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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ  

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 5/2023 
Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΤΟΙΜΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΠΛΑΚΕΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ, 
ΞΥΛΕΙΑ)» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 392.699,54€  

 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τεχνική Έκθεση 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προμέτρηση (excel) 

Προϋπολογισμός  

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Aριθμ. Μελέτης: 5/2023 
 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 
ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ)» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Γενικά  

 Το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, καλείται να φέρει εις πέρας εργασίες που αφορούν την συντήρηση των 
δημοτικών κτιρίων και του εξοπλισμού αυτών, τη συντήρηση των υπαίθριων χώρων και τον 
καλλωπισμό των κατασκευών που υπάρχουν σε αυτούς, την συντήρηση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων πάσης φύσεως σε εξωτερικούς χώρους αλλά και σε όλες τις δομές του Δήμου, 
τη συντήρηση των πεζοδρομίων και την κατασκευή τεχνικών έργων οικοδομικής φύσεως για 
την μετακίνηση των πολιτών με ασφάλεια στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας οφείλει 
να έχει στην αποθήκη του επαρκείς ποσότητες από οικοδομικά υλικά, μικροϋλικά, χρώματα, 
υδραυλικά είδη και υδραυλικά εξαρτήματα σύνδεσης, υλικά ξυλείας και γενικά επισκευαστικά 
υλικά κατασκευών πάσης φύσεως. 

Με την παρούσα μελέτη και την ομαδοποίηση των υλικών που χρησιμοποιεί το Τμήμα 
Συντήρησης του Δήμου Θέρμης, σε επιμέρους προμήθειες (ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, όπως 
αναφέρονται παρακάτω), προβλέπεται η απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του Τμήματος για 
τις πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. 

Η δαπάνη της επιμέρους ομάδων προμηθειών της παρούσας μελέτης, έχει ενταχθεί στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, ανέρχεται στο ποσό 
των 392.699.54 € με Φ.Π.Α. 24% (όπως προέκυψε, μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού από 
τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, ανά οικονομικό έτος, ως εξής: 

Κωδικός 
αριθμός εξόδου Περιγραφή Προϋπολογισμός 

Μελέτης 
Κατανομή προϋπολογισμού 

ανά έτος (€) 

   2023 2024 

02.30.6662.005 Προμήθεια 
δομικών υλικών 79.845,68€ 47.907,41€ 31.938,27€ 

02.30.6662.004 

Προμήθεια 
έτοιμου 

εργοστασιακού 
σκυροδέματος 

31.818,40€ 12.727,36€ 19.091,04€ 
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Κωδικός 
αριθμός εξόδου Περιγραφή Προϋπολογισμός 

Μελέτης 
Κατανομή προϋπολογισμού 

ανά έτος (€) 

02.30.6662.008 

Προμήθεια 
κρασπέδων & 

πλακών 
πεζοδρομίου 

58.218,00€ 23.287,20€ 34.930,80€ 

02.30.6661.001 
Προμήθεια  
υδραυλικών 

ειδών 
34.207,60€ 23.945,32€ 10.262,28€ 

02.10.6661.002 

Προμήθεια 
χρωμάτων για 
τη συντήρηση 

δημοτικών 
κτιρίων 

36.497,66€ 18.248,83€ 18.248,83€ 

02.30.6662.012 Προμήθεια 
ξυλείας 152.112,19€ 91.267,31€ 60.844,88€ 

 

 

Θέρμη, 17/01/2023 Θέρμη, 17/01/2023 
  

Εγκρίθηκε 

Θέρμη, 17/01/2023 
 

Θεωρήθηκε 
Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Η Αν. Προϊσταμένη 

 του Τμήματος Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας 

της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Παπαλάμπρου Φανή 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
 
 

Τάτση Ρούλα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

Ι. Γαλαζούλα 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Aριθμ. Μελέτης: 5/2023 

 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ 
& ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ)» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται 
υποχρεωτικά προσφορά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.  

 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  (ΟΜΑΔΑ Α’) 

Με τη μελέτη, στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια δομικών υλικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης κτιρίων, 
κοινοχρήστων χώρων, οικοδομικών έργων, τσιμεντοστρωμένων δρόμων, και λοιπών υποδομών 
του Δήμου Θέρμης. 

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να 
διακρίνονται για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες  προδιαγραφές, 
να πληρούν τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και να 
εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα πρότυπα. Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα (πιθανή 
απόκλιση γεωμετρικών διαστάσεων, ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, 
φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, συσκευασίας ή αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

Τα παραδοτέα τσιμέντα, ξηρά κονιάματα, πρόσμικτα κονιαμάτων και στεγανωτικά (α/α ειδών 
1, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 25) θα έχουν ημερομηνία παραγωγής, ή κωδικοποιημένη σήμανση 
που παραπέμπει σε αυτήν, έως και τρεις μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. Ειδικά τα 
λευκά τσιμέντα και τα χυτά μη συρρικνούμενα τσιμεντοκονιάματα (α/α ειδών 32 & 33) θα 
έχουν ημερομηνία παραγωγής, ή κωδικοποιημένη σήμανση που παραπέμπει σε αυτήν, έως και 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. 

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται σύμφωνα με τις σχεδιασμό και μετά από 
έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας  τμηματικά, στην αποθήκη του 
Δήμου Θέρμης (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου), εκτός της 
άμμου, των προϊόντων δομικού χάλυβα - δομικών πλεγμάτων και σχιστόλιθου, (ακανόνιστες 
και κατεργασμένες) που θα παραδίδονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο 
άρθρο τεχνικών προδιαγραφών. Στην τιμή μονάδας των ειδών της προμήθειας, 
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περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοσή τους από τον προμηθευτή, με δικά του 
μεταφορικά μέσα και σε χώρο παράδοσης, όπως προσδιορίζεται με τα παραπάνω.    

Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο ειδών. 

 

1) ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΜΑΥΡΑ (ΦΑΙΑ) 

Τα μαύρα τσιμέντα θα είναι τύπου Portland, (με πρόσθετα ή χωρίς) πρόσφατης παραγωγής και 
θα  φέρουν υποχρεωτικά σήμανση  CE, δηλαδή θα πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2. 

Θα παραδίδονται σε ανθεκτικούς χάρτινους σάκους  σφραγισμένους στο εργοστάσιο 
παραγωγής, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές.  Η αποθήκευσή τους 
(πριν την παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους 
προστατευμένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωμένες 
από το έδαφος παλέτες. 

Τσιμέντα σε ελαττωματική συσκευασία ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που 
περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) ή δεν πληρούν  τις 
παρούσες προδιαγραφές,  δεν θα γίνεται αποδεκτά,  η αντίστοιχη ποσότητα θα απορρίπτεται 
και θα  επιβάλλεται η αντικατάστασή της. 

Θα παραδίδονται σε  συσκευασίας σάκου των 25 kgr. 

 

2) ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Τ131 

Αφορά δομικά πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού σχήματος 15χ15 εκ. με εγκάρσια και 
διαμήκη σύρματα 4,00 & 5,00 mm τύπου Τ131 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-2. 

Θα παραδίδονται από τον προμηθευτή σε «φύλλα» διαστάσεων 2,15χ5,00 μ., σε οποιοδήποτε  
σημείο εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης ζητηθεί και για οποιαδήποτε ποσότητα κάθε φορά. 

 

3) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Αφορά ευθύγραμμες ράβδους συγκολλήσιμου χάλυβα  με νευρώσεις, κυκλικής ή πρακτικώς 
κυκλικής διατομής θερμής έλασης, παραγωγής αναγνωρισμένου εργοστασίου, κατηγορίας 
Β500C,  πιστοποιημένου κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ  ΕΝ 10080 ή ΕΛΟΤ 1421-3. 

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, 
καθαρό, απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, 
χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού 
παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει χάλυβα οποιασδήποτε διαμέτρου 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, με μήκη ευθύγραμμων ράβδων έως  8,00 μ. 

Εφόσον η ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα ράβδων χάλυβα περιλαμβάνει μήκη άνω των δύο 
μέτρων, η παράδοσή τους θα γίνεται με φορτηγό αυτοκίνητο του προμηθευτή, σε 
οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. 
Διαφορετικά, ακολουθείται ο γενικός τρόπος παράδοσης   των ειδών της προμήθειας.     
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Ο χάλυβας του παρόντος εδαφίου θα πληρώνεται στον ανάδοχο ανά κιλό και η παραδοθείσα 
κάθε φορά ποσότητα θα προκύπτει από την διαφορά των ζυγολογίων που θα εκδίδονται, του 
κενού και του φορτωμένου αυτοκινήτου.  Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η κοπή των ράβδων 
χάλυβα στις επιθυμητές από την Υπηρεσία διαστάσεις. 

 

4) ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ 

Εργασία διαμόρφωσης των ευθύγραμμων ράβδων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. 
Περιλαμβάνει διαμόρφωση των ράβδων σε οποιοδήποτε σχήμα, όπως κάμψη των άκρων  με 
διαμόρφωση γωνιών 90°, διαμόρφωση αγκίστρων, αναβολέων, κατασκευή καβαλέτων και 
γενικά διαμόρφωση ράβδων χάλυβα σε οποιοδήποτε μήκος και σχήμα ζητηθεί από την 
διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία. Με το παρόν άρθρο πληρώνεται μόνο η εργασία ανά 
κιλό διαμορφώσιμου χάλυβα, ενώ η αξία του χάλυβα ως αδιαμόρφωτων ευθύγραμμων 
ράβδων και η κοπή τους στα απαιτούμενα μήκη πληρώνεται με το άρθρο με αρ. “3”. 

Η δαπάνη του παρόντος άρθρου θα πληρώνεται στον ανάδοχο-προμηθευτή ανά κιλό 
κατεργασμένου χάλυβα και η παραδοθείσα κάθε φορά ποσότητα θα προκύπτει από την 
διαφορά των ζυγολογίων που θα εκδίδονται, του κενού και του φορτωμένου αυτοκινήτου. 

 

5) ΆΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΕΠΤΟΚΚΟΚΗ ΧΥΔΗΝ 

Η άμμος θα είναι φυσική και θα προέρχεται από νόμιμη αμμοληψία του Αξιού ή Αλιάκμονα 
ποταμού που θα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος 
προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι η άμμος που θα 
προσκομίσει θα προέρχεται από νόμιμη αμμοληψία. 

Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς διαμέτρου 0,00-2,00 mm και θα είναι 
πλυμένη, κοσκινισμένη και απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 
συστατικά, μήλη, μαρμαρυγία κτλ. Κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να 
προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

Η παράδοση της άμμου θα γίνεται: 

1. χύδην, με φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο του προμηθευτή στην αποθήκη του 
Δήμου ή σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου υποδειχθεί από την 
διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία. Μονάδα μέτρησης της παραδοτέας άμμου θα 
είναι ο τόνος. Για την πληρωμή του αναδόχου θα εκδίδονται ζυγολόγια του κενού και 
του φορτωμένου αυτοκινήτου, από την διαφορά των οποίων θα προκύπτει η 
παραδοθείσα ποσότητα. Στην τιμή μονάδας προϋπολογισμού της άμμου έχει 
συμπεριληφθεί η δαπάνη της μεταφοράς της σε μία μέση απόσταση 15 χιλιομέτρων 
από την έδρα του Δήμου, 

2. σε συσκευασία μεγασάκου (bigbag) επί γερανοφόρου αυτοκινήτου του προμηθευτή, 
που θα παραδίδεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου υποδειχθεί 
από την διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία.  Μονάδα μέτρησης της παραδοτέας 
άμμου θα είναι ο ένας μεγασάκος όγκου 0,90 τουλάχιστον κυβ. Μέτρου. 

Στην τιμή μονάδας προϋπολογισμού της άμμου και των δυο ανωτέρω εδαφίων έχει 
συμπεριληφθεί η δαπάνη της μεταφοράς της σε μία μέση απόσταση 15 χιλιομέτρων από την 
έδρα του Δήμου. 
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6)  ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ 

Ο ασβεστοπολτός θα προέρχεται από ανθρακικά πετρώματα με περιεκτικότητα ανθρακικού  
ασβεστίου μεγαλύτερη του 97%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν 
πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη με περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. 

Γενικά για την δομική άσβεστο εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 459-1: 2001 και τα διακινούμενα 
προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Το προϊόν της συγκεκριμένης παραγράφου δεν θα 
χρησιμοποιηθεί ως δομικό προϊόν αλλά ως βοηθητικό υλικό σήμανσης-χρωματισμού. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς  σάκους (πολυαιθυλενίου) βάρους 18 kgr. 

 

7) ΈΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 

Τσιμεντοειδές κονίαμα, έτοιμο προς χρήση με την προσθήκη μόνο νερού. Θα φέρει 
πιστοποίηση CE και θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 998-1 ή  ΕΝ 998-2. 

Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για κτίσιμο, ή επισκευές σοβάδων σε μία στρώση, σε 
εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πρόσφυσης ή 
λεία υποστρώματα και θα έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

 καλή εργασιμότητα, 
 χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα, 
 να αντικαθιστά τα τρία χέρια σοβατίσματος, 
 επιτρέπει τις επιφάνειες να αναπνέουν, 
 ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, 
 υψηλή αντοχή. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε χάρτινους σάκους των 25 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και 
δεν θα έχουν φθορές. 

 

8) ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Τσιμεντοειδής προαναμεμειγμένη κονία λευκού χρώματος ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά 
(ρητίνες), η οποία μετά την προσθήκη νερού θα δημιουργεί κόλλα πλακιδίων,  με τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 πάχος εφαρμογής έως και 15 mm, 
 εργασιμότητα στο δοχείο παρασκευής τουλάχιστον 6 ώρες, 
 πρόσφυση μετά από 28 ημέρες από την εφαρμογή, τουλάχιστον 1,70 Ν/ mm2, 
 πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης τουλάχιστον 1,50 Ν/ mm2, 
 παραμορφωσιμότητα κατά  EN 12004 τουλάχιστον 2,5 mm. 

Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο κατά CE, θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN  12004 και θα κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 TE S1 κατά τα παραπάνω πρότυπα. 

Θα είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων 
(π.χ. gres porcelanato), φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, πλακιδίων μεγάλων 
διαστάσεων,  σε τοίχο ή δάπεδο και σε ποικίλες επιφάνειες εφαρμογής όπως μπετόν, 
τοιχοποιία, επιχρίσματα, πορομπετόν τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά, παλιά στρώση πλακιδίων  και    
ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία-παγετό. Θα 
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πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. και να παρουσιάζει 
υψηλή εργασιμότητα. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου 
των 25 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. 

Σάκοι ελαττωματικής συσκευασίας ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει 
όγκους ή σβώλους) δεν θα γίνεται αποδεκτοί. 

 

9)  ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Προπαρασκευασμένη Τσιμεντοειδής κονία γκρι χρώματος, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, η 
οποία θα αναμειγνύεται μόνο με νερό στο εργοτάξιο για τη δημιουργία κονιάματος  που θα 
έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

  Αντοχή σε τριβές. 
  Πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα. 
  Στεγανότητα. 
 Αντίσταση στην ενανθράκωση και στον παγετό. 
  Καταλληλότητα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση 

Το προϊόν θα είναι κατάλληλο  για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την 
κατασκευή λουκιών, στερέωση κορφάδων στις στέγες κλπ. εργασιών. 

Θα κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα τύπου PCC R2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-
3 και θα παρουσιάζει τις ελάχιστες τιμές των παρακάτω τεχνικών χαρακτηριστικών - Αντοχή σε 
θλίψη: > 15,0 N/mm²  Πρόσφυση: ≥ 1,5 N/mm². 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου 
των 25 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. 

Σάκοι ελαττωματικής συσκευασίας ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει 
όγκους ή σβώλους δεν θα γίνεται αποδεκτοί. 

