκτόνα για αντίςταςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ μοφχλασ είναι ιδανικι για 
εφαρμογζσ ςε χϊρουσ που παρουςιάηουν προβλιματα με τθν υγραςία Θ τελικι επιφάνειά τθσ δεν πρζπει 
επθρεάηεται από τθν υγραςία και να διατθρεί τθν απόχρωςι τθσ ανεπθρζαςτθ ςτο πζραςμα του χρόνου. 
Ρρζπει να είναι  100% αδιάβροχθ με 100% UV-ανκεκτικι. 

 
(114) Διαλυτικό πινζλου 

Το Διαλυτικό Ρινζλου πρζπει είναι μίγμα οργανικϊν διαλυτϊν, αρωματικϊν υδρογονανκράκων, 
άχρωμο, διαυγζσ, αδιάλυτο ςτο νερό, ιδανικό για τθν αραίωςθ χρωμάτων και υποςτρωμάτων διαλφτθ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν με πινζλο ι ρολό. Κατάλλθλο και για τθν απολίπανςθ των μεταλλικϊν 
επιφανειϊν 
 
(115) ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΚΥΣΤΑΛΙΗΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΘΞΕΩΣ 

Άοςμθ κόλλα κρυςταλλιηζ, ταχείασ πιξθσ, κατάλλθλθ για χριςθ ςτθν επιπλοποιία και τισ 
ξυλουργικζσ εργαςίεσ. Ρρζπει να είναι παχφρρευςτθ ϊςτε να  εφαρμόηεται ςε εςωτερικζσ ξφλινεσ 
επιφάνειεσ, κάκετεσ ι οριηόντιεσ, χωρίσ να λεκιάηει ι να προκαλεί ςτίγματα. Ρρζπει να κατατάςςεται ςτθν 
κατθγορία D1FT κατά ΕΝ 12004 

 
(116)ΒΕΝΗΙΝΟΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

Θ βενηινόκολλα πρζπει να είναι γενικισ χριςθσ, και να μθν χρειάηεται αραίωςθ. 
 

(117)ΑΦΟΣ  ΡΟΛΥΟΥΕΘΑΝΘ ΡΙΣΤΟΛΙΟΥ 750 ml 
Αφρόσ πολυουρεκάνθσ που κα εφαρμόηετε με πιςτόλι κα είναι ενόσ ςυςτατικοφ με εξαιρετικζσ 

ςυγκολλιςεισ, θχομονωτικζσ και κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ.  Ρρζπει να ζχει απόδοςθ ζωσ 32 λίτρα (ςε 
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ελζυκερθ διόγκωςθ), να εχει εξειρετικι προςφυςθ ςε όλεσ τισ δομικζσ επιφάνειεσ (ξφλο, μπετόν, ςοβά, 
PVC, αλουμίνιο κα.), να ςτεγνϊνει , να κόβεται, κακαρίηεται, ςοβατίηεται και βάφεται. 
 
(118)ΒΕΝΙΚι ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Βερνίκι μεγάλθσ αντοχισ για μεταλλικζσ επιφάνειεσ, πρζπει να διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ 
αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ προςφζροντασ προςταςία και ομορφιά που διαρκεί. Επίςθσ πρζπει να 
ςχθματίηει ζνα ςκλθρό φίλμ, να ζχει μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυκικεσ και μεγάλθ 
καλυπτικότθ 

 
(119)Βερνίκι ξφλινων επιφανειϊν  

Βερνίκι ξφλινων επιφανειϊν πρζπει να είναι διακοςμθτικό και προςτατευτικό βερνίκι ξφλου 
εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ, να μπορεί να εφαρμοςτεί  ςε κάκε ξφλινθ επιφάνεια, να βάφεται 
εφκολα, να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και ςκλθρότθτα και να εξαςφαλίηει ςτο ξφλο προςταςία και ωραία 
εμφάνιςθ. 
 
(120)Βερνίκι ξφλινων επιφανειϊν με βάςθ το νερό  

Βερνίκι ξφλινων επιφανειϊν με βάςθ το νερό πρζπει να είναι διακοςμθτικό και προςτατευτικό 
βερνίκι ξφλου εςωτερικισ, να μπορεί να εφαρμοςτεί  ςε κάκε ξφλινθ επιφάνεια, να βάφεται εφκολα, να ζχει 
μεγάλθ ελαςτικότθτα και ςκλθρότθτα και να εξαςφαλίηει ςτο ξφλο προςταςία και ωραία εμφάνιςθ. 
 
(121, 122) ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΙΣΙΑ ΚΟΛΛΘΤΘ ΣΕ ΚΑΟΥΛΙ 

Αλυςίδα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ ίςια κολλθτι ςε καροφλι διαφόρων διατομϊν, εξαιρετικισ 
αντοχισ. 
 
(123, 124, 125, 126, 127) ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 

Λουκζτο ορειχάλκινο διαφόρων μεγεκϊν.  
 

(128, 129) ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
(130) ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΦΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ Α15 ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΘΣ 1.5ton 300Χ300Χ35mm 

Κάλυμμα φρεατίου μαντεμζνιο 30X30 A15 με πλαίςιο ςφμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτθριςτικά Διαςτάςεισ πλαιςίου: 30Χ30 cm, Φψοσ πλαιςίου: 3,5 cm  και Φορτίο αντοχισ: Α15 κλάςθ 
1,5 Τόνου. 

 
(132) ςχοινί ςιηάλ 

Το ςχοινί ςιηάλ (τηίβα) παράγεται από το φυτικό προϊόν ςιηάλ. Ρρζπει να είναι 100% φυςικό και 
φυτικό προϊόν, ξυριςμζνο και επεξεργαςμζνο με κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να μθν προκαλεί προβλιματα κατά 
τθν χριςθ τουσ. Θα είναι τρίκλωνο ι τετράκλωνο. 
 
(133, 134, 135) Χαρτοταινία 

Αυτοκόλλθτθ χαρτοταινία γενικισ χριςθσ διαφόρων διαςτάςεων ςε μικοσ 40μ.  
 

(136) ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50Χ66 ΔΙΑΦ. 
Διάφανθ ταινία ςυςκευαςίασ χαρτοκιβωτίων  με ειδικι αυτοκόλλθτθ επίςτρωςθ και ιδιαίτερα 

ανκεκτικι 
 
(137) ΤΑΙΝΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘΣ ΚΥΝΔΙΝΟΥ 200μ 

Ταινία Σιμανςθσ και προειδοποίθςθσ κινδφνου και ελλιποφσ αςφάλειασ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ 
χρϊματοσ κόκκινου και λευκοφ, πλατοσ 50 mm.  
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(138) ΝΑΥΛΟΝ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘ 
Νάιλον γενικισ χριςθσ κατάλλθλο για κάλυμμα προςταςίασ για κάλυψθ αντικειμζνων, διάφανο, 

καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πολυαικυλζνιο κατάλλθλο  να κολλθκεί με αυτοκόλλθτθ ταινία ςε 
οριηόντιεσ και κάκετεσ επιφάνειεσ, χρϊματοσ λευκοφ ι κίτρινου.  
 
(139, 140, 141, 142) ΡΙΝΕΛΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ι ΒΕΝΙΚΟΧΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΗ 

Ρινζλο, για βερνικοχρϊματα διαλφτθ, με ςυνκετικι τρίχα ςε λευκι απόχρωςθ, ι για υδατοδιαλυτά, 
με νάυλον τρίχα ςε πράςινθ ι μαφρθ απόχρωςθ. Ρλάτοσ πινζλου διαφόρων διαςτάςεων.  
 
(143, 144) ΟΛΟ Ν24 ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ 

ολό διαφόρων διαςτάςεων, κατάλλθλο για υδατοδιαλυτά χρϊματα καταςκευαςμζνο από αφρϊδθ 
υλικό.  
 
(145) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΥ Ν15-18-25 

Ανταλλακτικό ρολοφ διαφόρων διαςτάςεων, κατάλλθλο για υδατοδιαλυτά χρϊματα 
καταςκευαςμζνο από αφρϊδθ υλικό. 
 
(146) ΟΛΟ ΓΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΥΛΙΚΑ  ΧΩΜΑΤΑ 

ολό για πλαςτικά και ακρυλικά χρϊματα,  για λείεσ επιφάνειεσ, με ςυνκετικι γοφνα, με μακριά 
λαβι και πλάτοσ από 18ζωσ 25 εκ. 

 
(147, 148) Kονταροπίνελο  

Kονταροπίνελο διαφόρων διαςτάςεων, με ρυκμιηόμενθ γωνία βαφισ, για βερνικοχρϊματα διαλφτθ, 
με ςυνκετικι τρίχα ςε λευκι απόχρωςθ, ι για υδατοδιαλυτά, με νάυλον τρίχα ςε πράςινθ ι μαφρθ 
απόχρωςθ. 

 
(149) Στραβοπίνελο  

Στραβοπίνελο για μικροεπιςκευζσ, για βερνικοχρϊματα διαλφτθ, με ςυνκετικι τρίχα ςε λευκι 
απόχρωςθ, ι για υδατοδιαλυτά, με νάυλον τρίχα ςε πράςινθ ι μαφρθ απόχρωςθ. 
 
(150) Γάντια Νιτριλίου  

Γάντια Νιτριλίου με βαςικά χαρακτθριςτικά αντιολιςκθτικι εξωτερικι επιφάνεια, επίςτρωςθ 
νιτριλίου, μαλακι πλζξθ και λάςτιχο ςτον καρπό. 

 
(151) ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ  ΕΛΑΦΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

Γάντια Νιτριλίου  κατάλλθλα για ελαφριά και μεςαία χριςθ, με υφανςθ που επιτρζπει τθν αναπνοι 
του χεριοφ και παλάμθ με επικάλυψθ νιτριλίο.  
 