 

10)  ΠΛΑΚΕΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 

Πλάκες από σχιστόλιθο τύπου ¨Καβάλας¨ Α΄ διαλογής γκρι απόχρωσης, με τη μία πλατιά 
επιφάνεια επίπεδη χωρίς ιδιαίτερες ανομοιομορφίες, αποσαθρώσεις και γενικά ελαττώματα 
που μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή  μειωμένη φέρουσα ικανότητα, ιδιαίτερα σε 
χώρους εξωτερικού περιβάλλοντος.  Θα παραδοθούν τοποθετημένες επάνω σε ξύλινες παλέτες 
περιτυλιγμένες με φιλμ πολυαιθυλενίου έτσι ώστε να μην μετατοπίζονται κατά τη μεταφορά 
τους. Αναλόγως της επιφάνειας τοποθέτησης και της επεξεργασίας τους θα παραδίδονται 
στους παρακάτω τύπους: 

10.1) Πλάκες σχιστόλιθου ακατέργαστες ακανόνιστες, κατάλληλες για τοποθέτηση σε 
δάπεδο, πάχους 2,5 έως 3,5 εκατοστών και με αναλογία έως 8 τεμάχια ανά τετ. μέτρο. 

10.2) Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες κομμένες με δίσκο για επένδυση τοίχου, πάχους 
1,5 έως 2,5 εκατοστών, πλάτους τεμαχίων από 5 έως 17 περίπου εκατοστά και 
ελεύθερα μήκη. 
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10.3) Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες – καπάκια ισόπαχα για τοποθέτηση επάνω σε 
τοίχους ή στηθαία, πάχους 2,5 έως 3,5 εκατοστών και πλάτους έως 35 εκατοστά κατ’ 
επιλογή της Υπηρεσίας και ελεύθερα μήκη. 

Θα παραδίδονται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας 
επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου), ή με γερανοφόρο όχημα  του προμηθευτή σε οποιοδήποτε 
σημείο εντός των ορίων του Δήμου υποδειχθεί από την διαχειρίστρια την προμήθεια 
Υπηρεσία. 

Στην τιμή μονάδας προϋπολογισμού των πλακών, έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη της 
μεταφοράς τους σε μία μέση απόσταση 15 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. 

 

11)  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης κατάλληλο για εσωτερικές και 
εξωτερικές στεγανές εφαρμογές, σε υαλοστάσια, τζάμια, μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, 
ακρυλικά, πολυκαρβονικά, κεραμικά πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής. Θα 
πρέπει να έχει:  

 πρόσφυση στα υποστρώματα χωρίς αστάρωμα, 
 αντίσταση στη μούχλα (να είναι αντιμουχλική),  
 εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, 
 ελαστικότητα και ευκαμψία. 

Θα παραδίδεται σε φύσιγγες των 300ml (συσκευασίες 280-310 ml θα γίνονται αποδεκτές) σε 
χρώμα γκρι ή λευκό ή διαφανές κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

 

12) ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ 

Ταινία πολυαιθυλενίου δίχρωμη (λευκό – κόκκινο) όχι αυτοκόλλητη, κατάλληλη για σήμανση 
χώρων, όπου εκτελούνται έργα ή όπου υπάρχει κίνδυνος ή εμπόδια. Θα παραδίδεται σε ρολό 
πλάτους τουλάχιστον 60 mm μήκους 100 ή 200 μέτρων. 

 

13) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ΡΗΤΙΝΗ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ  ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Πρόσμικτο βελτιωτικό γαλάκτωμα, το οποίο προστιθέμενο στα υδραυλικά  κονιάματα (κόλλες 
πλακιδίων, λάσπη κτισίματος – σοβατίσματος, τσιμεντοκονίες κ.λπ. κονιάματα  τσιμέντου)  θα 
προσδίδει σε αυτά  τις παρακάτω ιδιότητες: 

 αύξηση της πρόσφυσης με το υπόστρωμα, 
 βελτίωση της ελαστικότητας, 
 αύξηση της αντοχής σε τριβή, 
 αδιαβροχοποίηση του σκυρόδεματος και τις τσιμεντοκονίας που θα παράγονται με την 

προσθήκη του υλικού, 
 μείωση της συρρίκνωση πήξης και αποτροπή του σχηματισμού ρηγματώσεων, 
 βελτίωση της εργασιμότητας και μείωση της προστιθέμενης ποσότητας νερού στο νωπό 

κονίαμα.   
Το προϊόν θα παραδίδεται σε σφραγισμένα πλαστικά δοχεία των 5 kgr. 
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14) ΚΛΩΒΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΔΟΚΩΝ –ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

Αφορά έτοιμους τρισδιάστατους κλωβούς συνδετήρων για εγκάρσιο οπλισμό δοκών,  
υποστυλωμάτων, τοιχίων και  λοιπών γραμμικών δομικών στοιχείων σκυροδέματος, οι οποίοι 
θα κατασκευάζονται από χαλύβδινα πλέγματα, ενδεικτικού τύπου “SIDEFOR” της εταιρείας 
ΣΙΔΕΝΟΡ,  που θα δημιουργούνται  από αναδίπλωσή και κάμψη τους σε βιομηχανική στράντζα. 
Τα πλέγματα από τα οποία θα δημιουργούνται οι κλωβοί, θα κατασκευάζονται από χάλυβα 
κατηγορίας Β500C πιστοποιημένου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 ή ΕΛΟΤ 1421-3 διαμέτρου 
Φ8 ή Φ10 ή Φ12 στην κύρια διεύθυνση, ενώ στην δευτερεύουσα διεύθυνση θα συγκρατούνται 
με συγκόλληση από χονδροσύρματα τύπου SAE 1010. 

Οι κλωβοί θα παραδίδονται με φορτηγό αυτοκίνητο του προμηθευτή, σε οποιαδήποτε  μορφή, 
διάμετρο-απόσταση ράβδων οπλισμού και μήκους ζητηθεί από τη διαχειρίστρια την 
προμήθεια Υπηρεσία, που είναι διαθέσιμοι ενδεικτικά στους καταλόγους της εταιρείας 
“ΣΙΔΕΝΟΡ”,  σε οποιοδήποτε σημείο ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου 
Θέρμης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη διαμόρφωση αγκίστρων στα άκρα των ράβδων του 
πλέγματος, με κάμψη τους προς το εσωτερικό του κλωβού με γωνία 135°. 

Η δαπάνη του παρόντος άρθρου θα πληρώνεται στον ανάδοχο-προμηθευτή ανά κιλό έτοιμου 
κατασκευασμένου κλωβού, και η παραδοθείσα κάθε φορά ποσότητα θα προκύπτει από την 
διαφορά των ζυγολογίων που θα εκδίδονται, του κενού και του φορτωμένου αυτοκινήτου. 

 

15)  ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Τσιμεντοειδής προαναμεμειγμένη κονία λευκού χρώματος ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά 
(ρητίνες), η οποία μετά την προσθήκη νερού θα δημιουργεί κόλλα μαρμάρων,  με τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 πάχος εφαρμογής έως και 10 mm, 
 εργασιμότητα στο δοχείο παρασκευής τουλάχιστον 6 ώρες, 
 πρόσφυση μετά από 28 ημέρες από την εφαρμογή, τουλάχιστον 1,80 Ν/ mm2, 
 πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης τουλάχιστον 1,50 Ν/ mm2, 
 παραμορφωσιμότητα κατά  EN 12004 τουλάχιστον 2,5 mm. 

Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο κατά CE και θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις των 
προτύπου EN 12004. Ως προς την παραμορφωσιμότητα θα εναρμονίζεται με το πρότυπο  EN 
12002 (χωρίς απαίτηση κατάθεσης αντίστοιχου πιστοποιητικού κατά  EN  12002).  Θα 
κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 E S1 κατά τα παραπάνω πρότυπα. 

Θα είναι κατάλληλη για την επικόλληση μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχο ή δάπεδο και σε 
ποικίλες επιφάνειες εφαρμογής ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην 
υγρασία. Θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. και να 
παρουσιάζει υψηλή εργασιμότητα. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου 
των 25 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. 

Σάκοι ελαττωματικής συσκευασίας ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει 
όγκους ή σβώλους δεν θα γίνεται αποδεκτοί. 
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16)  AΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Έγχρωμος αρμόστοκος, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλος για αρμολόγηση 
πλακιδίων, απορροφητικών ή  μη, πλακών τσιμέντου, διακοσμητικών τούβλων κ.λπ. 

Θα πρέπει να έχει: 

 ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη τσιμεντοειδή υποστρώματα, 
 υψηλές μηχανικές αντοχές, 
 αντοχή στον παγετό και την υγρασία, 
 να εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. 
 να είναι κατάλληλος για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε ξηρούς και υγρούς χώρους. 
 να έχει αντοχή στην τριβή.  εξαιρετική εργασιμότητα,  γρήγορη εφαρμογή 
 αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. 

Θα πρέπει να είναι κατάλληλος για αρμούς πλάτους από 2 έως 15 mm. 

Η απόχρωση του παραδοτέου υλικού θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς  ή σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη 
φιλμ πολυαιθυλενίου, των  5 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι ή τρυπημένοι  και δεν θα 
έχουν φθορές. 

 

17) ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Πλαστικοποιητής - αερακτικό κονιαμάτων, το οποίο προστιθέμενο στα τσιμεντοκονιάματα, 
προσδίδει σε αυτά την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας 
πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα 
τα μειονεκτήματα του ασβέστη. Θα φέρει πιστοποίηση CE και θα εναρμονίζεται με τις 
απαιτήσεις του προτύπου  ΕΝ 934-3:T2. Ειδικότερα, θα προσδίδει στα κονιάματα τις παρακάτω 
ιδιότητες: 

 αύξηση της πρόσφυσης του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα, 
 σημαντική επιμήκυνση του χρόνου πήξης και πλαστικοποίηση του νωπού κονιάματος, 
 αύξηση της συνοχής και της τελικής αντοχής του κονιάματος, 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε σφραγισμένα πλαστικά δοχεία των 5 kgr. 

 

18)  ΚΑΤΩΦΛΙΑ – ΠΟΔΙΕΣ - ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

Κατώφλια ή ποδιές ή περιζώματα σχιστού γκριζόλευκου μαρμάρου τύπου ¨Καβάλας¨, 
κατάλληλα για επιστρώσεις σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Θα είναι Α΄ διαλογής και 
δεν θα έχουν ελαττώματα (π.χ. κομούς) που μπορεί να επηρεάζουν την αντοχή τους σε φθορά 
ή στον παγετό και γενικά τη φέρουσα ικανότητά τους. Θα παραδίδονται σε τεμάχια πλάτους 
από 10 έως 30 εκατοστά και μήκους ενός περίπου μέτρου, ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης 
στα παρακάτω πάχη και επεξεργασία επιφάνειας: 

18.1) Κατώφλια ή ποδιές μαρμάρου πάχους 2 εκ. κατάλληλα  για επιστρώσεις στηθαίων ή 
ρίχτια σκαλοπατιών, γυαλισμένα με επεξεργασία νερού (νερόλουστρο) στην επάνω 
πλατιά επιφάνεια και ένα ή δύο νεροσταλλάκτες κατά μήκος της κάτω πλευράς 
σύμφωνα με το σημείο τοποθέτησης και τις γραπτές οδηγίες της διαχειρίστριας την 
προμήθεια Υπηρεσίας. 
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18.2) Κατώφλια ή ποδιές μαρμάρου πάχους 3 εκ. κατάλληλα για επιστρώσεις στηθαίων ή 
πατήματα σκαλοπατιών, γυαλισμένα με επεξεργασία νερού (νερόλουστρο) στην επάνω 
πλατιά επιφάνεια και ένα ή δύο νεροσταλλάκτες κατά μήκος της κάτω πλευράς 
σύμφωνα με το σημείο τοποθέτησης και τις γραπτές οδηγίες της διαχειρίστριας την 
προμήθεια Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράδοσης πατημάτων σκαλοπατιών, η μία 
επιμήκης πλευρά τους θα διαμορφώνεται με καμπύλο προφίλ μισού κύκλου. 

18.3) Περιζώματα (μπορντούρες) μαρμάρου χτενιστά ή βελονιστά, με επεξεργασία της μίας 
πλατιάς επιφάνειας, πάχους 3εκ. κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς 
κοινόχρηστους χώρους με διερχόμενη βαριά κυκλοφορία ή πατήματα σκαλοπατιών. Σε 
περίπτωση παράδοσης πατημάτων σκαλοπατιών, η μία επιμήκης πλευρά τους θα 
διαμορφώνεται με καμπύλο προφίλ μισού κύκλου. 

 

19) ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 

Κεραμίδια επικαλύψεως στεγών, σε φυσική απόχρωση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία της 
εξωτερικής επιφάνειάς τους. Θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε τύπο (ρωμαϊκό, ολλανδικό, 
γαλλικό κ.λπ.) ή καπέλα που θα ζητηθούν από   την διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία. Θα 
φέρουν πιστοποιητικό CE κατά ΕΝ 1304 και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 539-2. 

 

20) ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ 

Ειδικά τεμάχια–κεραμίδια κορυφογραμμών, ιδίου τύπου με τα κεραμίδια του ανωτέρω 
εδαφίου που θα ζητηθούν από την διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία. Θα φέρουν 
πιστοποιητικό CE κατά ΕΝ 1304 και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
5392. 

 

21) ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΗΜΕΝΗ ΑΡΓΙΛΟ (ΤΟΥΒΛΑ) 

Λιθοσώματα από ψημένη άργιλο, κοινώς τούβλα, με διαμήκεις οριζόντιες οπές, για την 
κατασκευή τοιχοποιιών περιορισμένων διαστάσεων μήκους και ύψους σε εργασίες 
συντήρησης – επισκευών. Θα έχουν μήκος 33-35 εκ., ύψος 14-15 εκ. και πλάτος 9εκ. Λόγω του 
πεδίου εφαρμογής τους δεν κρίνεται απαραίτητη η συμμόρφωση των προσφερόμενων 
προϊόντων με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 7711. 

 

22) ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  (ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ) 

Λιθοσώματα (τσιμεντόλιθοι) από κοινό τσιμέντο Portland και φυσικά αδρανή για την 
κατασκευή τοιχοποιιών περιορισμένων διαστάσεων μήκους και ύψους σε εργασίες κυρίως 
συντήρησης – επισκευών. Θα έχουν μήκος 34 εκ., ύψος 17 εκ. και πλάτος 17 εκ. Λόγω του 
πεδίου εφαρμογής τους δεν κρίνεται απαραίτητη  η συμμόρφωση των προσφερόμενων 
προϊόντων με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 771-3. 
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23) ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 

Λεπτόκοκκη λευκή ξηρά κονία προερχόμενη από θραύση ή κατεργασία λευκού μαρμάρου, η 
οποία μετά την ανάμειξη με λευκό τσιμέντο και την προσθήκη νερού θα δημιουργεί κατάλληλο 
κονίαμα για την αρμολόγηση επιστρώσεων πλακών πεζοδρομίου λευκού χρώματος ή 
αντίστοιχων κατασκευών και απαιτήσεων μικρής έκτασης. Θα έχει κοκομετρία από 0 έως 0,05 
χιλ.  Θα παραδίδεται σε σάκους πολυαιθυλενίου βάρους 20 έως 25 κιλών. 

 

24) ΦΥΛΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

Φύλλα γαλβανισμένης άβαφης τραπεζοειδούς λαμαρίνας επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων 
ονομαστικού πλάτους από 80 έως 100 εκ., ύψους προφίλ 38 τουλάχιστον mm, απόσταση 
κορυφών 120-130 mm και πάχους ελάσματος τουλάχιστον 0,4 mm, κατασκευασμένες από 
χάλυβα ψυχρής έλασης κατά το πρότυπο ΕΝ 10142. 

Θα παραδίδονται σε μήκη από 2,00 έως 6,00 μέτρα κατ΄ επιλογή της Υπηρεσίας και θα 
τιμολογούνται ανά τετ. μέτρο επιφάνειας προϊόντος προ της τοποθέτησης. 

 

25)  ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ  ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

Ενός συστατικού υδατοδιαλυτό υλικό, κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων, εξωστών, 
επιφανειών σκυροδέματος και τσιμεντοκονιών, καθώς και συναρμογών στεγών με άλλα δομικά 
στοιχεία. Σκληρυμένο θα δημιουργεί στεγανή ελαστική μεμβράνη μεγάλης αντοχής στην 
γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις, ικανή να παραλαμβάνει 
ρηγματώσεις και μετακινήσεις των δομικών στοιχείων επί των οποίων εφαρμόζεται. Θα πρέπει 
να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ομαλά και μη ομαλά υποστρώματα. Θα φέρει πιστοποίηση CE 
και θα εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2, ως προϊόν προστασίας 
επιφανειών σκυροδέματος. Για την εφαρμογή του θα απαιτείται η χρήση απλών εργαλείων, 
όπως βούρτσα ή ρολό. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε απόχρωση κεραμιδί(κόκκινο) σε  σφραγισμένα πλαστικά δοχεία 
των 5 kgr. 

 

26)  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Θα είναι κατάλληλη για οπλισμό αρμών γυψοσανίδων, αρμών μεταξύ διαφορετικών υλικών σε 
εσωτερικούς χώρους  και γεφύρωση ρωγμών μη φερόντων δομικών στοιχείων.   

Θα παραδίδεται σε ρολά  μήκους 20μ. και πλάτους 5εκ. 

 

27) ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ 

Πλέγμα από fiberglass σε ρολό μήκους 50 μ. και πλάτους 1 μ, με άνοιγμα βροχίδας ανά 
κατεύθυνση από 3,5mm έως 5mm και βάρους 160 gr/m² (αποδεκτή απόκλιση±10%)  
κατάλληλο για οπλισμό επιφανειών επιχρισμάτων, τσιμεντοκονιών και γενικά όπου απαιτείται 
αυξημένη αντοχή του δομικού στοιχείου και του κονιάματος στο οποίο ενσωματώνεται. 
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28) ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Πλέγμα από fiberglass σε ρολό  μήκους 50 μ. και πλάτους 10 εκ. κατάλληλο για την ενίσχυση-
όπλιση στεγανωτικών επαλείψεων με χρήση ελαστομερών στεγανωτικών (υλικό άρθρου ¨26¨). 
Θα πρέπει να έχει άνοιγμα βροχίδας από 1cm έως 2cm ανά κατεύθυνση και βάρος 65 gr/m² 
(αποδεκτή απόκλιση ±10%).    

 

29) ΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Η ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 

Πλέγμα πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής, κατάλληλο για περίφραξη ή οριοθέτηση περιοχής 
όπου εκτελούνται έργα ή υπάρχει κίνδυνος για διερχόμενους πεζούς και οχήματα. 

Θα παραδίδεται σε ρολά μήκους 50 μ. και πλάτους 1 μ. σε χρώμα πορτοκαλί ή πράσινο κατ’ 
επιλογή της Υπηρεσίας. 

 

30) ΣΑΚΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ενισχυμένες σακούλες από ανθεκτικό φιλμ πολυαιθυλενίου μπλε χρώματος, με ιδιαίτερη 
αντοχή στον πάτο, πλάτους 40 έως 45 εκ. και μήκους 70 έως 80 εκ., κατάλληλες για γέμισμα και 
μεταφορά με αδρανή υλικά ή μπάζα. 

 

31) ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΛΑΣΗΣ Β125 Ή C250 

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατάλληλα για χρήση σε χώρους κυκλοφορίας 
πεζών ή οχημάτων χαμηλού έως μέσου φορτίου κλάσης Β125 (ελάχιστης αντοχής 125 KN) ή 
C250 (ελάχιστης αντοχής 250 KN) τα οποία  θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 124. 

Θα παραδίδονται καλύμματα τετραγωνικής, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής σε διαστάσεις 
από 30χ30 ή φ30 εκ., ή σε όσο μεγαλύτερες διαστάσεις  ζητούνται από την διαχειρίστρια την 
προμήθεια Υπηρεσία και διατίθενται από την επιχείρηση κατασκευής των ειδών που έχει 
δηλώσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Τα καλύμματα  θα παραδίδονται με πλαίσιο-τελάρο από το 
ίδιο υλικό. Η παραλαβή των ειδών του παρόντος άρθρου θα γίνεται μετά από ζύγιση. 

 

32) ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΛΕΥΚΑ 

Τα λευκά τσιμέντα θα είναι απλού ή σύνθετου τύπου Portland CEM I ή CEM II κατηγορίας 
αντοχής τουλάχιστον 42,5, πρόσφατης παραγωγής και θα  φέρουν υποχρεωτικά σήμανση  CE, 
δηλαδή θα πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. 

Θα παραδίδονται σε ανθεκτικούς χάρτινους σάκους σφραγισμένους στο εργοστάσιο 
παραγωγής, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Η αποθήκευσή τους 
(πριν την παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους 
προστατευμένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωμένες 
από το έδαφος παλέτες. 

Τσιμέντα σε ελαττωματική συσκευασία ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που 
περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) ή δεν πληρούν  τις 
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παρούσες προδιαγραφές,  δεν θα γίνεται αποδεκτά,  η αντίστοιχη ποσότητα θα απορρίπτεται 
και θα  επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Θα παραδίδονται σε  συσκευασία σάκου των 25 kgr. 

 

33) ΧΥΤΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Τσιμεντοειδής προαναμεμειγμένη λεπτόκοκκη κονία γκρι χρώματος η οποία μετά την 
προσθήκη νερού και κατάλληλη ανάδευση θα δημιουργεί χυτό μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών, κατάλληλο για την ενίσχυση - 
επισκευή στοιχείων σκυροδέματος, πακτώσεις ράβδων οπλισμού, εδράσεις μηχανημάτων και 
παρεμφερείς εργασίες, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:    

 πάχος εφαρμογής έως και10 εκατοστά, 
 αντοχή σε θλίψη  μετά από 28 ημέρες από την εφαρμογή τουλάχιστον 60 Μρa, 
 πρόσφυση  τουλάχιστον 2,8  Μρa, 
 μέτρο ελαστικότητας τουλάχιστον 20 Μρa, 
 αντίσταση στην ενανθράκωση. 

Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου CC R4, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3 και ως προϊόν κατάλληλο για αγκύρωση χαλύβδινων 
ράβδων οπλισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 1504-6 και θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου 
των 25 kgr, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. 

Σάκοι ελαττωματικής συσκευασίας ή με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει 
όγκους ή σβώλους δεν θα γίνεται αποδεκτοί. 

 

34) ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 mm 

Φύλλα γυψοσανίδας τύπου GKB κατά DIN 18180 ή τύπου A κατά ΕΝ 520, κατασκευασμένα με 
πυρήνα από φυσικό ορυκτό γύψο και επένδυση χαρτιού, για την κατασκευή μη φερόντων 
τοιχοπετασμάτων ή επένδυση τοίχων ή οροφών σε συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος 
εσωτερικών χώρων. Θα έχουν άκρα με λοξή απότμηση κατά την έννοια του μήκους, Θα είναι 
εύκολες στην κατεργασία, θα παρουσιάζουν ελάχιστες συστολοδιαστολές και σχετική 
ευκαμψία, θα είναι πρακτικά άκαυστες (πυραντοχή κατηγορίας Α2-σ1,d0 κατά ΕΝ 1350-1). Θα 
έχουν ειδικό βάρος περίπου 700 kgr/m3 (±5%) ή 8,5  kgr/m2. 

Θα έχουν πιστοποίηση CE και θα φέρουν τόσο την αντίστοιχη σήμανση καθώς επίσης το 
λογότυπο της εταιρείας παραγωγής και τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται. 

Τα προσφερόμενα φύλλα θα έχουν μήκος 2,50 ή 2,80 ή 3,00 μέτρα), πλάτος 1200 χιλ. (1,20 
μέτρα) και πάχος 12,5 χιλιοστά. 

 

35) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 

Μεταλλικά προφίλ από χάλυβα ψυχρής έλασης γαλβανισμένα που θα χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή σκελετών τοιχοπετασμάτων που θα επενδυθούν με γυψοσανίδες. Στο παρόν 
άρθρο περιλαμβάνονται στρωτήρες και ορθοστάτες που θα είναι κατασκευασμένοι από πάχος 
ελάσματος 0,6  mm και θα πληρώνονται στον ανάδοχο προμηθευτή ανά κιλό βάρους σύμφωνα 
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με κατάλογο ή αντίστοιχα έγγραφα της εταιρείας κατασκευής τους από τα οποία θα προκύπτει 
η αντιστοιχία μέτρων μήκους και κιλών βάρους. 

Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο είναι τα παρακάτω: 

 στρωτήρες διατομής πλάτους 50 ή 75 ή 100 mm, ύψους 40 mm, πάχους 0,6 mm και 
μήκους 4000 mm με νευρώσεις στην πλάτη της διατομής για μεγαλύτερη ακαμψία, 

 ορθοστάτες  διατομής πλάτους 50 ή 75 ή 100 mm, ύψους 50 mm, πάχους 0,6 mm και 
μήκους 4000 mm, που θα φέρουν αναδιπλωμένα άκρα προς το εσωτερικό της 
διατομής, στικτή επιφάνεια για καλύτερη συγκράτηση των βιδών και νευρώσεις στην 
πλάτη της διατομής και κυκλικές οπές σε τρία σημεία για τη διέλευση καλωδίων ή 
σωληνώσεων. 

Τα ανωτέρω είδη θα παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14195:2005 από χάλυβα ψυχρής 
έλασης πιστοποιημένο κατά ΕΝ 10143-1, θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με κατηγορία 
γαλβανίσματος Ζ140 κατά ΕΝ 10346 (μέσο πάχος γαλβανίσματος 10 mm και θα φέρουν την 
αντίστοιχη σήμανση CE καθώς επίσης  το λογότυπο της εταιρείας παραγωγής και τα πρότυπα 
με τα οποία συμμορφώνονται. 

 

36) ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

Μεταλλικά προφίλ, παρελκόμενα του συστήματος κατασκευής τοιχοπετασμάτων από 
γυψοσανίδες, που θα τοποθετούνται στις δημιουργούμενες γωνίες από κατακόρυφους τοίχους 
με σκοπό την προστασία τους από κτυπήματα. Θα είναι γωνιακής διατομής, μήκους κάθε 
σκέλους 30 περίπου χιλ., πάχους 0,5 έως 0,6 χιλ., μήκους 2,50 έως 3,00 μέτρων, διάτρητα, για 
ενσωμάτωση υλικού αρμολόγησης. 

Τα ανωτέρω είδη θα παράγονται σύμφωνα με το  πρότυπο EN 14353 από χάλυβα ψυχρής 
έλασης και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με κατηγορία γαλβανίσματος Ζ140 κατά ΕΝ 
10346. 

 

37) ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Εύκαμπτες πλάκες θερμομονωτικού υλικού-πετροβάμβακα (ορυκτοβάμβακα) πλάτους 60 εκ., 
μήκους 120 εκ. και πάχους 4 εκ., πυκνότητας 40  kgr/m3 κατάλληλες για την ενσωμάτωσή τους 
σε τοιχοπετάσματα γυψοσανίδων που θα παράγονται από ορυκτά πετρώματα και θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13162 και θα φέρουν αντίστοιχη σήμανση 
CE. Θα είναι χημικά αδρανή αποτρέποντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή εντόμων ή 
προσβολή από τρωκτικά. 

Θα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,034 W/mK στους 10°C και πυραντοχή 
κατηγορίας τουλάχιστον Α1 κατά ΕΝ 1350-1. Θα παραδίδονται συσκευασμένες σε δέματα με 
θερμοσυγκολλημένο φιλμ πολυαιθυλενίου (εξωτερικά) χωρίς φθορές ή σχισίματα.           

 

38)  ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ “ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ” 

Γαλβανισμένο πλέγμα τύπου “νευρομετάλ”  κατάλληλο για ενίσχυση σοβάδων. 
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Θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα, με νεύρα κατά τη  
διεύθυνση του ύψους του φύλλου, που θα έχουν προδιάτρηση για τη στερέωσή του επί του 
υποστρώματος. Τα νεύρα θα διατάσσονται και στα άκρα του πλέγματος, με μορφή τέτοια ώστε 
να είναι εφικτή η αλληλοκάλυψη διαδοχικών πλεγμάτων. 

Κάθε φύλλο θα έχει μήκος 60εκ. και ύψος τουλάχιστον 2,50 μέτρα. 

 

39)  ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΣΟΒΑ ΑΠΟ PVC 

Ράβδοι – προφίλ  από PVC κατάλληλα για την τοποθέτηση στα άκρα επιφανειών που θα 
σοβαντισθούν. Θα αποτελούνται από διάτρητο τμήμα μήκους 40-50 mm με 
προδιαμορφωμένες οπές για τη στερέωση του προφίλ επί του υποβάθρου, και συμπαγές 
τμήμα ύψους 15 ή 20 mm που θα αποτελεί το τελείωμα (άκρο) της σοβαντισμένης επιφανείας. 

Κάθε ράβδος θα έχει μήκος τουλάχιστον 2,50 μ. 

Θα διατίθεται  σε δύο τύπους (κατ΄ επιλογή της Υπηρεσίας) πάχους  σοβά, 15 ή 20  mm. 

 

ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΜΑΔΑ Β’) 

Με τη μελέτη στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια ετοίμου εργοστασιακού σκυροδέματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
κατασκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων, τσιμεντοστρωμένων δρόμων και λοιπών 
υποδομών του Δήμου Θέρμης. Τα είδη  της προμήθειας θα είναι τα παρακάτω: 

1) ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 16/20. 

2) ΑΝΤΛΗΣΗ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις ανάγκες του Δήμου, σε οποιαδήποτε 
ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Εάν από τις συνθήκες 
απαιτείται η άντληση του σκυροδέματος, ο ανάδοχος θα διαθέτει το ανάλογο αυτοκίνητο-αντλία, με 
δυνατότητα μεταφοράς του σκυροδέματος σε απόσταση τουλάχιστον 35 μέτρων. 

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα διαστρώνεται περιοδικά σε μικρές ποσότητες για  δευτερεύουσες 
βοηθητικές χρήσεις, όπως  προβλέπεται στην παρ. A1.3.3.του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος – 
ΦΕΚ 1561 Β  ́02-06-2016  (KTΣ- 2016), ενδεικτικά σε κατασκευές ισχνώς οπλισμένες, κάτω από πλάκες 
πεζοδρομίων, σε μικροεπισκευές μη φερόντων στοιχείων και γενικά σε κατασκευές που δε φέρουν 
φορτία, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες φορτίσεων και σκυροδέματος. Για τους παραπάνω λόγους, στο 
πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας, για  το σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C16/20 δεν θα εφαρμόζονται   
οι διατάξεις  του KTΣ- 2016. Παρά ταύτα, ο ανάδοχος προμηθευτής, θα έχει την υποχρέωση να 
παραδίδει κάθε φορά σκυρόδεμα της συγκεκριμένης κατηγορίας: 

 με εργασιμότητα  στο σημείο παράδοσης - διάστρωσης αντίστοιχης της κατηγορίας κάθισης S3 
κατά τον KTΣ - 2016 ανεξαρτήτως των συνθηκών περιβάλλοντος (καλοκαίρι ή χειμώνας), του 
χρόνου ή της απόστασης μεταφοράς, 

 με λήψη κάθε κατάλληλου μέτρου κατά την παραγωγή, μεταφορά και παράδοση του υλικού που 
σχετίζεται με τις συνθήκες ψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος ιδιαίτερα τις 
συνθήκες παγετού όπως ενδεικτικά περιγράφονται στις παραγράφους Β4.6 και Β4.7 του  KTΣ- 
2016. 
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Στην τιμή εκάστου κυβικού σκυροδέματος θα περιλαμβάνεται  η αξία όλων των απαιτούμενων υλικών 
παρασκευής (τσιμέντου, αδρανών και νερού), η δαπάνη ανάμιξης, φόρτωσης μεταφοράς και 
εκφόρτωσης στη θέση παράδοσης και για οποιαδήποτε  θέση  θα ζητείται εντός των ορίων του Δήμου 
Θέρμης. Εφόσον  χρησιμοποιηθούν πρόσθετα κατά την παρασκευή στο εργοστάσιο παραγωγής ή 
ενσωματωθούν στη θέση παράδοσης (παρ. Δ3.4.5 του ΚΤΣ-2016), αυτά δεν θα αποζημιώνονται 
ιδιαιτέρως, θεωρούμενα ότι εμπεριέχονται στη τιμή κάθε κυβικού σκυροδέματος, 

Η ποσότητα σκυροδέματος για την οποία θα αποζημιώνεται κάθε φορά ο ανάδοχος, θα είναι η 
αναγραφόμενη στο δελτίο αποστολής κάθε φορτίου, η οποία  θα πρέπει να αντιστοιχεί (μετά από 
εύλογη στρογγυλοποίηση) στον αριθμό  που προκύπτει  από την διαίρεση του συνολικού βάρος των 
υλικών παρασκευής πριν την ανάμιξή τους (αδρανή, νερό, πρόσθετα) διά του ειδικού βάρους ενός 
κυβικού σκυροδέματος της ιδίας κατηγορίας όπως έχει προκύψει από την μελέτη σύνθεσής του  (και θα 
κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους ως περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς τους).   