(152) ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑΝΙΝΑ 

Γάντια δερματοπάνινα με  διπλζσ ραφζσ και λάςτιχο ςτον καρπό. 
 
(153) ΓΑΝΤΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ PVC ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 

 Γάντια πετρελαίου καταςκευαςμζνα από PVC με μανςζτα  
 
(154) ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΡΘΣ ΜΑΜΑΟΥ Φ30 

Διαμαντοδίςκοσ κατάλλθλοσ για ςκλθρά πετρϊματα, μπετό, γρανίτθ ,οικοδομικά υλικά, υψθλισ 
ταχφτθτα κοπισ, απόλυτθσ ακρίβεια ςτθν κοπι. Για χριςθ ςε ςτεγνι ι υγρι επιφάνεια, αερόψυκτοσ 
 
(155, 156 ) ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΡΘΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΙΝΟΧ 
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Δίςκοσ κοπισ ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου INOX. Οι δίςκοι κοπισ ςιδιρου πρζπει να 
χαρακτθρίηονται από τθν υψθλι αντοχι, τθν ακρίβεια και τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ ικανοποιϊντασ όλεσ τισ 
απαιτθςεισ για κοπι ςε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, τιτάνιο και άλλα μθ ςιδθροφχα μζταλλα και 
ςφνκετα υλικά. 
 
(157) ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ Φ 2,50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Θλεκτρόδιο πολφ εφκολθσ χριςθσ ςε όλεσ τισ κζςεισ και όλα τα ρεφματα (AC/DC), με εξαιρετικι 
ςυμπεριφορά ςτθ ςυγκόλλθςθ. Θλεκτρόδιο μζςθσ επζνδυςθσ τφπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλλθλο για 
κολλιςεισ ελαςμάτων.  

Για ςυνεχείσ ραφζσ, αυτόματθ ζναυςθ και επανζναυςθ, με ελάχιςτο πιτςίλιςμα, ςτρωτι εμφάνιςθ 
ραφισ. Εφαρμογι ςε μθ κεκραμμζνοι χάλυβεσ καταςκευϊν St 33, St 37, St 44, St 52-3, ελάςματα λεβιτων Θ 
Ι, Θ II. χάλυβεσ ςωλινων St 35, St 35.4, St 35-8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4. 

Λεπτά ελάςματα κατά DIN 1623 p. 1. 
 

(158) ΧΤΑΡΟΔΙ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ  ΜΟΝΟ 12ΜΜΧ1250ΜΜ 
Ελαςτικό χταπόδι με 2  γάντηουσ Φ12 x 48" (1200mm) με γάντηοσ βαρζωσ τφπου Ø12 x 48'' (1200 

mm) Κόκκινο-Μαφρο. Μικοσ:΅1,2m Διάμετροσ: 12mm 
 

(159) Ριςτόλι ςιλικόνθσ 
Ριςτόλι ςιλικόνθσ κατάλλθλο για όλα τα κοινά φυςίγγια ςιλικόνθσ περίπου 300ml 
 

(160) ΚΟΛΛΑ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΥΛΙΚΘ 
Θ ακρυλικι κόλλα είναι κατάλλθλθ για επενδφςεισ πλακιδίων μικρϊν και μεγάλων διαςτάςεων, 

ακόμθ και χαμθλισ απορροφθτικότθτασ, ςε τςιμεντοκονίεσ δαπζδων και ςοβατιςμζνουσ τοίχουσ, τόςο για 
εςωτερικοφσ όςο και για εξωτερικοφσ χϊρουσ. Με προδιαγραφζσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12002. H 
ελαςτικοποιθμζνθ κόλλα είναι κατάλλθλθ για ακάλυπτουσ χϊρουσ που εκτίκενται ςε ζντονεσ μεταβολζσ τθσ 
κερμοκραςίασ ι δονιςεισ που προζρχονται είτε από ςκαπτικά μθχανιματα που εργάηονται ςε γειτονικοφσ 
χϊρουσ είτε από ςειςμοφσ. 

 
(161) ΑΜΟΣΤΟΚΟΣ   ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ 5Κgr 

Ζγχρωμοσ αρμόςτοκοσ με βάςθ το τςιμζντο, για τθν αρμολόγθςθ πλακιδίων τοίχου ι δαπζδου, για 
πάχθ αρμϊν από 3 ζωσ 15 mm. Κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

Το προϊόν κα παραδίνεται ςε ανκεκτικοφσ, ςάκουσ των 5 Kgr, ςφραγιςμζνουσ, οι οποίοι δεν κα είναι 
ςχιςμζνοι και δεν κα ζχουν φκορζσ.  

 
(162) 'ΣΤΟΚΟΣ ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΜΑΤΟΣ 

Ακρυλικόσ ςτόκοσ ςπάτουλασ για το φινίριςμα εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν. Με χρόνο 
ηωισ του μείγματοσ: περίπου 2 ϊρεσ ςτουσ +20 oC , με μζγιςτο πάχοσ εφαρμογισ: 1mm, ταξινόμθςθ κατά  
ΕΝ 998-1 κονίαμα τφπου GP, κατθγορίασ CSΙΙΙ. 
 
(163) ΣΚΑΛΑ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ 3ΤΕΜ 9Μ 

Τριπλι ςκάλα φψουσ 9μ. ιδανικι για οικιακι και επαγγελματικι χριςθ. Θα είναι καταςκευαςμζνθ 
από αλουμίνιο, κάτι που τθν κακιςτά ελαφριά ζτςι ϊςτε να ςασ διευκολφνει κατά τθν μεταφορά τθσ τθν 
ϊρα τθσ εργαςίασ 
 
(164) ΤΥΡΑΝΙ Ν3.2 ΚΟΒΑΛ.ΙΗΑΡ 

Τρυπάνι για μζταλλα με 5% κοβάλτιο ιδανικό για ςκλθρά μζταλλα, ςίδθρο, αλουμίνιο, μπροφντηο 
κ.ά. 

 
(165) ΡΕΝΣΑ 200ΜΜ 
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 Ρζνςα βαρζου τφπου 
 
(166) 'ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5.5ΜΧ25ΜΜ 

Μζτρο των 5.5 μζτρων και φάρδοσ μετροταινίασ 25mm. Διακζτει κουμπί αςφάλιςθσ-απαςφάλιςθσ 
τθσ λάμασ. Με κινθτό γάντηο άκρθσ για ακρίβεια ςε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ μετριςεισ . 

 
(167) ΣΤΥΛΙΑΙ ΦΤΥΑΙΟΥ 1.20 

Στυλιάρι από ξφλο οξιάσ ςε φυςικι απόχρωςθ ξφλου με διάμετρο 4.1 cm και μικοσ 120 cm. 
Κατάλλθλο για ςτιριξθ φτυαριοφ.  
 
(168) ΦΤΥΑΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΙ 

Φτυάρι  μυτερό, ςτρογγυλό ι τετράγωνο πλάτουσ 26 ζωσ 30 cm και μικουσ 120 cm. Με ξφλινο 
ςτθλιάρι ςε φυςικι απόχρωςθ και βάςθ από μζταλλο ςε κόκκινθ απόχρωςθ. Κατάλλθλο για ςκάψιμο και 
διαμόρφωςθ εδάφουσ αλλά και οικοδομικζσ εργαςίεσ. 
 
(169) ΚΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΙ 

Καςμάσ με βάροσ περίπου 2,5 Kg από μζταλλο ςε μαφρθ απόχρωςθ. Με ςτυλιάρι από ξφλο 
φλαμουριάσ μικουσ 95 cm ςε φυςικι απόχρωςθ ξφλου.  
 
(170) ΤΣΟΥΓΑΝΑ  ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΙ  

Τςιυγκράνα με πλάτοσ εργαςίασ: 19 εϊσ 55cm από ξφλινο ι μεταλλικο  κοντάρι.  
 
(171) ΚΑΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΘΣ ΜΕ  ΟΔΑ 

Καρότςι οικοδομισ με ςκελετόσ με γωνιζσ και ςκάφθ κολλθμζνθ πάνω ςτον ςκελετό, χειρολαβζσ 
από καουτςοφκ, βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι και φουςκωτι ρόδα Ø400-8 

 
(172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211) ΣΩΛΘΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

Σωλινεσ και ειδικά τεμάχια εγκατάςταςθσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, υπονόμων, ; καταςκευαςμζνα 
από πολυπροπυλενίο, PPR,  PVC, PVC-U ορυχάλκινο υλικό, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κατά  ΕΝ 1452-2, 
ISO 4422.   

 
 
(212, 213, 214, 215) Χαλκοςωλινασ και ειδικά τεμάχια  

 Το υλικό των χαλκοςωλινων πρζπει να είναι κακαρόσ χαλκόσ (Cu = 99,9% min) με μικρι 
πρόςμιξθ φωςφόρου (P = 0,015 ¸ 0,040%) που ζχει υποςτεί αφαίρεςθ οξυγόνου για να μπορεί να 
ςυγκολλθκεί χωρίσ προβλιματα ςε ατμόςφαιρα που ζχει υδρογόνο. Κατάλλθλεσ για να χρθςιμοποιοφνται 
ςε εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ-ψφξθσ, φδρευςθσ, καυςίμου αερίου, πυρόςβεςθσ κ.ά. Οι διαςτάςεισ τουσ 
κακορίηονται από τθν εξωτερικι τουσ διάμετρο και το πάχοσ τουσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 616. 
 
(216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224) Ειδικά τεμάχια για λάςτιχα 

Ειδικά τεμάχια για λάςτιχα όπωσ ςφνδεςμοι ζνωςθσ λάςτιχων, εκτοξευτιρεσ, μπεκ, ακροφφςια. 
 

(225, 226) ΣΡΙΑΛ ΣΥΝΔΕΣ.ΙΝΟΧ 
 Σπιράλ ςφνδεςθσ με 1 παξιμάδι από ανοξείδωτο ατςάλι ςε απόχρωςθ inox. 
 