Στην περίπτωση που απαιτείται άντληση σκυροδέματος, η ποσότητα για την οποία θα αποζημιώνεται ο 
ανάδοχος θα είναι αυτή που θα αντλείται και θα αναγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο αποστολής.   

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνεται  προσκόμιση ζυγολογίου κενού και φορτωμένου αυτοκινήτου 
για κάθε παραδιδόμενο φορτίο σκυροδέματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο Θέρμης ποσότητες σκυροδέματος με μέγιστο κόκκο 
αδρανών:  α) 1” ή 31,5mm ή β) ½” ή 16mm (γαρμπιλομπετό), όπως θα καθορίζεται κατά την  
παραγγελία. 

Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο. 

Η κατάθεση προσφοράς από κάθε διαγωνιζόμενο για την εν λόγω προμήθεια αποτελεί ρητή 
αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους των όρων και προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τα 
προσφερόμενα υλικά. 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Γ’) 

Με τη μελέτη, στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια  κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
συντήρησης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, επίστρωσης δαπέδων κίνησης πεζών ή 
οχημάτων ή και υποδομών του Δήμου Θέρμης. 

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να 
διακρίνονται για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, να 
πληρούν τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και να 
εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα πρότυπα.  Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα (πιθανή 
απόκλιση γεωμετρικών διαστάσεων, ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, 
φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, συσκευασίας ή αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης ή θα παραδίδονται 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο τεχνικών προδιαγραφών. Στην τιμή 
μονάδας των ειδών της προμήθειας, περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοσή τους από 
τον προμηθευτή, με δικά του μεταφορικά μέσα και σε χώρο παράδοσης, όπως προσδιορίζεται 
με τα παραπάνω.    
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Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο των ειδών. 

 

1)  ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Προκατασκευασμένες πλάκες πεζοδρομίου κατασκευασμένες από αδρανή υλικά και τσιμέντο   
που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν 
προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. Πρόκειται για πλάκες διαστάσεων 40χ40 εκατ. και 
ονομαστικού πάχους τουλάχιστον 3,5 εκ. των οποίων η άνω ορατή επιφάνεια θα είναι λευκή ή 
έγχρωμη λεία, αδρή ή ανάγλυφη με ραβδώσεις ή τύπου πέτρας ή με άλλο σχέδιο όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στη συνέχεια. Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1339, θα φέρουν σήμανση CE και θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 και της Υ.Α. 27421/21-03-2019 ΦΕΚ 958 Β΄. Θα διατίθεται 
δήλωση απόδοσης του παραγωγού,  η οποία θα κατατίθεται ως περιεχόμενο του φακέλου των 
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων. 

Οι πλάκες πεζοδρομίου που ζητούνται είναι: 

1. λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος διαστάσεων 50χ50χ3,5 εκ., 

2. λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ, 

3. ανάγλυφης άνω επιφανείας σε απομίμηση πέτρας λευκού χρώματος διαστάσεων 
40χ40χ3,5 εκ., 

4. πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην οποία θα δημιουργείται 
κάναβος 5χ5 περίπου εκ. με εγχάραξη, γκρι χρώματος της   άνω επιφανείας, 

5. πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην οποία θα δημιουργείται 
κάναβος 5χ5 περίπου εκ. με εγχάραξη, κόκκινου χρώματος της   άνω επιφανείας, 

6. πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5εκ. στην άνω επιφάνεια των οποίων θα έχουν 
ενσωματωθεί βότσαλα, σε απόχρωση γκρι-καφέ-λευκό, 

7. πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. κόκκινου χρώματος της άνω επιφανείας, στην οποία 
θα έχει δημιουργηθεί εγχάραξη διαγώνιων ραβδώσεων με γωνία 45° ως προς τις 
πλευρές των πλακών, 

8. πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5εκ. αμμοβολισμένης άνω επιφανείας απόχρωσης 
ανοικτού κόκκινου, εκτός από τις τέσσερις γωνίες, στις οποίες θα δημιουργούνται 
ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς 8 εκ. ματ επιφάνειας και χρώματος σκούρου κόκκινου, 
διαφορετικού από αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας, 

9. πλάκες κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.,   
ριγωτής άνω επιφανείας με πλατιές αραιές και ανάγλυφες ραβδώσεις, κίτρινης 
απόχρωσης, 

10. πλάκες προειδοποίησης κινδύνου ή εμποδίων ατόμων με προβλήματα όρασης 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., φολιδωτής  άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης, 



 

  σελ. 20 από 69 

11. πλάκες προειδοποίησης αλλαγής κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα όρασης 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.,   φολιδωτής  άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης. 

Όλα τα είδη, θα παραδίδονται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης (κτίριο 
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου), ή με γερανοφόρο όχημα  του 
προμηθευτή σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου υποδειχθεί από την 
διαχειρίστρια την προμήθεια Υπηρεσία. 

Στην τιμή μονάδος προϋπολογισμού των πλακών, έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη της 
μεταφοράς τους σε μία μέση απόσταση 20 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. 

 

2) ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες κατασκευής  
πεζοδρομίων  έργων  οδοποιίας. Κάθε τεμάχιο κρασπέδου θα έχει μήκος 1,00 μ., ύψος 25 έως 
30 εκ. και πάχος στη βάση του 15 περίπου και στη κορυφή του 12 περίπου εκ. Το τμήμα του 
κρασπέδου που θα βρίσκεται εκτός του εδάφους θα φέρει καμπύλη (ή φάλτση) διαμόρφωση  
στη μία κατά μήκος ακμή του. 

Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1340, 
θα φέρουν σήμανση CE και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 
305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 και της 
Υ.Α. 27421/21-03-2019 ΦΕΚ 958 Β΄. 

Θα διατίθεται δήλωση απόδοσης του παραγωγού, η οποία θα κατατίθεται ως περιεχόμενο του 
φακέλου των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων. 

 

3) ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες διαμόρφωσης 
κήπων ή αντίστοιχων έργων που δεν υπόκεινται σε καταπονήσεις έργων οδοποιίας. Για το λόγο 
αυτό δεν απαιτείται η συμμόρφωση των προσφερόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1340. Κάθε τεμάχιο κρασπέδου θα έχει μήκος 1,00 μ., ύψος 18-
23 εκ. και πάχος 6-8 εκ. Το τμήμα του κρασπέδου που θα βρίσκεται εκτός του εδάφους θα 
φέρει καμπύλη (ή φάλτση) διαμόρφωση και στις δύο κατά μήκος ακμές του. 

 

4) ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Προκατασκευασμένοι κυβόλιθοι από αδρανή, τσιμέντο και χρώμα, που προορίζονται για 
επίστρωση δαπέδων κίνησης πεζών ή οχημάτων ακόμη και βαρέων. 

Πρόκειται για κυβόλιθους: 

1. διαστάσεων 10χ10, 

2. διαστάσεων 10χ20  εκατ., 

ονομαστικού πάχους 6 εκ. των οποίων η άνω ορατή επιφάνεια θα είναι αδρή χρώματος γκρι ή 
κόκκινου. Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εναρμονισμένου προτύπου 
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ΕΝ 1338, θα φέρουν σήμανση CE και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 
και της Υ.Α. 27421/21-03-2019 ΦΕΚ 958 Β΄. 

Θα διατίθεται δήλωση απόδοσης του παραγωγού, η οποία θα κατατίθεται ως περιεχόμενο του 
φακέλου των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων. 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ’)  

Με τη μελέτη στην οποία  επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται 
η προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης στις υδραυλικές εγκαταστάσεις 
των δημοτικών κτιρίων και  των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θέρμης.  

Τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι άριστης ποιότητας. Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε 
κατασκευαστικό ελάττωμα (ή ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, φθορές 
λόγω ελλιπούς  συσκευασίας ή  αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά. Επιπλέον 
οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχες 
προδιαγραφές, να πληρούν τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και 
να εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα πρότυπα. Η συμμόρφωση προσφερόμενου προϊόντος με 
τις απαιτήσεις κάποιου προτύπου θα αποδεικνύεται με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο 
του τεχνικού φυλλαδίου του προϊόντος στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά της συμμόρφωσή του 
με το αντίστοιχο πρότυπο ή με την παραπομπή στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας του 
προϊόντος εταιρείας, όπου θα είναι αναρτημένα τα ζητούμενα έγγραφα. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης (κτίριο 
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου) σύμφωνα με το σχεδιασμό και μετά 
από έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το 
δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο. 

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα αφορούν το σύνολο των ζητουμένων ειδών. 

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια κατηγοριοποιούνται παρακάτω ως 
εξής: 

 

1η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (Α/Α πίνακα 1 έως 8) 

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από μαλακό χυτοσίδηρο  σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ10242 (Threaded pipe fitting in malleabale cast iron) ή το ισοδύναμο ISO 49 ή το 
ισοδύναμο JIS B2301. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι το EN-GJMW-400-5 ή το EN-CJMΒ-350-10 ή το EN-CJMΒ-300-6 

Θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ10242, 
(ομοιόμορφη επίστρωση πάχους τουλάχιστον 500 g / m2, ισοδύναμο με 70μm) . 

Επάνω στο σώμα των γαλβανισμένων εξαρτημάτων θα αναγράφεται με ανάγλυφη σήμανση το 
όνομα του κατασκευαστή ή το αναγνωρισμένο σήμα του.   

Ως πίεση λειτουργίας για τα γαλβανιζέ εξαρτήματα ορίζονται τα 25 bar, για θερμοκρασίες από -
200 C έως +1200 C. 

Θα φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, όπως κατά SKZ, 
DVGW ή WRAS ή άλλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. 
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2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE (Α/Α πίνακα 9 έως 19) 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης αγωγών πολυαιθυλενίου ΡΕ (τουμπόραμα) θα 
είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή 
κατασκευαστική ατέλεια. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW614N ή CW617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
12165 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. 

Επάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων θα αναγράφεται με ανάγλυφη σήμανση το 
όνομα του κατασκευαστή ή το αναγνωρισμένο σήμα του.  Για εξαρτήματα μικρών διαστάσεων 
δεν θα είναι υποχρεωτική η παραπάνω απαίτηση, εφόσον το όνομα ή το σήμα του 
κατασκευαστή υπάρχει επί της συσκευασίας των προσφερόμενων προϊόντων.  θα φέρουν 
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, όπως κατά SKZ, DVGW ή 
WRAS ή άλλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η συμμόρφωση 
των ειδών με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 50930. 

Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. 

 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ή ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (Α/Α πίνακα 20 έως 27) 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα (σύνδεσμοι/ρακόρ) μηχανικής σύσφιξης αγωγών πολυαιθυλενίου 
ή πολυπροπυλενίου, με ορειχάλκινο δαχτυλίδι για τους πρώτους και στεγανωτικό Ο-ring και 
δαχτυλίδι από ορείχαλκο για τους δεύτερους.  Θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 
υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέονται επί του αγωγού και από την άλλη 
να διαμορφώνουν απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να 
συνδέονται επί αγωγού  ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των 
συνδέσμων. 

Επάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων θα αναγράφεται με ανάγλυφη σήμανση το 
όνομα του κατασκευαστή ή το αναγνωρισμένο σήμα του.  Για εξαρτήματα μικρών διαστάσεων 
δεν θα είναι υποχρεωτική η παραπάνω απαίτηση, εφόσον το όνομα ή το σήμα του 
κατασκευαστή υπάρχει επί της συσκευασίας των προσφερόμενων προϊόντων.   

Θα φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, όπως κατά SKZ, 
DVGW ή WRAS ή άλλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η 
συμμόρφωση των ειδών με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 50930. 

 

4η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ (Α/Α πίνακα 28 έως 34) 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής και κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 
Το μέταλλο κατασκευής των σφαιρικών κρουνών θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα φέρουν ανάγλυφη σήμανση επάνω στο σώμα τους με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρος σφαιρικού κρουνού. 
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 Ονομαστική πίεση λειτουργίας 

Θα φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, όπως κατά SKZ, 
DVGW ή WRAS ή άλλο αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η 
συμμόρφωση των ειδών με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 50930. 

 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΟΡΟΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
(Α/Α πίνακα 35 έως 44) 

Σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης κατασκευασμένοι από PVC ή  PVC-U, άκαμπτοι, ευθύγραμμοι 
μήκους 3,0 μέτρων. Στο ένα από τα δύο άκρα τους θα φέρουν ποτηροειδή μούφα για 
συγκόλληση με ειδική κόλλα για PVC.  Θα παραδίδονται σε δύο τύπους: 

1. κτιριακής αποχέτευσης με κυκλικές διαμέτρους (εξωτερικές) φ63, φ75 και φ100  mm 
και πάχους τοιχωμάτων 3,0  mm που Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με  τις απαιτήσεις 
του προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ 1329-1 (ή των παραρτημάτων του) και θα φέρουν 
πιστοποίηση εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου, 

2. υδρορροών κλειστού τύπου, με ορθογωνική διατομή  6χ10 εκ., και  πάχος  τοιχώματος 
τουλάχιστον 2,2 mm. Οι σωλήνες αυτού του εδαφίου θα κατασκευάζονται σύμφωνα με  
τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ 12200 (ή των παραρτημάτων του). 

Τα εξαρτήματα σύνδεσης των υδρορροών κλειστού τύπου ορθογωνικής διατομής, θα είναι 
κατασκευασμένα από PVC ή PVC-U που στα άκρα τους θα φέρουν ποτηροειδή μούφα για 
συγκόλληση με ειδική κόλλα για PVC. Τα εξαρτήματα που θα προσφερθούν από τους 
διαγωνιζόμενους θα πρέπει να  προέρχονται  από  το εργοστάσιο κατασκευής  των σωλήνων 
της προηγούμενης κατηγορίας. 

 

6η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  (Α/Α πίνακα 45 έως 64) 

Διάφορα αναλώσιμα υλικά, μικροεξαρτήματα και ανταλλακτικά όπως περιγράφονται στον 
πίνακα προϋπολογισμού. Ειδικότερα, για το:   

α/α 46: το κάλυμμα λεκάνης θα είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό (τύπου 
duroplast), θα αποτελείται από δύο τεμάχια (κάθισμα και κάλυμμα) τα οποία θα 
αρθρώνονται μεταξύ τους και με τη λεκάνη με μεταλλικούς ενισχυμένους 
μεντεσέδες. 

α/α 58: μπαταρία τοίχου χρωμέ, ½ ίντσας, κρύου νερού, βαρέως τύπου με ένα περιστροφικό 
χερούλι, άνω ροής. 

α/α  59: μπαταρία νιπτήρα χρωμέ, ½ ίντσας, επικαθήμενη μονή τύπου  με ένα περιστροφικό 
χερούλι, χωνευτή, με κοντό ρουξούνι για παιδικό νιπτήρα. 

 

7η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (Α/Α πίνακα 65 έως 68) 

α/α 65-66: Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου φ 18 χ 2,5 mm  και φ 25 χ 3,0 mm 

Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για χρήση σε κτιριακές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού, που θα 
είναι κατασκευασμένος από συμπαγές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ελάχιστης αντοχής MRS 8 Μpa (ΡΕ 
80). Θα παραδίδεται σε δύο διαμέτρους, ο πρώτος Θα έχει εξωτερική διάμετρο 18 mm και 
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πάχος τοιχώματος 2,5 mm και ο δεύτερος Θα έχει εξωτερική διάμετρο 25 mm και πάχος 
τοιχώματος 3,0 mm. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα φέρει κατάλληλη επίστρωση 
(φιλμ) μπλε ή μαύρου χρώματος για προστασία από την UV ακτινοβολία και τις εκδορές. Θα 
παραδίδεται σε  μορφή ρολού σε χάρτινη προστατευτική, για τη μεταφορά, συσκευασία. 

Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε δίκτυα πόσιμου νερού πίεσης τουλάχιστον 12,5 Αtm. 
Θα πληροί τις απαιτήσεις ενός εκ των προτύπων ΕΝ 12201( ΕΛΟΤ  ΕΝ 12201) ή ΕΝ 15875 (ΕΛΟΤ 
ΕΝ 15875) ή DIN 8074/8075 ή των παραρτημάτων τους και θα φέρει πιστοποίηση 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, όπως κατά SKZ, DVGW ή WRAS ή άλλο 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. 

Ενδεικτικοί τύποι: COMO PEX της εταιρείας INTERPLAST, PEXLIFEXPE-SIL ή HYDROLIFE SD της 
εταιρείας PIPELIFE, HYDROPAL της εταιρείας PALAPLAST. 

α/α 67: Σπιράλ προστασίας σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (για κρύο και ζεστό 
νερό). Προστασία από χτυπήματα, διευκόλυνση για την μελλοντική αποκατάσταση ή 
επιδιόρθωση των σωλήνων. 

α/α 68: Εύκαμπτη λευκή μόνωση σωληνώσεων (armaflex F18x9 mm): θα είναι από εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 
μικρότερο από 0,04 W/m.k  στους 0 C κατά DIN 52612, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -40 
έως 105 βαθμούς C, σε μορφή σωλήνων ενδεικτικού τύπου της εταιρείας ARMSTRONG. Θα 
φέρουν εξωτερική επικάλυψη λευκού φιλμ μεγάλης αντοχής στην UV ακτινοβολία που θα τις 
καθιστούν κατάλληλες για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 

8η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  (Α/Α πίνακα 69 έως 73) 

α/α 69: Λεκάνη WC χαμηλής πίεσης από υαλώδη λευκή πορσελάνη οριζόντιας αποχέτευσης, 
με καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα (λευκού χρώματος) και μηχανισμό. Το καζανάκι θα είναι του 
ιδίου τύπου με τη λεκάνη (σετ) και θα περιλαμβάνεται μηχανισμός λειτουργίας. Το κάθισμα - 
κάλυμμα θα είναι  βαρέως τύπου και θα διαθέτει λειτουργία “soft closing”. Το προϊόν του 
παρόντος εδαφίου Θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 997 και θα διατίθεται 
η αντίστοιχη δήλωση επίδοσης της εταιρείας κατασκευής του. 

α/α 70: Λεκάνη WC χαμηλής πίεσης από υαλώδη λευκή πορσελάνη κάθετης αποχέτευσης, με 
καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα (λευκού χρώματος) και μηχανισμό. Το καζανάκι θα είναι του 
ιδίου τύπου με τη λεκάνη (σετ) και θα περιλαμβάνεται μηχανισμός λειτουργίας. Το κάθισμα - 
κάλυμμα θα είναι  βαρέως τύπου και θα διαθέτει λειτουργία “soft closing”. Το προϊόν του 
παρόντος εδαφίου Θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 997 και θα διατίθεται 
η αντίστοιχη δήλωση επίδοσης της εταιρείας κατασκευής του. 

α/α 71: Νιπτήρας μπάνιου από υαλώδη  λευκή πορσελάνη, επίτοιχης τοποθέτησης, με 
αντίστοιχη κολώνα δαπέδου. Θα στηρίζεται επί κατακόρυφου τοίχου με στηρίγματα που θα 
περιλαμβάνονται στα παραδοτέα είδη (και επί της κολώνας δαπέδου). Ο νιπτήρας θα είναι 
διαστάσεων 60χ48 ή 50χ44 με δυνατότητα επιλογής της Υπηρεσίας (απόκλιση έως 2 εκ. ανά 
διάσταση είναι αποδεκτή). 

Το προϊόν του παρόντος εδαφίου Θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14688 
και θα διατίθεται η αντίστοιχη δήλωση επίδοσης της εταιρείας κατασκευής του. 

α/α 72: Μπαταρία νιπτήρος αναμεικτική,  μίας λαβής,  με μηχανισμό ελέγχου – καθορισμού 
της θερμοκρασίας του νερού,  επιχρωμιωμένη, μέγιστης ροής έως τουλάχιστον 5 λίτρα ανά 
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λεπτό. Θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε νιπτήρα με οπή 35 χιλ. Θα παραδίδεται με δύο 
εύκαμπτα σπιράλ 1/2” και αυτόματη μεταλλική χρωμιωμένη βαλβίδα.   

α/α 73: Επίτοιχη μπαταρία λουτρού αναμεικτική, μίας λαβής, με μηχανισμό ελέγχου – 
καθορισμού της θερμοκρασίας του νερού,  επιχρωμιωμένη. Θα παραδίδεται  με τηλέφωνο 
ντουζ μίας λειτουργίας, εύκαμπτο ανοξείδωτο σπιράλ μήκους 150 εκ, και στήριγμα τοίχου 
χρωμέ.  

Όλα τα προϊόντα της παρούσας κατηγορίας θα κατασκευάζονται από επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν κατά τη παραγωγική τους διαδικασία σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001. 

   

ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Ε’) 

Με τη μελέτη στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων βαφής για τον χρωματισμό δημοτικών κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών του Δήμου Θέρμης. 

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να 
διακρίνονται για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχες  προδιαγραφές, να 
πληρούν  τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και να 
εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά ή άλλων χωρών της Ε.Ε. πρότυπα. 
Η συμμόρφωση προσφερόμενου προϊόντος με τις απαιτήσεις κάποιου προτύπου θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο του πιστοποιητικού το οποίο ζητείται 
στο αντίστοιχο εδάφιο των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος.   

Εάν τα παραδοθέντα χρώματα εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα (ποιότητα που υπολείπεται 
της προδιαγεγραμμένης, φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, συσκευασίας ή  αποθήκευσης 
κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά. Ειδικότερα, χρώματα σε συσκευασίες που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί,  τα οποία θα παρουσιάσουν αλλοιώσεις στην εμφάνιση, υφή ή δυσοσμία 
έως την οριστική παραλαβή της προμήθειας, θα αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τον 
ανάδοχο προμηθευτή. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και μετά από έγγραφη 
παραγγελία. Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό 
αντικείμενο. 

Κάθε διαγωνιζόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των υλικών της 
προμήθειας προς αξιολόγηση, στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ή στην αντίστοιχη 
επιτροπή παραλαβής, εφόσον του ζητηθούν. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών της προμήθειας είναι οι παρακάτω: 

 

1. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 

Χρώμα εσωτερικής χρήσης βάσης νερού, με πρώτη  ύλη συμπολυμερή (P.V.A.) ή ακρυλική ή 
στυρενο-ακρυλική, για επιφάνειες σκυροδέματος, γυψοσανίδας, επιχρισμένες και 
σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του αμμωνία, βαρέα μέταλλα, 
ελεύθερη φορμαλδεΰδη, επικίνδυνες ουσίες, πτητικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (να 
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είναι άοσμα). Μετά την εφαρμογή του να παρουσιάζει υψηλή λευκότητα, ελαστικότητα, 
διαπνοή,  άριστη εμφάνιση τελικής επιφάνειας και αυξημένες αντοχές σε διεργασίες 
καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα). Να έχει εύκολη εφαρμογή και χρήση.  Η περιεκτικότητα του 
έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα πρέπει να είναι 
μικρότερη των 20gr/l.  Θα παραδίδεται σε πλαστικούς ή μεταλλικούς κάδους των  9  έως 12 lit.   

Το προϊόν θα φέρει επίσημη πιστοποίηση από το «ΑΣΑΟΣ» ως οικολογικό προϊόν και θα 
φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της συσκευασίας του. 

 

2. AKΡΥΛΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟ 

Χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση, βάσης νερού, με πρώτη ύλη 100% ακρυλική, για 
εφαρμογή σε επιφάνειες ορυκτού υποστρώματος. Θα χαρακτηρίζεται ως “Χρώμα εξωτερικών 
τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων – κατηγορία Α/γ - τύπος Υ’. Θα πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στα αλκάλια, στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος, σε 
διεργασίες καθαρισμού με απότριψη, υψηλή προστασία του υποβάθρου, λευκότητα και 
ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση 
προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα πρέπει να είναι μικρότερη των 20gr/l. 

Το προϊόν θα φέρει επίσημη πιστοποίηση από το «ΑΣΑΟΣ» ως οικολογικό προϊόν και θα 
φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της συσκευασίας του.   

Θα παραδίδεται σε πλαστικούς ή μεταλλικούς κάδους των 10 lit. 

 

3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 

Χρώμα εξωτερικής χρήσης, που Θα χαρακτηρίζεται ως “Χρώμα εξωτερικών τοίχων ορυκτών 
υποστρωμάτων – κατηγορία Α/γ - τύπος Υ’ με βάση ακρυλικές ή στυρενο-ακρυλικές ρητίνες 
κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες ορυκτού υποστρώματος, που θα έχει  μεγάλη 
καλυπτικότητα και αντοχή σε  καιρικές συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει να 
απλώνει πολύ καλά και να στεγνώνει γρήγορα. Οικονομικό, αποδοτικό, ανθεκτικό και αξιόπιστο 
χρώμα για επαγγελματικές εφαρμογές σε χώρους που χρειάζονται συχνή επαναβαφή.   

Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 25gr/l. 

Θα έχει τις παρακάτω ιδιότητες - τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 απόδοση   (καλυπτική ικανότητα)  για CR 98% κατά  ISO 6504 τουλάχιστον 6 m2 /λίτρο, 

 απαιτούμενη τάση αποκόλλησης (πρόσφυση) κατά  ISO 4624 μεγαλύτερη από 1,5 Μρa 
(Ν/mm2), 

 επαρκή αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση κατά  ΕΝ ISO 11507 ή ISO 16474 και 
εξωτερικές συνθήκες (αποφλοίωση, ρηγμάτωση, δημιουργία φυσαλίδων, κιμωλίωση, 
μεταβολή απόχρωσης κατά   ISO 4624 και  ISO 7724 

 υδροπερατότητα κατά ISO 1062-1 ή  ISO 1062-3  τουλάχιστον Class II (w< 0,5  kgr/(m2 * 
h0,5) 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς ή μεταλλικούς κάδους των  9 έως 12 lit. 
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4. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 

Άοσμο οικολογικό Βερνίκι ξύλου με βάση το νερό, λεπτού υμένα,  κατάλληλο για εφαρμογή σε 
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως φράχτες, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα σπίτια κ.λπ. με 
δυνατότητα παραλαβής συστολοδιαστολών. Θα αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια εφαρμογής 
ενώ παράλληλα θα επιτρέπει τη διαπνοή του.  Θα έχει  ενεργά φίλτρα UV και θα προστατεύει 
από  την κυάνωση και τη μούχλα. 

Θα εφαρμόζεται  με πινέλο ή ρολό  σε δύο στρώσεις. 

Το προϊόν θα φέρει επίσημη πιστοποίηση από το «ΑΣΑΟΣ» ή αντίστοιχα Ευρωπαϊκό 
οργανισμό ως οικολογικό προϊόν και θα φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της 
συσκευασίας του.   

Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 100 gr/l. 

Θα παραδίδεται σε μεταλλικά δοχεία των 2,5 λίτρων άχρωμο ή σε απόχρωση επιλογής της 
Υπηρεσίας. 

 

5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ 

Οικολογική ριπολίνη βάσεως νερού/πολυουρεθάνης, κατάλληλη για βαφή νέων ή παλαιών 
κυρίως ξύλινων αλλά και μεταλλικών επιφανειών, σε εσωτερικούς χώρους ή εξωτερικές 
συνθήκες περιβάλλοντος. Θα είναι κατάλληλη για βαφή ακόμη και επιφανειών ορυκτού 
υποστρώματος. Δεν θα περιέχει επικίνδυνες ουσίες,  όπως βαρέα μέταλλα, αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες ή φορμαλδεΰδη. Θα διακρίνεται για την πολύ καλή  πρόσφυσή του σε 
παλαιές επιφάνειες, την ευκαμψία, την αντοχή στην υγρασία, τη σκληρότητα της τελικής 
επιφάνειας και την σταθερότητα της λευκής απόχρωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το προϊόν θα φέρει επίσημη πιστοποίηση από το «ΑΣΑΟΣ» ή αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 
οργανισμό ως οικολογικό προϊόν και θα φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της 
συσκευασίας του.   

Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 90 gr/l. 

Θα παραδίδεται σε απόχρωση λευκού, σε  συσκευασίες των 2,0 τουλάχιστον λίτρων σε 
γυαλιστερή ή σατινέ  υφή, κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

 

6. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σιλικονούχο ακρυλικό οικολογικό αστάρι βάσεως νερού, κατάλληλο για προετοιμασία κάθε 
είδους ορυκτού οικοδομικού υποβάθρου (όπως τοίχοι από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες κλπ.) στο οποίο πρόκειται να εφαρμοσθούν υδατοδιαλυτά χρώματα σε 
εσωτερικούς αλλά κυρίως εξωτερικούς χώρους. θα παρουσιάζει πολύ ισχυρή διείσδυση και 
πρόσφυση με το υπόβαθρο το οποίο Θα αδιαβροχοποιεί/ επιτρέποντας τη διαπνοή του με 
παράλληλη αντοχή στα αλκάλιά τα οποία δεν θα επιτρέπει να μεταφέρονται στην εξωτερική 
επιφάνεια του τελικού χρώματος. Θα εφαρμόζεται σε μία στρώση επιφέροντας το επιθυμητό 
κατά το ανωτέρω αποτέλεσμα. 
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Το προϊόν θα φέρει επίσημη πιστοποίηση από το «ΑΣΑΟΣ» ή αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 
οργανισμό ως οικολογικό προϊόν και θα φέρει το ανάλογο σήμα «ecolabel» επί της 
συσκευασίας του. 

Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε,) 
θα πρέπει να είναι μικρότερη των 5gr/l. 

Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς κάδους των 10 lit. 

 

7.  ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

 Χρώμα βάσεως ακρυλικών ρητινών κατάλληλο για διαγράμμιση οδών, διαβάσεων 
πεζών και χώρων στάθμευσης, σε επιφάνειες ασφάλτου ή σκυροδέματος. Θα είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή με μηχάνημα διαγραμμίσεων ή πιστόλι airless ή ρολό. Θα πρέπει να  έχει 
εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα καθώς και πολύ καλή αντοχή στην έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Θα φέρει πιστοποίηση από εργαστήριο δημοσίου φορέα ή αντίστοιχο 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1871. 

Θα παραδοθεί σε συσκευασίες των 25 λίτρων στις παρακάτω αποχρώσεις: 

 Λευκό 
 Κίτρινο 

 

8. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Πλαστικά χρώματα σε συσκευασίες 0,75 λίτρου, κατάλληλα για ενσωμάτωση και χρωματισμό 
σε όλα τα πλαστικά και ακριλικά χρώματα των άρθρων “1” έως “3”, βάσεως νερού, για τη 
δημιουργία σύνθετων αποχρώσεων. Θα έχουν μεγάλη χρωστική δύναμη και κατάλληλα 
πηγμένα ώστε να προσδίδουν στο τελικό χρώμα μεγάλες αντοχές στην UV ακτινοβολία, τις 
καιρικές επιδράσεις, τα αλκάλια και τον χρόνο. Τα προσφερόμενα προϊόντα του παρόντος 
άρθρου Θα προέρχονται από ένα εκ των εργοστασίων παραγωγής των ειδών των άρθρων 
“1” έως “3”. 

Θα διατεθούν στις παρακάτω αποχρώσεις (των οποίων οι ποσότητες θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς ισοκατανομή): 

 Κίτρινο 
 Ώχρα 
 Μαύρο 
 Κόκκινο 
 Μπλε 
 Κεραμιδί 

 

9. ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ   

Χρώμα εσωτερικής χρήσης βάσης νερού, με πρώτη  ύλη συμπολυμερή (P.V.A.), για εφαρμογή 
σε εσωτερικούς χώρους όπου δεν απαιτούνται αντοχές σε πλύσιμο (όπως οροφές χώρων, 
κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.λπ.). Θα πρέπει να έχει εύκολη εφαρμογή και χρήση, εξαιρετική 
λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή διαπνοή και να είναι άοσμο κατά τη χρήση του. Η 
περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
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πρέπει να είναι μικρότερη των 30gr/l.  Το προϊόν θα παραδίδεται σε πλαστικούς κάδους των  9 
έως 15 lit. 

 

10. ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Ακρυλικός υδατοδιαλυτός στόκος σπατουλαρίσματος οικοδομικών επιφανειών σε μορφή 
σκόνης με βάση το τσιμέντο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Θα πρέπει  να δουλεύεται 
εύκολα με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας στο δοχείο ανάμιξης, να τρίβεται εύκολα και να 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην υγρασία, ιδιαίτερα για χρήση σε εξωτερικές συνθήκες (χωρίς 
τη προσθήκη πρόσμικτου). Θα χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και λείανση επιφανειών σε 
κάθε είδους ορυκτό υπόβαθρο, όπως σοβά, εμφανούς σκυροδέματος ή γυψοσανίδας που 
πρόκειται να βαφεί με χρώμα, καθώς και σε επιδιορθώσεις (μερεμέτια) πάνω από ήδη 
βαμμένες επιφάνειες. 

Θα παραδοθεί σε χάρτινους σάκους με εσωτερική επικάλυψη από φιλμ πολυαιθυλενίου των 
20 ή 25 κιλών ή σε σάκους πολυαιθυλενίου των 5 κιλών. 

 

11.  ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ (ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ) 

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών (βάσεως διαλύτου), κατάλληλο για βαφή κάθε είδους 
επιφανειών (τοίχοι, ξύλο, μέταλλο κ.λπ.) σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Ο υμένας που 
θα σχηματίζει η βαφή μετά την εφαρμογή της, θα παρουσιάζει ελαστικότητα, αντοχή στις 
χαράξεις τις ατμοσφαιρικές συνθήκες τη ρύπανση και το πλύσιμο. Θα είναι κατάλληλο για 
εφαρμογή με ρολό ή πινέλο. Η υφή της τελικής επιφάνειας θα είναι γυαλιστερή ή σατινέ. 

Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 300gr/l. Θα παραδοθεί σε συσκευασίες των 0,75  λίτρων  στις 
παρακάτω αποχρώσεις : 

 Λευκό 
 Μαύρο 
 Κόκκινο 
 Κίτρινο 
 Μπλε 
 Πράσινο (ral  6005) 
 Ώχρα 

 

 

12. ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ 

Βερνίκι εμποτισμού με βάση το λάδι (διαλύτου), μυκητοκτόνο, κατάλληλο για εφαρμογή σε 
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως φράχτες, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα σπίτια κ.λπ. με 
δυνατότητα παραλαβής συστολοδιαστολών. Θα έχει ισχυρή διεισδυτική ικανότητα στο ξύλο, 
ενεργά φίλτρα UV, προσφέροντας συγχρόνως μακροχρόνια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την 
κυάνωση και τη μούχλα.  

Θα εφαρμόζεται μόνο με πινέλο, σε δύο στρώσεις. Θα έχει ελαφρά οσμή και θα είναι 
ελεύθερο αρωματικών υδρογονανθράκων. 
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Η περιεκτικότητα του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη των 400 gr/l. 

Θα παραδοθεί σε οποιαδήποτε απόχρωση (που διατίθεται προχρωματισμένο από το 
εργοστάσιο κατασκευής του προϊόντος) σε μεταλλικά δοχεία των 5 λίτρων. 

 

13.  ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ 

Ελαστική μαστίχη για εφαρμογή σε ξύλινες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους και 
προστατευμένα σημεία εξωτερικών χώρων. Θα μπορεί να τοποθετείται σε τρύπες ή σκισίματα 
ξύλων σε βάθος από 2 έως 6 χιλιοστά με μόνο ένα πέρασμα. 

Η συσκευασία του θα είναι σε σωληνάριο 400 γραμμαρίων έτοιμο να χρησιμοποιηθεί μόνο με 
σπάτουλα χωρίς να χρειάζεται πιστόλι σιλικόνης ή άλλα εργαλεία. 

Θα έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Μετά την τοποθέτησή του σε λίγες ώρες θα γίνεται 
σκληρό (SHORE 50) και θα μπορεί να τριφτεί να τρυπηθεί και να βερνικωθεί όπως το κανονικό 
ξύλο. 

Θα παραμένει ελαστικό στη αρχική κλειστή συσκευασία του για ένα χρόνο τουλάχιστον.  

Θα είναι φιλικό στο περιβάλλον και τους εργαζόμενους. 

Θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και θα μπορεί να ζητείται από την 
Υπηρεσία η κατάλληλη κάθε φορά για τις ανάγκες της. 

 

14.  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT (ΆΟΣΜΟ) 

Μίγμα παραφινών, κυκλοπαραφινών και αρωματικών υδρογονανθράκων, διαυγές, με 
χαρακτηριστική οσμή, χωρίς διαβρωτικές ιδιότητες, κατάλληλο για αραίωση βερνικιών ή 
βερνικοχρωμάτων που δουλεύονται με ρολό ή πινέλο.  Θα παραδοθεί σε μεταλλικά δοχεία 
περιεχομένου από 4 έως  20 λίτρα. 

 

15.  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 

Μίγμα πτητικών οργανικών διαλυτών, άχρωμο, ταχυστέγνωτο, αδιάλυτο στο νερό, κατάλληλο 
για αραίωση χρωμάτων και ασταριών βάσεως διαλύτη. 

 

16. ΠΙΝΕΛΑ  2 &1/2" 

Επίπεδα διπλά πινέλα με ξύλινη λαβή και φυσική  ισοκέφαλη μακριά τρίχα (λευκού χρώματος) 
άριστης ποιότητας κατάλληλα για όλους τους τύπος χρωμάτων. 

Διαστάσεις: μήκος τρίχας τουλάχιστον 65 mm, πλάτος στροφείου 2&1/2", πάχος στροφείου 
τουλάχιστον 22 mm.  

 

17. ΠΙΝΕΛΑ  1" 

Επίπεδα διπλά πινέλα με ξύλινη λαβή και φυσική ισοκέφαλη μακριά τρίχα (λευκού χρώματος) 
άριστης ποιότητας κατάλληλα για όλους τους τύπος χρωμάτων. Διαστάσεις: μήκος τρίχας  
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τουλάχιστον 52 mm, πλάτος στροφείου 1", πάχος στροφείου τουλάχιστον 17mm. 

 

18. ΠΙΝΕΛΑ  ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΙΑΛΥΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 2" 

Επίπεδα πινέλα με ξύλινη λαβή και ανάμεικτη τρίχα, φυσική κατά 40% και συνθετική κατά 60% 
περίπου, άριστης ποιότητας, ιδιαίτερα κατάλληλα για βερνίκια ξύλου βάσεως νερού.  
Διαστάσεις: μήκος τρίχας τουλάχιστον 52 mm, πλάτος στροφείου 2", πάχος στροφείου 14-16  
mm.  

 

19. ΠΙΝΕΛΑ  ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΙΑΛΥΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ 3" 

Επίπεδα  πινέλα με ξύλινη λαβή και ανάμεικτη τρίχα, φυσική κατά 40% και συνθετική κατά 60% 
περίπου, άριστης ποιότητας, ιδιαίτερα κατάλληλα για βερνίκια ξύλου βάσεως νερού.  
Διαστάσεις: μήκος τρίχας τουλάχιστον 62 mm, πλάτος στροφείου 3", πάχος στροφείου 17-18  
mm.  

 

20.  ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΔΙΠΛΑ 3" 

Πινέλα διπλά περιστροφικά κατάλληλα για τοποθέτηση σε κοντάρι, όπως του εδαφίου ¨25¨, με 
πλαστική ρυθμιζόμενη λαβή που θα φέρει σπείρωμα στο εσωτερικό της με βίδα-πεταλούδα 
για δημιουργία οποιαδήποτε κλίσης έως 180 μοίρες  και φυσική λευκή  τρίχα.  

 

21. ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ρολά γούνινα από φυσική τρίχα προβάτου κατάλληλα για βαφή πλαστικών, ακρυλικών ή άλλων 
χρωμάτων βάσεως νερού σε μεγάλες επιφάνειες ορυκτού υποβάθρου λείας σχετικά υφής. Θα 
έχουν διάμετρο κυλίνδρου 5 εκ. και μήκος κυλίνδρου 18 εκ. Η πυκνότητα γούνας θα είναι 
τουλάχιστον  45 ίνες ανά τετρ. εκατοστό και το μήκος των ινών 1,8 εκ..  Θα πρέπει να στρώνουν 
εύκολα το χρώμα, να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή και  υψηλή απόδοση τετραγωνικών 
μέτρων βαμμένης επιφάνειας. Θα παραδίδονται κομπλέ με βραχίονα χειρισμού. 

 

22. ΡΟΛΟ  ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ¨ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ¨ 

Ρολά ελαιοχρωματισμών κατάλληλα για όλα τα είδη χρωμάτων, αποτελούμενα από κύλινδρο 
πολυαμιδίου, γούνινο λευκό πέλος 10 έως 12 mm, με χαρακτηριστική κίτρινη ρίγα, ιδιαίτερα 
ανθεκτικά στους διαλύτες. Θα περιλαμβάνεται  αντίστοιχος βραχίονας χειρισμού μήκους 27 
έως 30 εκ.  Θα παραδίδονται σε δύο μήκη κυλίνδρων: 

 5 έως 6 εκατοστών 
 10 εκατοστών   

 

23. ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ 

Στοκαδόροι με ανοξείδωτη λάμα και πλαστική λαβή που θα παραδίδονται σε δύο πλάτη λάμας: 

 5 εκ. 
 8 εκ. 
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24.  ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΛΑΜΑ 

 Σπάτουλα ελαιοχρωματιστή, με μακριά ανοξείδωτη λάμα, λαβή δύο τεχνητών υλικών 
(όχι ξύλινη) σε διάφορα πλάτη λάμας: 

 12 εκατοστά 
 14 εκατοστά 
 16 εκατοστά 

 

25. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ 

Μεταλλικά κοντάρια κατάλληλα για στερέωση ρολών ή πινέλων  ελαιοχρωματισμών, από 
αλουμίνιο, πτυσσόμενα μετά την πλήρη επιμήκυνση. Θα παρουσιάζουν σταθερότητα όταν 
είναι σε πλήρη έκταση και στο άκρο τους θα φέρουν πλαστική επικάλυψη. Θα παραδοθούν σε 
δύο μεγέθη: 

 Μέγιστου μήκος σε πλήρη επιμήκυνση  2,00 μέτρα 
 Μέγιστου μήκος σε πλήρη επιμήκυνση  3,00 μέτρα 

 

26.  ΧΑΡΤΙ ONTOYΛE (ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ) 

Χαρτί κυματοειδές-οντουλέ κατάλληλο για κάλυψη-προστασία δαπέδων σε χώρους που 
πρόκειται να γίνουν εργασίες ελαιοχρωματισμών. 

Θα παραδοθεί σε ρολά μήκους 60 τουλάχιστον μέτρων, πλάτους 1,00 μέτρου και βάρους 
τουλάχιστον 20 κιλών. 

 

27. ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΙΧΟΥ (ΣΙΔΕΡΟΧΑΡΤΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) 

Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής με κόκκους από καρβίδιο του πυριτίου (ανθρακοπυρίτιο), κατάλληλα 
για λείανση στόκου και γενικά  επιφανειών ορυκτού υποβάθρου, όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, 
εμφανές σκυρόδεμα κ.λπ. Θα παραδίδονται σε φύλλα διαστάσεων 230χ280 mm με μέγεθος 
κόκκων   150 και 320,  ενδεικτικού τύπου 3Μ. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΞΥΛΕΙΑ 

Με τη μελέτη στην οποία  επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια  ξυλείας  για την κατασκευή επίπλων, την επισκευή κιγκλιδωμάτων πάρκων, ξύλινων 
στεγάστρων και γενικά τις ανάγκες εκτέλεσης πάσης φύσεως νέων ή επισκευαστικών 
ξυλουργικών εργασιών από το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Θέρμης. Στα 
υλικά της προμήθειας περιλαμβάνονται ακόμη περιορισμένος αριθμός ειδικών μεταλλικών 
συνδετικών ξύλινων μελών. 

Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης, οφείλουν να 
διακρίνονται για την αρτιότητά τους, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχες  προδιαγραφές, να 
πληρούν τις ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω για καθένα από αυτά και να 
εναρμονίζονται με τα οριζόμενα πρότυπα όπου αυτά αναφέρονται. Εάν εμφανίζουν 
οποιοδήποτε ελάττωμα ή ποιότητα που υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, φθορές κατά τη 
μεταφορά κ.τ.λ. δεν θα γίνονται αποδεκτά. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, 
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ύστερα από εντολή της διαχειρίστριας Υπηρεσίας (του Δήμου) της προμήθειας,  στο χώρο 
όπου στεγάζεται το ξυλουργικό εργαστήριο του Δήμου Θέρμης ή στο κτίριο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στην περιοχή του οικισμού Τριαδίου της Δ.Κ. Θέρμης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των υλικών της προμήθειας 
προς αξιολόγηση, στην αρμόδια επιτροπή εφόσον του ζητηθούν. 

Η επιμέτρηση  των προϊόντων ξυλείας τα οποία τιμολογούνται με το κυβικό μέτρο όπου 
ορίζεται έτσι στον επισυναπτόμενο πίνακα υλικών, θα γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις 
της ξυλείας που θα παραδίδεται.   

 

Αναλυτικότερα, ζητούνται τα παρακάτω  υλικά: 

 

1. ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*25mm 

Φύλλα μοριοσανίδας, με επικάλυψη έγχρωμης ημιγυαλιστερής μελαμίνης στις δύο όψεις της. 
Ο πυρήνας από μοριοσανίδα,  θα πρέπει να έχει υψηλή αντοχή σε κάμψη, εφελκυσμό και την 
υγρασία εσωτερικών χώρων (κατηγορία Ρ2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 312). 

Οι εξωτερικές επιφάνειες της μελαμίνης θα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση σε 
τριβή, χάραξη, ρηγμάτωση, στα χημικά καθαρισμού, στο ράγισμα και θα δημιουργούν καθαρές 
γραμμές κοπής κατά την επεξεργασία τους, χωρίς «πετάγματα».  Τα τελικά προϊόντα  πρέπει να 
κατατάσσονται ως προϊόντα χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης, κατάταξη Ε1 ή χαμηλότερη  
και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, το οποίο 
θα εμπεριέχεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς που θα κατατεθεί από τους 
διαγωνιζόμενους. 

Tα προϊόντα των επικαλυμμένων μοριοσανίδων, θα παράγονται από επιχείρηση που θα 
διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας της παραγωγής της κατά ΙSO 9001. 

 Οι αποχρώσεις της μελαμίνης στα φύλλα που θα παραδοθούν θα είναι οι παρακάτω: 

 μονόχρωμη μπεζ (ενδ. κωδικός εταιρείας ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ 102 Π3 ΕΒΡΟΣ)   
 απομίμηση ξύλου οξιάς (ενδ. κωδικός εταιρείας ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ 311 Π1 ΑΞΙΟΣ).   

 

2. ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*18mm. 

Φύλλα μοριοσανίδας, με επικάλυψη έγχρωμης ημιγυαλιστερής μελαμίνης στις δύο όψεις της. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και η πιστοποίηση των προϊόντων του παρόντος εδαφίου θα είναι οι 
ίδιες με αυτές που αναφέρονται στα υλικά του εδαφίου ¨1¨. 

Οι αποχρώσεις της μελαμίνης στα φύλλα που θα παραδοθούν θα είναι οι παρακάτω:   

 μονόχρωμη μπεζ (ενδ. κωδικός εταιρείας ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ 102 Π3 ΕΒΡΟΣ)   
 απομίμηση ξύλου οξιάς (ενδ. κωδικός εταιρείας ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ 311 Π1 ΑΞΙΟΣ)   
 απομίμηση ξύλου δρυός (ενδ. κωδικός εταιρείας ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ 351 Π7 Π8 ΚΗΡΕΑΣ).  
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3. ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*8mm. 

Φύλλα μοριοσανίδας, με επικάλυψη έγχρωμης ημιγυαλιστερής μελαμίνης στις δύο όψεις της. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές,  η πιστοποίηση και οι αποχρώσεις των προϊόντων του παρόντος 
εδαφίου θα είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στα υλικά του εδαφίου ¨2¨. 