(227)  ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ  ΛΕΚΑΝΘΣ 
 Λάςτιχο ςτεγανοποίθςθσ λεκάνθσ WC 
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(228, 229) ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΛΥΑΙΘ.  
 Σωλινασ μαφροσ πολυεκυλενίου για αυτόματο πότιςμα με διατομι 20 ι 32 χιλ. ιδανικόσ για 
άρδευςθ φυτϊν, κάμνων, δζνδρων, κυπαριςςοειδϊν κ.λ.π. Αντζχει μζχρι 6 ι 16 ατμ. πίεςθ ςτατικι. 
Ανάλογα τθν πίεςθ του νεροφ μπορεί να δϊςει παροχι απο 500-800 lt/ϊρα και θ μζγιςτθ απόςταςθ που 
μπορεί να φτάςει είναι 70 μζτρα.  
 
(230, 231) ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΟΣΩΛ 
 Λάςτιχο νεροςωλινασ  πράςινοσ θμιδιαφανισ, με αντιθλιακι προςταςία UVR, μεγάλθ ευκαμψία, 
ιδανικόσ για μεταφορά νεροφ, ελαφρζσ χριςεισ αναρρόφθςθσ, ιςχυρόσ και ανκεκτικόσ ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ 
 
(232, 233) ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
 Εφκαμπτο λάςτιχο που είναι κατάλλθλο για πότιςμα κιπου και μεταφορά νεροφ, με αντοχι ςε πίεςθ 
ζωσ 13bar που μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ επαγγελματικισ και απαιτθτικισ εραςιτεχνικισ χριςθσ λόγω 
μζτριασ ροισ του νεροφ. 
 
(234) ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΙΝ.ΚΒ 0-25BAR/0-16BAR 
 Μανόμετρο εξ ολοκλιρου ανοξείδωτο με γλυκερίνθ Χρθςιμοποιείται για ςυςτιματα πεπιεςμζνου 
αζρα, ςυμπιεςτζσ, πετροχθμικό τομζα, Θ γλυκερίνθ προςτατεφει από δόνθςθ και παλμοφσ. Θ ανοξείδωτθ 
κάςα και ο ανοξείδωτοσ μθχανιςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τθν γλυκερίνθ ζχει δυο πλεονεκτιματα, είναι 
υψθλισ ποιότθτασ και ζχει πολφ μακρά διάρκεια ηωισ. Ρροδιαγραφζσ:Κάςα : ανοξείδωτθ Μθχανιςμόσ και 
ςφνδεςθ : ανοξείδωτα Ραράκυρο :γυαλί αςφαλείασ Βελόνα και καντράν : αλουμινίου Υγρό : γλυκερίνθ 
Ρίεςθ : από 1 bar ζωσ 1000 bar Διάμετροσ : 63-80-100-160 mm Σπείρωμα : ¼ -3/8 -1/2 bsp Θερμοκραςία 
λειτουργίασ : -67°F ζωσ 212°F (-55°C ζωσ 100°C)Θερμοκραςία λειτουργίασ με γλυκερίνθ : -4°F ζωσ 140°F (-
20°C ζωσ 60°C) 
 
(235, 236) Σιφόνι 
 Σιφόνι από πλαςτικό υλικό 
 

(240, 241) μπαταρία Γζφυρα 
 Θ μπαταρία νιπτιρα χρειάηεται 2 οπζσ για τθν τοποκζτθςθ τθσ. Θ εγκατάςταςθ τθσ γίνεται ςε 
νιπτιρεσ ζνκετουσ, υποκακιμενουσ ι κρεμαςτοφσ. Θα πρζπει να ελζγξετε ότι θ ροι του νεροφ καταλιγει 
ςτο κζντρο του νιπτιρα, ϊςτε να είναι πλιρωσ λειτουργικι. Ο χειριςμόσ τθσ γίνεται μζςω 2 διακοπτϊν, 
ζναν για το κρφο και ζναν για το ηεςτό νερό. Αρικμόσ Οπϊν: 2 οπϊν (Γζφυρα) 
 

(242, 243, 244) Μπαταρία 1 οπισ 
 Μπαταρία, μίασ οπισ,  μπορεί να τοποκετθκεί απευκείασ ςτον πάγκο, με περιςτρεφόμενο 
βραχίονα. Θερμομεικτικι μπαταρία νιπτιρα 1 οπισ με αυτόματθ βαλβίδα. Υλικό κορμοφ από κράμα 
ορείχαλκου και ροι νεροφ: 12 λίτρα/λεπτό 
 
(245) ΒΥΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 
 Κάνουλα ςφαιρικι 1/2" αντιπαγωτικι με ρακόρ & φίλτρο, ορειχάλκινθ-επινικελωμζνθ, με 
χειρολαβι, με διάμετροσ ςπειρϊματοσ 1/2" ρακόρ λαςτιχοςωλινα με φίλτρο και αντοχι ςτθν παγωνιά. 
 
(246)ΡΙΕΗΟΣΤΑΤΘΣ  ΟΘΟΝΘΣ HS210 ΘΘΛΥΚΟ 10ΒΑ 
 Ριεςοςτάτθσ διαφορικισ ρφκμιςθσ πίεςθσ με οκόνθ αρικμθτικϊν ενδείξεων, για τθν πίεςθ 
εκκίνθςθσ και παφςθσ τθσ αντλίασ. Διατίκεται με ρακόρ κθλυκό 1/4'' για ςφνδεςθ ςε διακλαδωτιρεσ. 
 
(247) ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΘΣ 80LT 
 Δοχείο διαςτολισ με χωρθτικότθτα 80 λίτρα. Κάκε υλικό υγρό, ςτερεό ι αζριο, όταν ηεςταίνεται 
διαςτζλλεται (δθλαδι μεγαλϊνει ο όγκοσ του) και όταν κρυϊνει ςυςτζλλεται. Στισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ 
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το νερό που κυκλοφορεί ςυνεχϊσ ηεςταίνεται και κρυϊνει, και κάτι τζτοιο οδθγεί ςτθ ςυνεχι διαςτολι και 
ςυςτολι του. Πταν το νερό διαςτζλλεται αυτομάτωσ θ ποςότθτα του ςε λίτρα αυξάνεται, και τα επιπλζον 
λίτρα, εάν δεν αποκθκευτοφν ςε κάποιο ςθμείο, κα αυξιςουν τθν πίεςθ ςε υψθλά και επικίνδυνα επίπεδα. 
Σε αυτό το ςθμείο επεμβαίνει το δοχείο διαςτολισ, το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ των 
επιπλζον λίτρων που δθμιουργοφνται μετά τθ διαςτολι. Διακζτει ειδικι μεμβράνθ θ οποία διαςφαλίηει ότι 
το νερό είναι πόςιμο. Τοποκετείται οριηόντια ι κάκετα . 
 
(248) ΥΔΟΣΤΑΤΘΣ ΕΡΑΦΩΝ  
 Υδροςτάτθσ επαφισ,με δυνατότθτα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ απο 20° εϊσ 90° C,με ελατιριο μικουσ 
120mm και τεχνικά χαρακτθριςτικά: Θερμοκραςία: 20-90°C, ονομαςτικι τάςθ: 230V τφποσ επαφισ: 2 
επαφζσ (NC) 
 
(249)  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 12-14BAR 
 Βαλβίδα Αςφαλείασ Θερμοςίφωνα Σταυρόσ 12-14 bar με 1/2″ Αρςενικό – Θθλυκό, κατάλλθλθ για 
θλιακό – θλεκτρικό κερμοςίφωνα 
 
(250) Θερμοςίφωνασ  
 Θερμοςίφωνασ χωρθτικότθτασ 60lt με δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ  καταςκευαςμζνθ από χάλυβα 
με ειδικι επιςμάλτωςθ. Εξωτερικό περίβλθμα από θλεκτροςτατικά βαμμζνο χάλυβα, θλεκτρικι αντίςταςθ 
με αποςπϊμενθ φλάντηα και ολόςωμο λάςτιχο, κακοδικι προςταςία με ανόδιο μαγνθςίου, για 
αποτελεςματικι εςωτερικι προςταςία κατά τθσ διάβρωςθσ και τθσ επικάκιςθσ των αλάτων , με 
ρυκμιηόμενο κερμοςτάτθ, με ιςχυρι κερμικι μόνωςθ οικολογικισ πολυουρεκάνθσ υψθλισ πυκνότθτασ, 
διπλά ιςχυρά ςτθρίγματα από χάλυβα για εφκολθ και αςφαλι τοποκζτθςθ και πλαςτικά καπάκια 
μοντζρνασ αιςκθτικισ 
 
(251) Επίτοιχο Ρλαςτικό Καηανάκι Ρλάτθσ Υψθλισ Ρίεςθσ 
 Επίτοιχο Ρλαςτικό Καηανάκι Ρλάτθσ Υψθλισ Ρίεςθσ με αλυςίδα εκκζνωςθσ. Κατάλλθλο για 
εγκατάςταςθ πάνω από τθν λεκάνθ ςε ψθλι και μεςαία κζςθ. Υλικό καταςκευισ ABS.  Εςωτερικά είναι 
μονωμζνο με EPS.  Το φλοτζρ είναι κλάςθσ I-NF. Εκκζνωςθ 9 ι 6 λίτρων με δυνατότθτα ρφκμιςθσ του 
μθχανιςμοφ. 
 
(252) Επίτοιχο Ρλαςτικό Καηανάκι Ρλάτθσ Χαμθλισ  Ρίεςθσ 
 Καηανάκι πλαςτικό χαμθλισ πίεςθσ με μθχανιςμόσ διπλισ ροισ με πνευματικι μονι ι διπλι 
ενεργοποίθςθ. Εξοικονόμθςθ νεροφ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ ςτα 9 / 4.5 l ι 6/3 λίτρα. 
Δυνατότθτα χαμθλισ ι μζςθσ εγκατάςταςθσ. Θ βαλβίδα ειςόδου μπορεί να ςυνδεκεί ςε 5 διαφορετικζσ 
κζςεισ. 
 
(253) ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕ 1/2" 
 φοφςκα βαλβίδοσ μθχανιςμοφ αζροσ πλαςτικι  για καηανάκι, με βαςικά χαρακτθριςτικά 1/4" και 
Φ90mm 
 
(255) ΣΩΛΘΝΑΣ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ  Φ100 
 Σωλινασ από πλαςτικό ςε λευκι απόχρωςθ, διαςτάςεων Φ.100 mm και μικουσ 100 cm 
 
(256) ΚΑΜΡΥΛΘ ΣΩΛΘΝΑΣ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ  Φ100 
 Καμπφλθ ςωλινα με γωνία κλίςθσ 90 μοιρϊν, από πλαςτικό ςε λευκι απόχρωςθ, διαςτάςεων Φ.100 
mm. 
 
(257) Καπάκι εξαεριςμοφ με ςιτα 
 Καπάκι εξαεριςμοφ με ςιτα, διαςτάςεισ Φ.125 mm και 187x187 mm. 
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(258) ΡΛΕΓΜΑ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 
 Το πλζγμα αςφαλείασ είναι μια εξαιρετικι προςωρινι λφςθ περίφραξθσ για εργοτάξια. 
Καταςκευαςμζνο από πολυαικυλζνιο: 100%, δεν κα ςκουριάςει, δεν κα μουχλιάςει και δεν κα διαβρωκεί. 
Θ περίφραξθ είναι εξαιρετικά ιςχυρι και ανκεκτικι, αλλά ελαφριά και ευζλικτθ λόγω τθσ ειδικισ 
διαδικαςίασ εξϊκθςθσ και τάνυςθσ που πραγματοποιείται κατά τθν καταςκευι. Το φωτεινό χρϊμα και ο 
επίπεδοσ ςχεδιαςμόσ ςε ςτρϊςεισ χαρίηουν υψθλι ορατότθτα. Το πλζγμα αςφαλείασ πρζπει να είναι 
ευζλικτο, εφκαμπτο και ανκεκτικό, κακιςτϊντασ εφκολθ τθν τοποκζτθςθ ακόμα και ςε ανϊμαλα εδάφθ. 
Διαςτάςεισ: 1 x 50 μ. (Υ x Μ). 
 
(259) Αλοιφι Χαλκοφ 
 Αλοιφι χαλκοφ κακαριςτικό χαλκοςωλινων, ελεγχόμενθσ πυκνότθτασ που δεν ςτάηει κατά τθν 
εφαρμογι.  
 
(260) ΚΟΛΛΘΣΘ  200GR 
 Υψθλισ ποιότθτασ κόλλθςθ, ιδανικι για επαγγελματικι χριςθ  
 
(261, 262) ΚΟΛΛΑ PVC 
 Θ κόλλα PVC  ζχει πολφ μεγάλθ τελικι δφναμθ ςυγκόλλθςθσ με αποτζλεςμα οι ςυγκολλιςεισ τθσ να 
αντζχουν ςε πολφ υψθλζσ πιζςεισ, διαςτολικζσ δυνάμεισ, κραδαςμοφσ, τόςο ςε υψθλζσ όςο και ςε χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσ 
 
(264) ΦΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 40Χ40 ΒΤ 12.5ΤΟΝ 
 Φρεάτιο διαςτάςεων 40 x 40 μαντεμζνιο με πλαίςιο και προδιαγραφζσ Α15, με υψοσ πλαιςίου: 3,5 
cm  και κλάςθ 12,5 Τόνουσ 
 
(265) ΣΑΚΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 85Χ115-100Χ120 ΜΑΥΟΙ 
 Σακοφλεσ απορριμμάτων γίγασ, κατάλλθλεσ τόςο για επαγγελματικι, όςο και για οικιακι χριςθ. 
Είναι φτιαγμζνεσ από ανκεκτικό υλικό, υψθλισ αντοχισ. Κατάλλθλεσ για τθ μεταφορά μπάηων.  
 
(266) Στεγανοποιθτικό Νιμα Teflon 
 Στεγανωτικό νιμα ςωλθνϊςεων για μεταλλικά και πλαςτικά ςπειρϊματα, μικουσ 150μ.  
 
(267) Τεφλόν 12mm x 0.075mm x 10m  
 Τεφλόν ςτεγανοποίθςθσ υδραυλικϊν διαςτάςεων 19x12mm 
 
(268, 269) ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 Δεματικά καλωδίων καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό νάιλον και αυτόματο μθχανιςμό κλειςίματοσ. 
Ιδανικά για χριςθ ςτο ςπίτι και ςτο χϊρο εργαςίασ. Σε επαναςφραγιηόμενθ ςακοφλα για γριγορθ και άνετθ 
αποκικευςθ και χριςθ. 

 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

 
ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΕΣ  

1) Ρρομικεια, τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 διαμζτρου Φ100, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 εν ξθρϊ ι μζςα ςε νερό.   
2) Ρρομικεια τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 διαμζτρου Φ300, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 εν ξθρϊ ι μζςα ςε νερό. 
3) Ρρομικεια, τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν οπλιςμζνων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  διαμζτρου Φ400, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 εν ξθρϊ ι μζςα ςε νερό . 
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4) Ρρομικεια, τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 διαμζτρου Φ600, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 εν ξθρϊ ι μζςα ςε νερό.   
5) Ρρομικεια τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 διαμζτρου Φ800, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Τ110 εν ξθρϊ ι μζςα ςε νερό. 
6) Ρρομικεια, τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν οπλιςμζνων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  διαμζτρου Φ400, ατρφπθτθ με επίπεδθ βάςθ εδράςεισ τφπου καμπάνα εν 
ξθρϊ ι μζςα ςε νερό 
7) Ρρομικεια, τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν οπλιςμζνων τςιμεντοςωλινων από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  διαμζτρου Φ600, ατρφπθτθ με επίπεδθ βάςθ εδράςεισ τφπου καμπάνα εν 
ξθρϊ ι μζςα ςε νερό 
 

ΣΜΗΜΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

 
1. Γενικά χαρακτθριςτικά - Περιγραφι   
 Πλα τα υλικά που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ κα είναι πιςτοποιθμζνα και κα πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε.  
 Τα υλικά κα ςυνοδεφονται με αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ του EΛOT όταν 
πρόκειται για εργοςτάςιο καταςκευισ ι των πιςτοποιθτικϊν ελζγχου εργαςτθρίων (κρατικϊν ι ιδιωτικϊν) 
όταν πρόκειται για υλικά παραγωγισ λατομείων ι ςφνκεςθσ υλικϊν.  
 Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Λατομείου. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 
 Ο τόποσ παραςκευισ  των αδρανϊν υλικϊν  δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν απόςταςθ των 25,00 km 
από τθν ζδρα του Διμου ( Ελεοφςα) διότι το κόςτοσ μεταφοράσ κα καταςτιςει οικονομικά αςφμφορθ τθν 
προμικεια για τον Διμο.  
 Το παραπάνω κα αποδεικνφεται με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηομζνου, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ο τόποσ παραςκευισ άρα και παράδοςθσ των αδρανϊν υλικϊν.  
 
 
Αδρανι υλικά αποτελοφνται από λίκινουσ κόκκουσ, είτε φυςικοφσ οπότε ονομάηονται φυςικά ι ςυλλεκτικά 
αδρανι, είτε από κόκκουσ που προκφπτουν από τθν κραφςθ όγκων πετρϊματοσ ι τθν κραφςθ φυςικϊν 
αδρανϊν, οπότε ονομάηονται κραυςτά αδρανι. Οι  κόκκοι μπορεί να ζχουν περίπου το ίδιο ι διαφορετικό 
μζγεκοσ. Τα αδρανι υλικά κα πρζπει να είναι κακαρά, ςκλθρά, υγιι και ανκεκτικά, τθσ προςδιοριηόμενθσ 
εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από φυτικζσ ι άλλεσ πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ 
προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από επικαλφψεισ οιαςδιποτε φφςεωσ 
(ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ τα αδρανι υλικά δεν πρζπει να περιζχουν πλακοειδι, αποςακρωμζνα, 
εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. Τα αδρανι υλικά κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 
13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε από τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά. 
 Τα φυςικά αδρανι πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Σχεδίου Ρροτφπου ΕΛΟΤ 408 κραυςτά 
αδρανι για ςυνικθ ςκυροδζματα πλθν του ελζγχου αντοχισ μθτρικοφ πετρϊματοσ με βάςθ τον Κ.Τ.Σ. 2016 
 