 

4.  ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ   ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

Φύλλα από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (mdf), επενδεδυμένα και στις δύο όψεις τους με 
φυσικό καπλαμά οξιάς. Στην μία εκ των δύο πλευρών, τα φύλλα καπλαμά που θα 
επικολληθούν θα είναι ποιότητας Α+, χωρίς οποιοδήποτε στίγμα, με έμφαση στην 
κεντραρισμένη βένα, συρραφή με αναδίπλωση τύπου ¨book match¨, πλάτος κάθε φύλου 
καπλαμά τουλάχιστον 20 cm (μέγιστο 9 φύλλα κατά πλάτος του φύλου ινοσανίδας-185 cm).  Ο 
πυρήνας από ινοσανίδα, κατάταξης στην κατηγορία Ρ2 κατά ΕΝ 312 («σανίδες γενικής χρήσης 
σε ξηρές συνθήκες»), θα ορίζεται  ως προϊόν χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης, κατάταξη Ε1 ή 
χαμηλότερη και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου, το οποίο θα κατατεθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

5. ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

Φύλλα από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (mdf), επενδεδυμένα και στις δύο όψεις τους με 
φυσικό καπλαμά δρυός. Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨4¨. 

 

6. ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*9mm 

Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨4¨. 

 

7. ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*19mm 

Φύλλα από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (mdf), χωρίς επικάλυψη, κατάταξης στην κατηγορία 
Ρ2 κατά ΕΝ 312 («σανίδες γενικής χρήσης σε ξηρές συνθήκες»), που θα κατατάσσονται ως 
προϊόντα χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης, κατάταξη Ε1 ή χαμηλότερη και θα συνοδεύονται 
από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, το οποίο θα κατατεθεί κατά 
τη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

8. ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*10mm 

Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨7¨. 

 

9. ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*122cm*8mm 

Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨7¨. 
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10.  ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ 

Ξυλεία από σουηδική ή φινλανδική πεύκη πρώτης ποιότητας (¨unsorted¨), κατηγορίας αντοχής 
τουλάχιστον C24. Θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 14081 και θα 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής.  Η σήμανση θα 
πρέπει να αποδεικνύεται με ειδική σφραγίδα, “CE” , επάνω σε ορισμένα από τα τεμάχια 
ξυλείας (ή σήμανση δέματος) που θα παραδοθεί, στην οποία θα αναφέρεται και η κατηγορία 
αντοχής. Επίσης στο σόκορο κάθε ξύλου θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα αντιστοιχεί στη 
ταξινόμηση της ποιότητάς του   στη κατηγορία ¨unsorted¨, όπως αυτή καθορίζεται από τον 
παραγωγό και θα δηλώνεται στην ιστοσελίδα του ή σε οποιοδήποτε έγγραφο-τεχνικό 
φυλλάδιό του κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους. Ο τρόπος  που θα αποδεικνύεται η 
ποιοτική κατάταξη της ξυλείας θα δηλώνεται εγγράφως απο τους διαγωνιζόμενους. 

Θα παραδοθεί σε δοκούς διαστάσεων : 

 πλάτους 150 mm και πάχους 50 mm, 
 πλάτους 130 mm  και πάχους 65 mm, 
 πλάτους 150 mm  και πάχους 75 mm, 

και μήκη επιλογής της Υπηρεσίας. Επιτρέπεται απόκλιση των ανωτέρω διαστάσεων έως 
ποσοστού 5%. 

 

11. ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ  ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ 

Ξυλεία από σουηδική ή φινλανδική πεύκη πρώτης ποιότητας (¨unsorted¨), σε οποιαδήποτε 
διατιθέμενη διατομή και μήκος δοκού, κατηγορίας αντοχής τουλάχιστον C24,  πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 338 ή ΕΝ 14081 που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε ξύλινη  δοκός του παρόντος εδαφίου θα 
είναι πλανισμένη  σε όλες τις κατά μήκος πλευρές της, θα φέρει διακοσμητική διαμόρφωση 
των κατά μήκος ακμών της (δύο ή τεσσάρων κατ΄ επιλογή της Υπηρεσίας) και του άκρου της 
(φουρούσι) με ειδικό κοπτικό εξάρτημα (από κατάλληλο ξυλουργικό μηχάνημα). Το σχέδιο της 
παραπάνω διακοσμητικής διαμόρφωσης θα γίνεται μετά από  συνεννόηση της Υπηρεσίας και 
του αναδόχου προμηθευτή. Η ποιότητα της τελικής επιφανείας της πλανισμένης ξυλείας θα 
είναι άριστη, τέτοια, που θα επιδέχεται χρωματισμό χωρίς απαίτηση περαιτέρω επεξεργασίας. 
Θα παραδίδεται σε διατομές και μήκος δοκών επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

12. ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 

Σανίδια από ελάτη κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής  προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, 
Φινλανδία), πριστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 9,5 έως 10 εκ. πάχους 2,3 έως 2,5 εκ. 
ποιότητας τουλάχιστον κατηγορίας V ή αντίστοιχης. Θα παραδοθούν σε μήκη 3,0μ.  Θα είναι 
κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών 
(απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε οριζόντιους φορείς ξυλοτύπων ή γενικά σε 
κατασκευές που απαιτείται πιστοποίηση της αντοχής της χρησιμοποιούμενης ξυλείας). 

 

13. ΛΑΤΑΚΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 

Πριστή ξυλεία από σκανδιναβική πεύκη, τετραγωνικής διατομής 7,5χ7,5 εκ. έως 8χ8 εκ., 
ποιότητας τουλάχιστον κατηγορίας V, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές 
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ξυλοτύπων χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών (απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε 
οριζόντιους φορείς ξυλοτύπων ή γενικά σε κατασκευές που απαιτείται πιστοποίηση της 
αντοχής της χρησιμοποιούμενης ξυλείας). Κάθε τεμάχιο-λατάκι θα προέρχεται από ένα 
αντίστοιχο αυτοτελή κορμό δένδρου. Θα παραδοθούν σε μήκη 3,0 μ.. 

 

14.  ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 

Μαδέρια από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής  προέλευσης (Αυστρία, 
Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πριστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 
4,5 έως 5,0 εκ. ποιότητας τουλάχιστον κατηγορίας V ή αντίστοιχης. Θα παραδοθούν σε μήκη 
4,0μ.  Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή 
μικροκατασκευών (απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σε οριζόντιους φορείς ξυλοτύπων ή 
σε σκαλωσιές και γενικά σε κατασκευές που απαιτείται πιστοποίηση της αντοχής της 
χρησιμοποιούμενης ξυλείας). 

 

15. ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΤΕΓΩΝ 

Ξυλεία από πεύκη ή ελάτη εγχώριας προέλευσης διαμορφωμένη σε καδρόνια για χρήση σε 
κατασκευές ξύλινων στεγών. Θα παραδίδεται σε διαστάσεις πλάτους χ ύψους: 28x45 ή 35χ55 ή 
45χ65 mm και σε μήκος 3,00 ή 4,00 ή 5,00 μέτρων, επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

16. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΑΜΠΟΤΕ ΣΤΕΓΩΝ 

Ξυλεία από σουηδική ή φινλανδική πεύκη πρώτης ποιότητας, πλανισμένη και με  διαμόρφωση 
των κατά μήκος άκρων για αλληλοεπικάλυψη, κατάλληλη για επένδυση της κάτω πλευράς 
στεγών, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Θα παραδίδεται σε σανίδες πλάτους 90 έως 150  mm, 
πάχους 14 έως 15 mm και μήκους 4,00 περίπου μέτρων. Η διαμόρφωση των σανίδων στην 
ορατή πλευρά τους θα είναι σε σχέδιο ¨σκωτία¨ ή ¨νυχάκι¨, κατ’  επιλογή της Υπηρεσίας. 

 

17. ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*21mm ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (MPETOFILM) 

Πλάκες κόντρα πλακέ από ξυλεία σημύδας με αμφίπλευρη εξωτερική επικάλυψη από φιλμ 
φαινολικής ρητίνης τουλάχιστον 120 gr/m2, κατάλληλες για χρήση ως ξυλοτύπων σε 
κατασκευές εμφανούς σκυροδέματος. Θα κατασκευάζονται  με χρήση συγκολλητικών υλικών 
κατηγορίας WBP (κατηγορία 3 κατά ΕΝ 636-3 και ΕΝ 314-2) κατάλληλες για εξωτερικές 
συνθήκες υψηλής υγρασίας. Θα φέρουν εξωτερικές πλευρές  χωρίς ελαττώματα, για χρήση 
εμφανή.   

 

18.  ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*21mm 

Πλάκες κόντρα πλακέ από ξυλεία σημύδας κατάλληλες για χρήση σε  εξωτερικούς  χώρους, με 
χρήση συγκολλητικών υλικών κατηγορίας WBP (κατηγορία 3 κατά ΕΝ 636-3 και ΕΝ 314-2). Θα 
φέρουν εξωτερικές πλευρές  χωρίς ελαττώματα, για χρήση εμφανή,  χωρίς επικάλυψη (βαφή 
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κ.λπ.). Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να φέρουν 
κατακόρυφα φορτία κάθετα στην διάσταση του πάχους τους. 

 

19.  ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*15mm 

Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨18¨. 

 

20.  ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*9mm 

Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του εδαφίου ¨19¨. 

 

21. ΦΥΛΛΑ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ   2465mm *1245mm *0,8mm 

Φύλλα λευκής γυαλιστερής φορμάϊκας κατάλληλα για χρήση ως πίνακες μαρκαδόρου. 

 

22. ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΛΟΥ «INSULATE» 244cm*122cm*12mm 

Φύλλα φελλού «insulate» για κατασκευή πινάκων ανακοινώσεων. 

 

23. ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, πλάτους 22 mm 

Ταινία περιθωρίων από PVC πάχους 2mm και πλάτους 22mm, με προεπάλλειψη κόλλας, 
κατάλληλης για επικόλληση σε σόκορο μοριοσανίδας που φέρει επικάλυψη μελαμίνης από 
μηχανή συγκόλλησης. Θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον, από ανακυκλώσιμα 
υλικά, αδιάβροχα, να μην περιέχουν βλαβερές ουσίες και βαρέα μέταλλα και να μην 
εκπέμπουν βλαβερές ουσίες κατά την καύση τους. Θα παραδίδεται σε κουλούρες των 75μ. στις 
παρακάτω αποχρώσεις : μπεζ, απομίμηση ξύλου οξιάς και απομίμηση ξύλου δρυός και vegge. 
Η κατανομή των ποσοτήτων ανά απόχρωση θα γίνεται κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. 

 

24. ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, πλάτους 28 mm 

Ταινία περιθωρίων από PVC πάχους 2mm, πλάτους 28mm και κατά τις λοιπές προδιαγραφές 
του προϊόντος ισχύουν αυτές του εδαφίου ¨23¨. 

25. Ασφαλτική Στεγανωτική μεμβράνη  

Πλαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη με βάση το πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) κατάλληλη 
για στεγάνωση δωμάτων ή κιοσκιών. Θα φέρει οπλισμό πολυεστέρα, πολυαιθυλένιο στην κάτω 
πλευρά και ορυκτή ψηφίδα γκριζοπράσινης ή καφεκόκκινης ή μαύρης απόχρωσης επιλογής της 
Υπηρεσίας στην επάνω πλευρά. Θα αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, τις κλιματικές 
συνθήκες, στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ θα διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ( έως  -10°C). Το βάρος της μεμβράνης θα είναι 4,0 κιλά ανά τετ. 
μέτρο. Θα φέρει σήμανση CE θα είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ 13969 ή ΕΝ13707. 
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26. ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

Μεταλλικές γωνίες κατάλληλες για σύνδεση ξύλινων μελών υπό γωνία 90 μοιρών. Θα είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρουν ικανό αριθμό οπών για την 
τοποθέτηση κοχλιών. Τα μέλη κάθε γωνίας θα έχουν μήκος τουλάχιστον 90 mm, πλάτος 65 έως 
90 mm, πάχος ελάσματος τουλάχιστον 2  mm και θα φέρουν νεύρωση στο σημείο κάμψης 
μεταξύ των μελών για αύξηση της ακαμψίας της. 

 

27. ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

Βάσεις μεταλλικές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλες για την στήριξη 
ξύλινων υποστυλωμάτων και την μεταβίβαση των φορτίων τους στη επιφάνεια έδρασης. Κάθε 
βάση θα αποτελείται από δύο μέρη (διαιρούμενου τύπου) συμμετρικά όμοια. Θα έχουν 
συνολικό ύψος 130 - 140 mm, πλάτος 70 έως 90 mm, πάχος ελάσματος κατασκευής 
τουλάχιστον 4 mm, το οποίο θα έχει καμφθεί τρεις φορές σε στράντζα έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ενιαία διατομή χωρίς συγκολλήσεις. Μεταξύ του οριζοντίου σκέλους που θα 
εφάπτεται επί της επιφάνειας έδρασης και του καθέτου επί αυτού, θα υπάρχει νεύρωση για 
την αύξηση της μεταξύ τους ακαμψίας. Κάθε σκέλος της βάσης θα φέρει μία οπή για την 
στερέωσή του επί της επιφάνειας έδρασης και τρεις οπές για την στερέωση επί του 
υποστυλώματος. Το υποστύλωμα όταν θα είναι τοποθετημένο επί της βάσης θα απέχει από 
την  επιφάνεια έδρασης απόσταση τουλάχιστον 60  mm. 

 

28. ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Ξύλινες δοκοί, κατασκευασμένες από ξυλεία πεύκης ή ελάτης α΄ ποιότητας, προέλευσης 
Σουηδίας ή Φινλανδίας με τη διαδικασία της επικόλλησης ξύλινων λωρίδων (glued  laminated 
timber). Θα έχουν πιστοποιημένη αντοχή κατηγορίας τουλάχιστον C 24, θα εναρμονίζονται με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14080 και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
του εργοστασίου παραγωγής.  Η σήμανση θα πρέπει να αποδεικνύεται με ειδική σφραγίδα 
“CE”  ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο  επάνω στις ξύλινες δοκούς πριν αυτές κοπούν στις 
επιθυμητές διαστάσεις, στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής τους, η 
κατηγορία αντοχής και το πρότυπο στο οποίο εναρμονίζονται. Οι ξύλινες δοκοί που θα 
παραδοθούν στο Δήμο Θέρμης στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας θα είναι διατομής 
90χ90, 120χ120 ή 120χ160   mm (αποδεκτή απόκλιση κάθε διάστασης έως 5 mm) και τα μήκη 
τους από περίπου 3,00 μ. έως  8,00μ. Κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. Θα είναι επικαλυμμένες με 
φιλμ πολυαιθυλενίου αδιαπέρατο από το ηλιακό φως.   

  

29. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ 

Δοκοί από εμποτισμένη ξυλεία εγχώριας πεύκης σε απόχρωση σκούρο καφέ ή ανοιχτόχρωμου 
πράσινου. Θα έχουν υποβληθεί στη διαδικασία εμποτισμού με υδατικό διάλυμα 
συντηρητικού- μυκητοκτόνου σκευάσματος (στο οποίο θα έχει προστεθεί κατάλληλη χρωστική) 
σε κύλινδρο με δημιουργία κενού υπό υψηλή πίεση. Θα παραδίδονται σε οποιαδήποτε 
διάσταση και μήκος ζητηθεί από την διαχειρίστρια της προμήθειας Υπηρεσία. Ενδεικτικά 
αναφέρονται διάμετροι Φ65, Φ70, Φ90mm. 
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30. ΠΛΑΚΕΣ OSB 

Δομικές ξυλόπλακες που κατασκευάζονται από ειδικά ξυλοτεμαχίδια διαστρωμένα σε στρώσεις 
με αντίθετο εναλλάξ προσανατολισμό, συγκολλημένα με ρητίνη υψηλής συγκολλητικής 
δύναμης σε κατάλληλες βιομηχανικές συνθήκες (oriented strand boards – OSB).  Κάθε φύλλο 
θα έχει 2,50  μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και πάχος τουλάχιστον 22 χιλιοστά. Θα είναι κατάλληλα 
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους υπό υγρές συνθήκες (κατηγορία 3). Θα είναι 
πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 13986 και θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση 
CE. Τα τελικά προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα χαμηλής εκπομπής 
φορμαλδεΰδης, κατάταξη Ε1 ή χαμηλότερη και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, το οποίο θα εμπεριέχεται στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους. 