 Τα κραυςτά αδρανι υλικά πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του πρότυπου ΕΛΟΤ 408 «κραυςτά 
αδρανι για ςφνκεςθ ςκυροδζματοσ», δθλ. να είναι κακαρά, ομοιόμορφθσ ποιότθτασ από ςυμπαγζσ 
πζτρωμα απαλλαγμζνα από τεμάχια αποςαρκρωμζνα, από βόλουσ αργίλου κακϊσ και από άλλεσ 
προςμίξεισ που επθρεάηουν τθν ευςτάκεια και τθν ανκεκτικότθτα του ςκυροδζματοσ. 
Θραυςτό υλικό τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-155 (3Α). 
Θραυςτό υλικό τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-150 (Σκφρα). 
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Το κραυςτό υλικό κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι και ανκεκτικά τεμάχια τθσ προςδιοριηόμενθσ  εκάςτοτε 
κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ. κα είναι κακαρό, ομοιόμορφθσ ποιότθτασ, ςυμπαγζσ, απαλλαγμζνο από 
φυτικζσ ι άλλεσ κάκε είδουσ προςμίξεισ, χϊματα, βϊλουσ αργίλου, περιβλιματα οποιαςδιποτε φφςεωσ 
και αποςαρκρωμζνα ι εφκραυςτα ςχιςτολικικά τεμάχια. 
Τα κραυςτά υλικά, κα παράγονται κατόπιν πολλαπλισ κραφςεωσ. Για αυτό κα χρθςιμοποιοφνται για κάκε 
μία περίπτωςθ τα κατάλλθλα πολλαπλά κραυςτικά ςυγκροτιματα, αναλόγωσ τθσ προελεφςεωσ του 
αδρανοφσ υλικοφ, τθσ  ορυκτολογικισ και πετρογραφικισ ςυςτάςεωσ αυτοφ, τθσ ςκλθρότθτασ, τθσ αντοχισ 
ςε τριβι και κροφςθ, τθσ αρχικισ κοκκομετρικισ διαβακμίςεωσ αυτοφ, ωσ και τθσ επιδιωκόμενθσ αυτισ. 
Θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του υλικοφ κα πρζπει να ανταποκρίνεται προσ τα όρια διαβακμίςεωσ του 
αντίςτοιχου πίνακα τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-155 και Ρ.Τ.Ρ. Ο-150 του Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων και πρζπει να είναι 
ομαλι, χωρίσ απότομεσ διαβακμίςεισ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν και τα τυχόν πιςτοποιθτικά ελζγχου που διακζτουν από 
αναγνωριςμζνα εργαςτιρια θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 
Πλα τα παραπάνω υλικά κα ελζγχονται εργαςτθριακά, θ δε δαπάνθ κα βαρφνει τον προμθκευτι. 
 
2. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 (1)κφρα (Κροκάλα).  
Σκφρα (Κροκάλα). εξ υλικοφ λατομείου – γαρμπίλι  με διαβάκμιςθ: 3 ζωσ 7cm. Τα ςκφρα κα πρζπει να 

είναι κακαρι, υγιι και τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα 
από φυτικζσ ι άλλεσ πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από 
επικαλφψεισ οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, 
αποςακρωμζνα, εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 

Θ ψθφίδα κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και με 
Ριςτοποιθτικό CE 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λατομείου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 

 (2) Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου  
Θραυςτι Άμμοσ Λατομείου με διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 4 mm Θ άμμοσ κα πρζπει να είναι κακαρι, υγιι και 

τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από φυτικζσ ι άλλεσ 
πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από επικαλφψεισ 
οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, αποςακρωμζνα, 
εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 

Θ άμμοσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι 
ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λατομείου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 

 (3) Ψθφίδα  
Ψθφίδα εξ υλικοφ λατομείου – γαρμπίλι  με διαβάκμιςθ: 4 ζωσ 10 mm. Θ ψθφίδα κα πρζπει να είναι 

κακαρι, υγιι και τθσ προςδιοριηόμενθσ εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Να είναι απαλλαγμζνα από 
φυτικζσ ι άλλεσ πάςθσ φφςεωσ ξζνεσ προςμίξεισ, όπωσ χϊματα, ςβϊλουσ αργίλου κλπ., κακϊσ και από 
επικαλφψεισ οιαςδιποτε φφςεωσ (ιδιαίτερα αργιλοφχα). Επίςθσ δεν πρζπει να περιζχει πλακοειδι, 
αποςακρωμζνα, εφκρυπτα ι ςχιςτολικικά τεμάχια. 
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Θ ψθφίδα κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και με 
Ριςτοποιθτικό CE 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λατομείου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 

 (4) Αμμοχάλικο 3 Α 0-32mm  
 To ανάμικτο αμμοχάλικο 3 Α κα είναι κραυςτό εκ ορυχείων ι εκ λίκων λατομείων (0-32). Ρρζπει να 
είναι κακαρό , ομοιόμορφθσ ποιότθτασ από ςυμπαγζσ πζτρωμα απαλλαγμζνα από τεμάχια αποςακρωμζνα 
, βϊλουσ αργίλου κακϊσ και από άλλεσ προςμίξεισ που επθρεάηουν τθν ευςτάκεια και τθν ανκεκτικότθτα 
του επιχϊματοσ. Κατά αυτι τθν ζννοια διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται να περιλαμβάνονται ςτο κραυςτό 
υλικό υλικά που προζρχονται από ανακφκλωςθ. Αναλυτικότερα : Θραυςτό υλικό τθσ Ρ.Τ.Ρ. 0-155 (3 Α) Θ 
κοκομετρικι διαβάκμιςθ του υλικοφ κα πρζπει να ανταποκρίνεται προσ τα όρια διαβακμίςεωσ του 
αντίςτοιχου πίνακα τθσ Ρ.Τ.Ρ.0-155 του υπουργείου Δθμοςίων Ζργων και πρζπει να είναι ομαλι , χωρίσ 
απότομεσ διαβακμίςεισ . Το κραυςτό υλικό κα φζρει τθν ςιμανςθ CE. Θ φκορά ςε τριβι και κροφςθ πρζπει 
να προςδιορίηεται κατά τθν Μζκοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρζπει να υπερβαίνει το 30%. Δθλαδι 
κοκκϊδεσ υλικό διαςτάςεων 0-30χλςτ. από κραυςτό  προϊόν λατομείου, που κα αποτελείται από ςκλθρά, 
ανκεκτικά και υγιι τεμάχια, μζγιςτθσ διάςταςθσ λίκων 30χλςτ. και με περιεκτικότθτα αργιλικϊν υλικϊν ςε 
ποςοςτό μικρότερο του 4%. 

 Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 

 (5) Υλικό προδιαλογισ  
Υλικό προδιαλογισ κραυςτό εκ ορυχείων ι εκ λίκων λατομείων με διαβάκμιςθ: 0 ζωσ 22,4 mm. 

Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 και με Ριςτοποιθτικό CE.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λατομείου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 

  (6) Χαλίκι 16/32mm  
Το χαλίκι κα είναι κραυςτό και κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι, ανκεκτικά τεμάχια και κα είναι 

κακαρό ομοιόμορφθσ ποιότθτασ, ςυμπαγζσ απαλλαγμζνο από φυτικζσ ι άλλεσ κάκε είδουσ προςμίξεισ, 
χϊματα, βϊλουσ αργίλου, περιβλιματα οποιαςδιποτε φφςεωσ και αποςαρκρωμζνα ι ζκραυςτα 
ςχιςτολικικά τεμάχια. Το χαλίκι πρζπει να ζχει διάμετρο 16-32 mm  και να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 12620:2002 – ΕΝ 13043:2002 – ΕΝ 13242:2002 ι ιςοδφναμα τουσ και θ ςιμανςι τουσ κα βεβαιϊνετε 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 
 Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επ’ αυτοκινιτου, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
προμθκευτι. Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ (εργοτάξιο) του 
Διμου ι ςτα ςθμεία ςυντιρθςθσ των ζργων. Θ μεταφορά από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςτα 
παραπάνω ςθμεία, κα γίνει με αυτοκίνθτα του Διμου. 
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ΣΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ρρόκειται για ςκυρόδεμα ελαχίςτων προδιαγραφϊν τφπου C16/20, C20/25 του οποίου τα υλικά 
παραςκευισ, θ ςφνκεςθ ςκυροδζματοσ, θ ανάμιξθ ςκυροδζματοσ, θ μεταφορά και λοιπά, κα είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ και μεταφοράσ όλων των υλικϊν επί του 
ζργου, μετά των φορτοεκφορτϊςεων, χαμζνου χρόνου φορτοεκφορτϊςεων κακϊσ και τα κατάλλθλα ςε 
μζγεκοσ οχιματα – μθχανιματα, μεταφοράσ ι και τυχόν άλλα απαιτοφμενα επικουρικά μζςα (π.χ. φορτωτι 
κλπ) προκειμζνου να εναποτεκοφν τα υλικά τθσ προμικειασ ςτο επικυμθτό από τθν υπθρεςία τόπο και 
χϊρο. 

Τα υπό προμικεια υλικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα ελεγχκοφν με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ ποιότθτασ υλικϊν. Το εργοςταςιακό ςκυρόδεμα που κα προμθκευτεί ο Διμοσ Ηίτςασ, κα 
πλθρεί τισ  προδιαγραφζσ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-ϋ16, ΦΕΚ 
1561/Β/2.6.2016) και κα παράγεται από εταιρεία θ οποία διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςε ιςχφ με 
τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ  ΙSO 9001:2000 ι μεταγενζςτερθσ θμερομθνίασ (π.χ. 2001, 
2002,2015 κ.λ.π.), για παραγωγι, διανομι και άντλθςθ ετοίμου ςκυροδζματοσ.  Τα υλικά που κα 
ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα κα ζχουν πιςτοποίθςθ κατά CE και κα εναρμονίηονται τα μεν αδρανι με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002), κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ κοκκομετρικζσ 
διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ ςε τεχνικά ζργα και να 
διακζτουν αμελθτζα πλαςτικότθτα, το δε τςιμζντο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. Τα πρόςκετα που 
τυχόν χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν πιςτοποίθςθ κατά CE και κα εναρμονίηονται με τισ απαιτιςεισ του 
προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και τθσ παρ. Β1.5 του ΚΤΣ. 

Σκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 κα χρθςιμοποιθκεί ςε δευτερεφουςεσ βοθκθτικζσ χριςεισ, που δεν 
προβλζπονται ςτο Κ.Τ.Σ., όπωσ ςε καταςκευζσ ιςχνϊσ οπλιςμζνεσ, κάτω από πλάκεσ πεηοδρομίων, ςε 
μικροεπιςκευζσ μθ φερόντων ςτοιχείων και γενικά ςε καταςκευζσ που δε φζρουν φορτία, ςφμφωνα με 
τουσ ευρωκϊδικεσ φορτίςεων και ςκυροδζματοσ. 

Σκυρόδεμα ανωτζρων κατθγοριϊν, C20/25, κα χρθςιμοποιθκοφν ςε καταςκευζσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του πίνακα Β2-7, ανάλογα με τθν κατθγορία ζκκεςθσ του πίνακα ΡΒ2-1 του ΚΤΣϋ16. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει ςτον Διμο Ηίτςασ ποςότθτεσ ςκυροδζματοσ των παραπάνω 
κατθγοριϊν αντοχισ με μζγιςτο κόκκο αδρανϊν : α) 1” ι 31,5 mm ι β) ½” ι 16mm (γαρμπιλομπετό), όπωσ 
κα κακορίηεται ςτο δελτίο παραγγελίασ. 
 
Οι διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να προςκομίςουν και να 
περιζχονται ςτο φάκελο των τεχνικϊν προςφορϊν κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ : 
1. ΙSO 9001:2000 (ι μεταγενζςτερθσ θμερομθνίασ π.χ. 2001,2002,2015 κ.λ.π.), για παραγωγι, διανομι 
και άντλθςθ ετοίμου ςκυροδζματοσ. 
2)        Υπεφκυνθ διλωςθ των διαγωνιηομζνων, για τθν εταιρεία παραγωγισ των αδρανϊν υλικϊν που 
ενςωματϊνουν ςτο ςκυρόδεμα παραγωγισ τουσ και το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ (CE) του 
παραγωγοφ των αδρανϊν με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002. 
3)    Υπεφκυνθ διλωςθ των διαγωνιηομζνων, για τθν εταιρεία προζλευςθσ του τςιμζντου που 
ενςωματϊνουν ςτο ςκυρόδεμα παραγωγισ τουσ και το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ (CE) του 
παραγωγοφ του τςιμζντου με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. 
              Τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ (CE) με τα ιςχφοντα πρότυπα των προςκζτων που κα 
ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα, κα προςκομιςκοφν από τον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
4)       Μελζτεσ ςφνκεςθσ των κατθγοριϊν αντοχισ ςκυροδζματοσ που ηθτοφνται, για μζγιςτο κόκκο 
αδρανϊν όπωσ προαναφζρκθκε και για κατθγορίεσ επιχριςμζνου και ανεπίχριςτου ςκυροδζματοσ. 
     Οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.  
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Θ ςυμμετοχι ςτον αντίςτοιχο διαγωνιςμό αποτελεί ρθτι αποδοχι από τουσ διαγωνιηόμενουσ των όρων και 
προδιαγραφϊν που πρζπει να διζπουν τα προςφερόμενα υλικά. 
     Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθ λιψθ δείγματοσ για ζλεγχο ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, εφόςον κρικεί ςκόπιμο από τθν υπθρεςία.  Θ δαπάνθ λιψεωσ δειγμάτων, μεταφοράσ τουσ 
ςτο αρμόδιο εργαςτιριο και ελζγχου τουσ βαρφνει τον προμθκευτι. Αν τα υλικά αποδειχτοφν από τον 
ζλεγχο ακατάλλθλα θ υπθρεςία ζχει δικαίωμα να τα απορρίψει ι να επιβάλλει περικοπι λόγω 
υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ 
επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 
 
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ). 

Τα υπό προμικεια υλικά κα παραδοκοφν τμθματικά ςτουσ  προοριςμοφσ και ςε κάκε Δθμοτικι 
Ενότθτα ςτισ ποςότθτεσ που κα κακορίηονται ανά προοριςμό από τθν αρμόδια  Υπθρεςία του Διμου, μετά 
από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν υπθρεςία προσ τον ανάδοχο, με μζριμνα & αποκλειςτικι ευκφνθ του 
αναδόχου. Το ζτοιμο ςκυρόδεμα ι / και θ χριςθ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κα παραλαμβάνονται επί 
τόπου των ζργων ςτισ κζςεισ που κα υποδεικνφονται από τθν Υπθρεςία κατά τθ διενζργεια τθσ 
παραγγελίασ. 

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν προμικεια ςε διάςτθμα δφο (2) θμερϊν ςτον εκάςτοτε 
χϊρο που κα υποδεικνφει κάκε φορά  θ υπθρεςία .   Κατά τθν παράδοςθ, θ κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται 
από πιςτοποιθτικά του παραγωγοφ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία παραγωγισ τθσ 
παραδιδόμενθσ παρτίδασ.  

Αν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ  υπθρεςία μπορεί 
να προτείνει απόρριψθ των υλικϊν που αποκλίνουν και να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ 
τουσ.  Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραδοκείςασ ποςότθτασ κα αναγράφεται ςτο δελτίο αποςτολισ τα m3    
που παραδίνονται. Αντίςτοιχθ με τθν παραλαβι κα είναι και θ τιμολόγθςθ με ςτακερι τιμι (τιμι 
προςφοράσ). Θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ από το εργοςτάςιο παραγωγισ ζωσ τθ κζςθ ενςωμάτωςθσ κα 
γίνεται με αυτοκίνθτα-αναδευτιρεσ του αναδόχου τα οποία κα είναι ικανά να μεταφζρουν το υλικό ςτον 
τόπο που κα ηθτθκεί από τον Διμο Ηίτςασ, ςε οποιαδιποτε ποςότθτα ηθτθκεί και ςε οποιαδιποτε κζςθ 
εντόσ των ορίων του Διμου Ηίτςασ. Τα οχιματα μεταφοράσ οφείλουν να πλθροφν τα προβλεπόμενα από 
τον Κ.Ο.Κ. και φζρουν τθν ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ κλπ που κα προξενιςουν κατά τθ μεταφορά και 
παράδοςθ των υλικϊν. Ανάλογα των ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ, τθσ απόςταςθσ μεταξφ τθσ κζςθσ φόρτωςθσ 
και εκφόρτωςθσ και του απαιτοφμενου χρόνου διάςτρωςθσ, ο Διμοσ Ηίτςασ κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει 
από τον Ανάδοχο τθν προςκόμιςθ ςτο χϊρο εκφόρτωςθσ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ υπερρευςτοποιθτι 
που κα προςτεκεί ςτο ςκυρόδεμα για επίτευξθ τθσ κατάλλθλθσ εργαςιμότθτασ. 

Εάν από τισ ςυνκικεσ απαιτείται θ άντλθςθ του ςκυροδζματοσ, ο ανάδοχοσ κα διακζτει το ανάλογο 
αυτοκίνθτο-αντλία, με δυνατότθτα μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 30 μζτρων . Θ 
παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται αφοφ προθγουμζνωσ γίνει ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα που κα ορίςει 
θ αρμόδια για τθν διαχείριςθ τθσ προμικειασ Υπθρεςία.  Οι τμθματικζσ παραγγελίεσ ςκυροδζματοσ προσ 
τον ανάδοχο κα δίνονται γραπτϊσ από το Τμιμα Ρρομθκειϊν  του Διμου Ηίτςασ, που κα είναι και ο 
διαχειριςτισ του προϊόντοσ.  Θ παραγγελία κα δίνεται τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν το χρόνο φόρτωςθσ (εκτόσ 
εξαιρετικϊν περιπτϊςεων αντιμετϊπιςθσ ςυνκθκϊν εκτάκτου ανάγκθσ) γραπτϊσ, με δελτίο παραγγελίασ 
του διαχειριςτι, ςτο οποίο κα αναφζρονται τα παρακάτω : θ θμερομθνία θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ, θ 
παραδοτζα ποςότθτα, θ κατθγορία αντοχισ και κάκιςθσ, ο μζγιςτοσ κόκκοσ αδρανϊν, ο χαρακτθριςμόσ 
επιχριςμζνο ι ανεπίχριςτο, αν κα είναι αντλιςιμο ι όχι, θ χριςθ επιβραδυντι ι υπερρευςτοποιθτι. 
           Ο Διμοσ Ηίτςασ  ζχει το δικαίωμα με κάκε παραλαβι ετοίμου ςκυροδζματοσ, πζραν του δελτίου 
αποςτολισ, να απαιτεί ςχετικό ηυγολόγιο, κενοφ και φορτωμζνου αυτοκινιτου ι αν κρίνει ςκόπιμο να 
αποςτζλλει το φορτίο ςε ουδζτερο ηυγό, με ζξοδα του προμθκευτι, ϊςτε να ελζγχει δειγματολθπτικά το 
φορτίο, με ζξοδα του αναδόχου. 
          Για τθν τμθματικι παραλαβι των παραπάνω και τθ διενζργεια των απαιτοφμενων ελζγχων (ποιοτικϊν 
και ποςοτικϊν) κα υπάρχει οριςμζνθ  αρμόδια επιτροπι από υπάλλθλουσ του Διμου.  
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Ο παραπάνω επιτροπι κα ςυντάςςει το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ, φςτερα από τθν καταμζτρθςθ του 
όγκου αυτϊν και αφοφ βεβαιϊςει τθ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΛΑΚΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΠΕΔΑ ΓΙΑ Δ.Ε ΠΑΑΡΩΝΟ 

 

Γενικά χαρακτθριςτικά - Περιγραφι  - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Πλα τα υλικά που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ κα είναι πιςτοποιθμζνα και κα πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. 

1. Πλάκεσ πεηοδρομίου (γκρί) ανάγλυφεσ (40Χ40 Χ3,5εκ.) (CPV 44114250-9) 
Τςιμεντζνιεσ πλάκεσ βαριάσ κυκλοφορίασ (κατθγορίασ Ι), χωρίσ προςμίξεισ αμιάντου, πάχουσ  3 εκ., άνω 

ςτρϊςθσ πάχουσ από 1,80 εκ. ζωσ 2,50 εκ, διαςτάςεων 0,40μΧ0,40μ,  από ςκυρόδεμα ςε λευκό χρϊμα ι για 
τςιμεντόπλακεσ νζου τφπου με ανάγλυφθ επιφάνεια με αυλακϊςεισ ςε διάφορα ςχζδια και χρϊματα.  
Οι πλάκεσ τςιμζντου παραςκευάηονται από ςκυρόδεμα ειδικισ ποιότθτασ με τθν προςκικθ χρωςτικϊν 
υλϊν, ςε τυποποιθμζνα μεγζκθ και ςχζδια, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ. 
Θα είναι Α' διαλογισ, αρίςτθσ ποιότθτασ, ευκφγραμμεσ, δίχωσ ρωγμζσ, με ομοιόμορφεσ διαςτάςεισ. 
Οι πλάκεσ τςιμζντου πρζπει να παρουςιάηουν τισ ακόλουκεσ αντοχζσ, οι οποίεσ εξακριβϊνονται με 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από αναγνωριςμζνα και εγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία 
εργαςτιρια κατά DIN 485: 

 τάςθ κραφςθσ μεγαλφτερθ από 50 kg/cm2  

 φκορά ςε τριβι μικρότερθ από 30%  

 υδατοαπορροφθτικότθτα μικρότερθ του 4,5%  
Θα είναι ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00:2009,   κα  ςυμμορφϊνονται με το 
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ Ν13369:2004, και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Θα ςυγκολλοφνται με 
κονίαμα, από ςκυρόδεμα πρϊτθσ ποιότθτασ χωρίσ προςμίξεισ αμιάντου.  Θα ζχουν υψθλι αντοχι και 
διάρκεια ηωισ. Αντοχι ςτισ τριβζσ και τισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.  Φιλικζσ προσ το περιβάλλον.  Τα προσ 
προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτον τόπο του ζργου κατά ποςότθτεσ ςτισ ακριβείσ κζςεισ που κα 
υποδεικνφονται από τθν Υπθρεςία. 
 
2 . Βοτςαλόπλακα διαςτάςεων 40Χ40 
Ρροκαταςκευαςμζνεσ τετραγωνικζσ πλάκεσ από ςκυρόδεμα, βοτςαλόπλακεσ, με τελικι επιφάνεια από 
βότςαλο ι ψθφίδα, ςε διάφορα ςχζδια και χρϊματα ,για επιςτρϊςεισ πεηοδρομίου, oι πλάκεσ κα ζχουν 
διαςτάςεισ 40Χ40, oι προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ από ςκυρόδεμα που προορίηονται για πλακόςτρωςθ 
πεηοδρομίων και γενικά επιφανειϊν επί των οποίων δεν προβλζπονται κυκλοφορία οχθμάτων, πρζπει να 
μθ περιζχουν προςμίξεισ αμιάντου, να ςυμμορφϊνονται με κριτιρια που αναφζρονται ςτθν ανοχι 
διαςτάςεων, αντοχι ςε τριβι, φκορά ςε τριβι και ςτθν υδατοαπορροφθτικότθτα.  
 
3. Πλάκεσ οδθγϊν τυφλϊν-ΑμΕΑ γραμμωτζσ και φολιδωτζσ 
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Ρλάκεσ Αντιολιςκθρζσ ζγχρωμεσ από ςκυρόδεμα, επίπεδεσ ι ραβδωτζσ ι φολιδωτζσ, από ςκυρόδεμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, τυποποιθμζνων διαςτάςεων 40x40 cm για όδευςθ τυφλϊν ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 52907/ΦΕΚ 
2621/31-12-2009 όπωσ ιςχφει ςιμερα, πάχουσ τουλάχιςτον 3 cm.  
 

4 Κράςπεδα πεηοδρομίων από ςκυρόδεμα (CPV 44114200-4). 
Ρροκαταςκευαςμζνα κράςπεδα από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C 16/20, διατομισ 1,00 Χ 0,15 και φψουσ 

0,25 ζωσ 0,30m. με απότμθςθ ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι, νθςίδων 
αςφαλείασ, πεηοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ με 
δόνθςθ και ςυμπίεςθ,  οι ιδιότθτεσ των οποίων προςδιορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ με κωδικό  ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-
02-01-00:2009. 

 
 
 

ΣΜΗΜΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΤΧΡΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

Γενικά χαρακτθριςτικά - Περιγραφι  - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Πλα τα υλικά που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ κα είναι πιςτοποιθμζνα και κα πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. 
Τα υλικά κα ςυνοδεφονται με αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ ποιότθτασ του EΛOT όταν 
πρόκειται για εργοςτάςιο καταςκευισ ι των πιςτοποιθτικϊν ελζγχου εργαςτθρίων (κρατικϊν ι ιδιωτικϊν) 
όταν πρόκειται για υλικά παραγωγισ λατομείων ι ςφνκεςθσ υλικϊν. 
Το ζτοιμο προσ χριςθ αςφαλτικό μίγμα ψυχρισ εφαρμογισ (αςφαλτικό ςκυρόδεμα ςε κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ), χρθςιμοποιείται για τθ γριγορθ και μόνιμθ αποκατάςταςθ μικρϊν φκορϊν του 
οδοςτρϊματοσ από άςφαλτο ι ςκυρόδεμα (τοπικζσ επιςκευζσ οδοςτρωμάτων), όπωσ λακκοφβεσ, τομζσ 
κ.λ.π.  
Το χρϊμα του είναι μαφρο. 
 Θ κατανάλωςθ του είναι περίπου 21 kg/m2/cm πάχοσ ςτρϊςθσ. 
Ειδικότερα: 
1.Tο προϊόν πρζπει να είναι ςυςκευαςµζνο και να παραδίδεται ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία (πλαςτικά δοχεία 
από PP με χειρολαβι ι πλαςτικοί ςάκοι από HDPE, των 25 κιλϊν), ςε ξφλινεσ παλζτεσ με φιλμ περιτφλιξθσ 
παλετϊν. 
2.Θ διάρκεια αποκικευςθσ του προϊόντοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ, χωρίσ περιοριςµοφσ ωσ 
προσ το χϊρο αποκικευςθσ (ςτεγαςµζνοσ, κλειςτόσ κ.τ.λ.) µε τθ ςχετικι εγγφθςθ του/των 
προµθκευτι/προμθκευτϊν, (κα υπάρχει αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ ).  
3.Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα επανάχρθςθσ του υπολειπόµενου υλικοφ µετά το άνοιγµα τθσ 
ςυςκευαςίασ, ςε διάςτθµα τουλάχιςτον µίασ εβδοµάδασ µετά. Είναι ςθμαντικό να μθν «ςφίγγει» το υλικό 
μετά το άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ. 
4.Το προϊόν κα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηεται άμεςα αφοφ ανοιχκεί θ ςυςκευαςία του, χωρίσ να 
χρειάηεται ανάδευςθ ι ανάμειξθ με άλλθ ςυγκολλθτικι ουςία. ςτθν επιφάνεια εφαρμογισ 
5.Θ εφαρμογι του υλικοφ δεν κα απαιτεί επαλείψεισ (ςυγκολλθτικζσ, προεπαλείψεισ), ενϊ το υλικό πρζπει 
να διακζτει πολφ καλι πρόςφυςθ με το υπόςτρωμα και να ςυνεργάηεται άψογα με παλαιά ι νζα άςφαλτο, 
ακόμα και με τςιμζντο. 
6.Δεν υπάρχει απϊλεια υλικοφ, εφαρμόηεται χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό ι ειδικευμζνο προςωπικό και θ 
απόδοςθ ςτθν κυκλοφορία τθσ επιςκευαςμζνθσ επιφάνειασ, είναι άμεςθ.  
7.Ρρζπει να είναι «παντόσ καιροφ», να εφαρµόηεται δθλαδι µε ευκολία και αποτελεςµατικότθτα, κάτω από 
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ (βροχόπτωςθ, λιµνάηοντα νερά, χαµθλζσ ι υψθλζσ κερµοκραςίεσ). Είναι 
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ςθμαντικό να μθν χρειάηεται να αφαιρεκεί θ υγραςία από τθν λακκοφβα (δθλαδι να μπορεί να εφαρμοςτεί 
το υλικό ακόμα και αν θ λακκοφβα ζχει νερό). 
8. Επίςθσ, παραμζνει ελαςτικό για μακρφ χρονικό διάςτθμα μετά τθν χριςθ του χωρίσ να δθμιουργεί 
κανζνα πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία.  
9.Ρρζπει να είναι ανκεκτικό ςτο χρόνο και τισ καιρικζσ επιδράςεισ (ακραίεσ κερμοκραςίεσ, χιόνι, παγετόσ, 
βροχι ι καφςωνασ), με ελαςτικότθτα που κα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μετά τθν εφαρμογι του, 
ζτςι ϊςτε μετά τθν επιςκευι του οδοςτρϊματοσ να μθν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν 
ςυςτολϊν – διαςτολϊν και να μθν αποκολλάται από τα ελαςτικά των οχθμάτων ι τουσ πεηοφσ. 
10.Ρρζπει να χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ευκαμψία, χωρίσ τθν εμφάνιςθ ρωγμϊν. 
11.Εν γζνει ςυνιςτάται θ προςοχι ςτουσ προμθκευτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, ϊςτε κατά 
τθν εφαρμογι του προϊόντοσ να επιτυγχάνεται θ βαςικι του ιδιότθτα, δθλαδι, θ ευπλαςτότθτα του 
προϊόντοσ, αλλά και θ μόνιμθ αποκατάςταςθ λάκκων και φκορϊν των οδοςτρωμάτων, που μπορεί να λάβει 
χϊρα ανά παςά ϊρα τθσ θμζρασ και ανεξαρτιτωσ εποχισ και καιρικϊν ςυνκθκϊν (εφ’ όςον τθρθκοφν οι 
οδθγίεσ χριςθσ που αναγράφονται - απεικονίηονται ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ ι ςτο δελτίο 
δεδομζνων αςφαλείασ αυτοφ). 
12.Θ εφαρμογι του πρζπει να είναι γριγορθ και εφκολθ, χωρίσ τθν απαίτθςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ 
(μθχανθμάτων) ι ειδικευμζνου προςωπικοφ και θ αποκαταςτακείςα φκορά του αςφαλτοτάπθτα 
(λακκοφβα, τομι κ.λ.π.) να αποδίδεται άμεςα ςτθν κυκλοφορία, χωρίσ το υλικό να αποκολλάται από τα 
ελαςτικά των διερχόμενων τροχοφόρων. 
13.Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ κα πρζπει να προςδιορίηουν ότι αυτό κα είναι από 
λεπτόκοκκο αδρανζσ (με βάςθ το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και ςε άνοιγμα κόςκινου 4.75mm κα πρζπει να  
διζρχεται τουλάχιςτον το 60% των αδρανϊν), θ άςφαλτοσ που κα χρθςιμοποιθκεί να είναι τφπου 50/70 για 
να επζρχεται ςχετικά γριγορα θ ςκλιρυνςθ του αςφαλτοςκυροδζματοσ μετά τθν εφαρμογι του 
(προςδιοριςμόσ βακμοφ διείςδυςθσ αςφάλτου από 50 ζωσ 69 mm) και θ ςυνδετικότθτα του όλου 
ςκυροδζματοσ να είναι ικανοποιθτικι. 
14.Το ποςοςτό αςφάλτου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 4,5% κατά βάροσ αδρανϊν, ζτςι ϊςτε θ 
ςυνδετικότθτα του μίγματοσ να είναι ικανοποιθτικι. 
15.Το προϊόν κα πρζπει να είναι ακίνδυνο ςτθ χριςθ του για τθν ανκρϊπινθ υγεία και να μθν είναι τοξικό, 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί επικινδφνων ουςιϊν και παραςκευαςμάτων. 
16.Το προϊόν κα πρζπει να είναι απρόςβλθτο από αραιά διαλφματα οξζων και βάςεων και δεν κα πρζπει να 
επθρεάηεται από άλατα του υπεδάφουσ. 
Ειδικότερα:  
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να κατακζςουν επί ποινι 
ακυρότθτασ και απαράδεκτου τθσ ςυμμετοχισ τουσ, τα παρακάτω ζγγραφα του εργοςταςίου παραγωγισ 
του προϊόντοσ:  

 ∆ιλωςθ για τθν προζλευςθ και το εργοςτάςιο καταςκευισ του υλικοφ.  

 Αποτελζςματα εργαςτθριακοφ ελζγχου (πιςτοποιθτικό ελζγχου) από κρατικό εργαςτιριο δθμοςίων 
ζργων (K.E.Δ.Ε.) ι διαπιςτευμζνο ιδιωτικό εργαςτιριο, ελζγχου κοκκοµετρικισ διαβάκµιςθσ και 
περιεκτικότθτασ ςε αςφαλτικό γαλάκτωµα. 

  Ρλθροφοριακό Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ του προϊόντοσ (ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονιςμό ΕΚ 1907/2006 και ςφμφωνα με τθν οδθγία 91/155/ΕΕC). ι 1272/2008 EK (CLP) που ζχει ο 
παραγωγόσ του υλικοφ (∆εδοµζνα αςφαλείασ πρϊτων υλϊν).   

 Ριςτοποιθτικό από το Γενικό Χθμείο του κράτουσ (Τμιμα επικινδφνων ουςιϊν) ότι το προϊόν δεν 
ταξινομείται ωσ επικίνδυνο (ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΚ 1907/2006 και ςφμφωνα με 
τθν οδθγία 91/155/ΕΕC).  

 Ριςτοποιθτικό ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα ανακφκλωςθσ, δθλ. βεβαίωςθ του εργοςταςίου 
παραγωγισ ότι είναι ςυμβεβλθμζνο με το ςυλλογικό ςφςτθμα διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν (Ε.Ε.Α.Α 
Α.Ε.) (ςφμφωνα με τον Ν. 2931/2001 για τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ μετά τθν χριςθ 
τουσ).  



Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας 

[65] 
 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ παραγωγισ του προϊόντοσ ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008. 

 Ενυπόγραφθ και επικυρωµζνθ Υπεφκυνθ ∆ιλωςθ του ζχοντοσ δικαίωµα υπογραφισ και δζςµευςθ 
τθσ εταιρείασ ότι το προϊόν διατθρείται ςε εφπλαςτθ µορφι τουλάχιςτον 12 µινεσ από τθν θµζρα 
προµικειασ και ότι, ςε περίπτωςθ διαφορετικι, γίνεται αντικατάςταςθ εντόσ 2 θµερϊν µε 
επιβάρυνςθ µεταφορικϊν και φορτοεκφορτωτικϊν του προµθκευτι, κακϊσ και αν ανοιχτεί , το 
εναποµείναν να µπορεί να χρθςιµοποιθκεί για 30 θµζρεσ ανεξαρτιτου εποχισ.  

 Τεχνικι Ζκκεςθ που κα περιλαµβάνει:  
i. Λεπτοµερι περιγραφι του τρόπου εφαρµογισ του προςφερόµενου υλικοφ και  
ii. Ζντυπα, ςχζδια, καταλόγουσ κ.λπ.  

ΣΜΗΜΑ Η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟ  ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 

Γενικά χαρακτθριςτικά - Περιγραφι  - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Αςφαλτικό ςυγκολλθτικό γαλάκτωμα το οποίο μαηί με ψθφίδα κα αναμιχκεί, ςε μθχάνθμα 
υπερκαταςκευισ που ζχει ο Διμοσ, με ςκοπό τθν δθμιουργία κερμοφ αςφαλτομίγματοσ  κατάλλθλου για 
τθν εποφλωςθ λάκκων. 
Ρρόκειται για ζνα κατιονικό αςφαλτικό γαλάκτωμα, ταχείασ διαςπάςεωσ και με χαμθλό ιξϊδεσ, κατάλλθλο 
για ςυγκολλθτικζσ επαλείψεισ, επιφανειακζσ επεξεργαςίεσ και εμποτιςμοφσ ςκυρωτϊν. Θα περιζχει πίςςα, 
νερό και ειδικοφσ γαλακτωματοποιθτζσ. Χρθςιμοποιϊντασ το αςφαλτικό γαλάκτωμα, κα επιτυγχάνεται 
πρόςφυςθ μεταξφ των ςτρωμάτων αςφάλτου και κα εξαλείφεται θ πικανότθτα ολίςκθςθσ ενόσ ςτρϊματοσ 
ςτο άλλο λόγω τθσ κυκλοφορίασ. 
Λόγω του μικροφ πάχουσ των αντιολιςκθρϊν ταπιτων, απαιτείται ςυγκολλθτικι επάλειψθ με μικρι 
ποςότθτα αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ (να παραμζνουν τελικά τουλάχιςτον 300 g/m2 αςφαλτικοφ 
ςυνδετικοφ), για τθν αποφυγι δθμιουργίασ επιφάνειασ ολίςκθςθσ του τάπθτα πάνω ςτθν επιφάνεια 
ζδραςθσ 
Θα ψεκάηεται ςτθν επιφάνεια και κα εξαςφαλίηεται ομοιόμορφθ διαςπορά. Θα εφαρμόηεται ςε 
κερμοκραςία από 2 ° C ζωσ 60 ° C, για τθν τθσ αποφυγι πιξθσ του. 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά  

Δυναμικό ιξϊδεσ ςτουσ 40oC, mPas ΕΝ 13302 20-300 τάξθ 10 
Ρεριεχόμενο ςυνδετικοφ,% ΕΝ 1431> 53 τάξθ 5 
Συγκολλθτικότθτα,% επίςτρωςθ ΕΝ 13614> 75 τάξθ 2 
Υπόλοιπο κοςκινίςματοσ 0,500 mm,% ΕΝ 1429 <0,2 τάξθ 3 
Κατάλοιπο κοςκινίςματοσ 0,160 mm,% ΕΝ 1429 <0,2 τάξθ 3 
Διείςδυςθ ςτο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιςθ EN 13074-1, ςτουσ 25oC, dmm ΕΝ 1426 <100 κλάςθ 3 
Σθμείο μαλακϊματοσ ςτο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιςθ EN 13074-1, oC ΕΝ 1427> 43 κλάςθ 6 
Διείςδυςθ ςτο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιςθ EN 13074-1 και EN 13074-2, ςτουσ 25oC, dmm ΕΝ 
1426 <100 κλάςθ 3 
Σθμείο μαλακϊματοσ ςτο υπόλειμμα που ανακτάται με εξάτμιςθ EN 13074-1 και EN 13074-2, oC ΕΝ 1427> 
43 κλάςθ 6. 
Το προμθκευόμενο υλικό κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί με αποτελεςματικότθτα ςτισ 
διαδικαςίεσ εποφλωςθσ λάκκων που εκτελεί θ Τεχνικι υπθρεςίασ και κα διατεκεί ςε μεταλλικά βαρζλια 
των 200lt. Εάν διαπιςτωκεί οποιοδιποτε ελάττωμα ςε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο 
προμθκευτισ κα υποχρεωκεί χωρίσ αντιρριςεισ να παραλάβει το προβλθματικό υλικό και να το 
αντικαταςτιςει με όμοιο. 

Άρκρο 5ο  

Θ παραλαβι κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου, κα παραδίδονται ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του Διμου Ηίτςασ  τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, με ζξοδα και 
ευκφνθ του αναδόχου  κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2022-2023.  
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Ο Διμοσ Ηίτςασ  ζχει το δικαίωμα με κάκε παραλαβι, πζραν του δελτίου αποςτολισ, να απαιτεί ςχετικό 
ηυγολόγιο, ι αν κρίνει ςκόπιμο να αποςτζλλει το φορτίο ςε ουδζτερο ηυγό, με ζξοδα του προμθκευτι.  
 
 

ΕΛΕΟΤΑ          20 /  07/ 2022 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν.  Ρροϊςτάμενοσ 
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Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ 
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