 

31. ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πάγκοι εργασίας κατάλληλοι για χρήση σε κουζίνες, εργαστήρια χώρους υγιεινής και 
αντίστοιχους χώρους εργασίας με απαιτήσεις αντοχής και στεγανότητας. Θα είναι 
κατασκευασμένοι με πυρήνα από αδιάβροχη μοριοσανίδα, ταξινομημένη ως τύπος Ρ5 κατά  το 
πρότυπο ΕΝ 312, η οποία θα φέρει επικάλυψη από υλικό που θα  παρουσιάζει μεγάλη αντοχή 
στην τριβή, στη χάραξη, στις υψηλές θερμοκρασίες, στην υγρασία και στα οξέα.  

Θα παραδίδεται σε ολόκληρα φύλλα μήκους 4,20 περίπου μέτρων (ή μισά κατά την έννοια του 
μήκους), πλάτους 60 εκ. και πάχους 4 εκ. με κουρμπαρισμένη τη μία επιμήκη πλευρά η οποία 
θα φέρει σταλαγμό στο κάτω άκρο της. Η απόχρωση της προς χρήση επιφανείας θα είναι  
επιλογής της Υπηρεσίας (από τη σειρά και τον παραγωγό που θα προτείνει η κάθε 
διαγωνιζόμενη επιχείρηση). 

 

32. ΣΑΝΙΔΕΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Σανίδες τοπικής ξυλείας από ξύλο Bankirai ή Tatagouba ή Dabema ή Iroko, ξηραντηρίου, 
διαστάσεων 120Χ21 mm και μήκους μέχρι 4,00μ. Θα φέρουν κατάλληλη επεξεργασία στην 
ορατή επιφάνειά τους για λόγους αντιολισθηρότητας (ριγωτή μορφή). Οι σανίδες πρέπει να 
έχουν ξηρανθεί σωστά ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε δάπεδα εξωτερικών χώρων. 

 

32. ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

Στρόγγυλη ξυλεία καστανιάς κατάλληλα ξηραμένη, ώστε να αντέχει σε συνθήκες έντονης 
υγρασίας. Θα παραδίδεται σε κορμούς διαμέτρου Φ12, καθαρισμένους, σε μήκος μέχρι 3,00μ., 
για την κατασκευή ή αντικατάσταση τμημάτων περιφράξεων δίπλα σε μονοπάτια περιπατητών. 
Οι αποχρώσεις του ξύλου (ανοιχτόχρωμο-σκουρόχρωμο) θα επιλέγονται από την υπηρεσία.  
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Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Διαχειριστής των Ομάδων των προμηθειών του παρόντος διαγωνισμού είναι το Τμήμα 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Θέρμης. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Ομάδα Α : 24 μήνες 

Ομάδα Β:  24 μήνες 

Ομάδα Γ: 24 μήνες 

Ομάδα Δ: 12 μήνες 

Ομάδα Ε: 24 μήνες 

Ομάδα ΣΤ: 18 μήνες 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Ομάδα Α: Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται έπειτα από έγγραφη εντολή του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης (κτίριο 
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου), εκτός της άμμου, των προϊόντων 
δομικού χάλυβα - δομικών πλεγμάτων και σχιστόλιθου, (ακανόνιστες και κατεργασμένες) που 
θα παραδίδονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο τεχνικών 
προδιαγραφών. Στην τιμή μονάδος των ειδών της προμήθειας, περιλαμβάνεται η μεταφορά και 
η παράδοσή τους από τον προμηθευτή, με δικά του μεταφορικά μέσα και σε χώρο παράδοσης, 
όπως προσδιορίζεται με τα παραπάνω.  
 
Ομάδα Β: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις ανάγκες του Δήμου, σε 
οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση (περιοχή) εντός των ορίων του Δήμου 
Θέρμης, όπου θα εκτελούνται εργασίες από το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του 
Δήμου.    
 
Ομάδα Γ: Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά από έγγραφη εντολή του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης ή με 
γερανοφόρο όχημα  του προμηθευτή σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου 
Θέρμης υποδειχθεί, από την διαχειρίστρια υπηρεσία της προμήθειας. 
 

Ομάδα Δ: Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης 
(κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου) σύμφωνα με το σχεδιασμό και 
έπειτα από έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. 
 
Ομάδα Ε: Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας έπειτα από έγγραφη 
παραγγελία. 
 
Ομάδα ΣΤ: Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από εντολή της 
διαχειρίστριας Υπηρεσίας της προμήθειας, στο χώρο όπου στεγάζεται το ξυλουργικό 
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εργαστήριο του Δήμου Θέρμης ή στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης (κτίριο Οικονομικής 
Υπηρεσίας επί της οδού Θέρμης-Τριαδίου). 
 
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Τα προς παράδοση υλικά όλων των ανωτέρω προμηθειών, θα παραλαμβάνονται από τα μέλη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης Οικοδομικών Προμηθειών, έπειτα από συνεννόηση με τον 
υπεύθυνο προμηθευτή, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν. Υλικά των οποίων η μονάδα μέτρησης είναι 
το κιλό ή το κυβικό ή ο τόνος επί αυτοκινήτου, θα συνοδεύονται απαραιτήτως από ζυγολόγιο, 
ώστε να προκύπτει η ποσότητα που παραδίδεται, από τη διαφορά βάρους του κενού και 
φορτωμένου φορτηγού.  
Μετά την παραλαβή των υλικών, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα συντάσσεται το  πρωτόκολλο 
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας και αφού υπογράψουν τα μέλη της 
και ο προμηθευτής θα αποστέλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία για ενταλματοποίηση. 
Κατά τα λοιπά, ό,τι αναγράφεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
 
Σημειώνεται, ότι στην τιμή μονάδος των ειδών της προμήθειας, περιλαμβάνεται η μεταφορά 
και η παράδοσή τους από τον προμηθευτή, με δικά του μεταφορικά μέσα και σε χώρο 
παράδοσης, όπως προσδιορίζεται με τα παραπάνω. 
 

Παρατάσεις  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ν. 4412/2016 
Η διαχειρίστρια υπηρεσία των ανωτέρω συμβάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να μην 
εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο των ειδών. 
 
Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Α’) 

Κατά την φάση διενέργειας του διαγωνισμού θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους ως 
περιεχόμενο φακέλου των τεχνικών προσφορών τα παρακάτω: 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) ή αντίγραφα τμημάτων των έντυπων καταλόγων 
των εργοστασίων παραγωγής ή των αντιπροσώπων τους στη Ελληνική αγορά που αναφέρονται 
στα προσφερόμενα προϊόντα με α/α 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 24, 31, 32, 33, 34, 35 και 37 δηλαδή 
στα εξής: ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΜΑΥΡΑ (ΦΑΙΑ), ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Τ131, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΡΑΒΔΟΙ 
ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΈΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ, ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ,  
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, ΚΛΩΒΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΔΟΚΩΝ –
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΦΥΛΛΑ 
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΛΑΣΗΣ 
Β125 Ή C250, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΛΕΥΚΑ, ΧΥΤΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, -
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 mm, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ. 

1. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται από 
τους διαγωνιζόμενους, α) ότι όλα τα προσφερόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται ή 
υπερκαλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά για καθένα από 
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αυτά, β) οι επιχειρήσεις – κατασκευαστές από τις οποίες θα προέρχονται όλα τα 
προσφερόμενα υλικά, καθώς και η εμπορική τους ονομασία όπου αυτή υφίσταται και γ) 
ότι η προσφερόμενη άμμος προέρχεται από νόμιμη αμμοληψία. 

2. Τα πιστοποιητικά CE εναρμόνισης των σάκων τσιμέντου, λοιπών ξηρών κονιαμάτων, 
στεγανωτικών, κεραμιδιών και φύλλων τραπεζοειδούς λαμαρίνας (α/α ειδών 1, 8, 9, 10, 
11, 15, 17, 19, 24 και 25) με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων που αναφέρονται 
για καθένα από αυτά. Εναλλακτικά μπορεί να κατατίθεται δήλωση απόδοσης ή 
συμμόρφωσης του παραγωγού των προϊόντων αυτών. 

3. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προϊόντων δομικού χάλυβα (α/α ειδών 2, 3 και 14) 
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων που αναφέρονται για καθένα από αυτά. 

4. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (α/α 
ειδών 31) με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124. Θα κατατίθεται επίσης πίνακας με τις 
παραγόμενες διαστάσεις φρεατίων από την κατασκευάστρια επιχείρηση. 

5. Τα πιστοποιητικά CE ή δήλωση απόδοσης ή συμμόρφωσης του παραγωγού των 
γυψοσανίδων (α/α 34), των μεταλλικών προφίλ σκελετού τοιχοπετασμάτων (α/α 35) και 
των πλακών πετροβάμβακα (α/α 37) με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων που 
αναφέρονται για καθένα από αυτά. 

Πιστοποιητικά  CE ή πιστοποιητικά απόδοσης - συμμόρφωσης ή τεχνικά φυλλάδια θα γίνονται  
αποδεκτά εφόσον είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τις δύο προαναφερθείσες θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση, θεωρημένη από δικηγόρο ή από άλλη επίσημη αρχή. 

Υλικά για τα οποία τίθενται οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν τις διαθέτουν, δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

 

2. ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΜΑΔΑ Β’) 

Το σκυρόδεμα θα παράγεται από εταιρεία η οποία διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε 
ισχύ με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 ή μεταγενέστερης ημερομηνίας  
(π.χ. 2001, 2002 κ.λ.π.), για παραγωγή, διανομή και άντληση ετοίμου σκυροδέματος. Τα υλικά 
(τσιμέντο και αδρανή) που θα ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα θα έχουν πιστοποίηση κατά CE 
και θα εναρμονίζονται τα μεν αδρανή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002+Α1:2008 (ΕΝ 
12620:2002+Α1:2008) ή θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Εγγράφου 
Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, το δε 
τσιμέντο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. Τα πρόσθετα που τυχόν χρησιμοποιηθούν θα 
έχουν πιστοποίηση κατά CE και θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2 και της παρ. Β1.5 του ΚΤΣ. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν και να περιέχονται στο φάκελο των 
προσφορών που θα καταθέσουν: 
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1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 
9001:2000 (ή μεταγενέστερης ημερομηνίας π.χ. 2001, 2002 κ.λπ.), για παραγωγή, 
διανομή και άντληση ετοίμου σκυροδέματος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, για την εταιρεία παραγωγής των αδρανών υλικών που 
ενσωματώνουν στο σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης (CE) του παραγωγού των αδρανών με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002). 

3. Υπεύθυνη δήλωση, για την εταιρεία παραγωγής του τσιμέντου που ενσωματώνουν στο 
σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) του 
παραγωγού του τσιμέντου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. 

4. Μελέτες σύνθεσης του σκυροδέματος που ζητείται, για μέγιστο κόκκο αδρανών  α) 1” ή 
31,5mm ή β) ½” ή 16mm. 

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) με τα ισχύοντα πρότυπα των προσθέτων  που θα 
ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

3. ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Γ’) 

Κατά την φάση διενέργειας του διαγωνισμού θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους ως 
περιεχόμενο φακέλου των τεχνικών προσφορών τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται 
από τους διαγωνιζόμενους, α) ότι όλα τα προσφερόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται ή 
υπερκαλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά για καθένα 
από αυτά, β) οι επιχειρήσεις – κατασκευαστές από τις οποίες θα προέρχονται όλα τα 
προσφερόμενα υλικά, καθώς και η εμπορική τους ονομασία όπου αυτή υφίσταται. 

2. Δήλωση απόδοσης του παραγωγού των ειδών των άρθρων “1”, “2” και “4”, με τις 
απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα 
από αυτά. 

Πιστοποιητικά CE ή πιστοποιητικά απόδοσης - συμμόρφωσης ή τεχνικά φυλλάδια θα γίνονται  
αποδεκτά εφόσον είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τις δύο προαναφερθείσες θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση, θεωρημένη από δικηγόρο ή από άλλη επίσημη αρχή. 

Υλικά για τα οποία τίθενται οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν τις διαθέτουν, δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

 

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ’) 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνουν τους κατασκευαστές (εργοστάσια παραγωγής), από τους οποίους θα 
προέρχονται τα υλικά της προμήθειας που θα παραδώσουν καθώς και την εμπορική ονομασία, 
σειρά η κωδικό προϊόντος (όπου αυτά υφίστανται). 
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Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται κατά την κατάθεση της προσφοράς τους να προσκομίσουν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ή τις δηλώσεις συμμόρφωσης ή επιδόσεων των υλικών που θα 
παραδώσουν (όπως αναφέρονται επακριβώς παρακάτω), για όσα από τα παρακάτω 
περιγραφόμενα υλικά αναφέρεται η υποχρέωση εναρμόνισης των τεχνικών χαρακτηριστικών 
τους με συγκεκριμένα ελληνικά η ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποδεκτά θα γίνονται τα παραπάνω 
έγγραφα που είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τις δύο προαναφερθείσες θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση, θεωρημένη από δικηγόρο ή από άλλη επίσημη αρχή. Υλικά για τα οποία τίθενται 
οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν τις διαθέτουν, δεν θα γίνονται αποδεκτά.  

Κάθε διαγωνιζόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των υλικών της 
προμήθειας προς αξιολόγηση, στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ή στην αντίστοιχη 
επιτροπή παραλαβής, εφόσον του ζητηθούν. 

Κατά την φάση διενέργειας του διαγωνισμού θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους ως 
περιεχόμενο φακέλου των τεχνικών προσφορών τα παρακάτω:  

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 των εργοστασίων παραγωγής των προσφερόμενων υλικών 
για τις παρακάτω κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8, που βρίσκεται σε ισχύ - ή σε 
διαδικασία ανανέωσης - έως και τρεις μήνες πριν την κατάθεση των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα (π.χ. ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση), 
επίσημη Αρχή, Οργανισμό, Ινστιτούτο ή εργαστήριο χώρας της ΕΕ (πχ. DVGW) που να 
πιστοποιεί τη συμβατότητα / καταλληλότητα χρήσης των προς προμήθεια υλικών σε 
δίκτυα πόσιμου νερού για τις παρακάτω κατηγορίες 1,2,3,4 και για τα είδη με α/α 65 
και 66 της κατηγορίας 7. Για τα έγγραφα του παρόντος εδαφίου δεν τίθεται χρονικός 
περιορισμός ως προς την ημερομηνία έκδοσης ή ισχύος τους. 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) ή αντίγραφα τμημάτων των έντυπων 
καταλόγων των εργοστασίων παραγωγής ή των αντιπροσώπων τους στη Ελληνική 
αγορά που αναφέρονται στα προσφερόμενα προϊόντα από  τις κατηγορίες  4 και 8. 

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται 
από τους διαγωνιζόμενους, α) ότι τα προσφερόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται ή 
υπερκαλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά για καθένα 
από αυτά και β) οι επιχειρήσεις – κατασκευαστές από τις οποίες θα προέρχονται όλα τα 
προσφερόμενα υλικά, καθώς και η εμπορική τους ονομασία όπου αυτή υφίσταται. 

 Οι δηλώσεις επίδοσης των κατασκευαστών των  ειδών υγιεινής (α/α  69, 70 κατά ΕΝ 997 
και α/α 71 κατά ΕΝ 14688)  της κατηγορίας 8 και όπως αναφέρεται ιδιαίτερα στην 
περιγραφή των ειδών αυτών. 

Η παράλειψη κατάθεσης των παραπάνω αιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
διαγωνιζόμενους, στο περιεχόμενο του φακέλου των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού τους από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

5. ΧΡΩΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΑ Ε’) 

Όλα τα υλικά που θα προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι θα είναι Α΄ ποιότητας. Tα χρώματα θα 
παράγονται από επιχειρήσεις (βιομηχανίες ή βιοτεχνίες) που θα διαθέτουν πιστοποίηση 
ποιότητας της παραγωγής τους κατά ΙSO 9001 και αντίστοιχη πιστοποίηση περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά ΙSO 14001. 
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Κατά την φάση διενέργειας του διαγωνισμού θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους ως 
περιεχόμενο του φακέλου των τεχνικών προσφορών τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη δήλωσή κατά το άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται από 
τους διαγωνιζόμενους οι επιχειρήσεις-παραγωγοί από τις οποίες θα προέρχονται  όλα τα 
προσφερόμενα υλικά καθώς και η εμπορική τους ονομασία όπου αυτή υφίσταται. 

2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων για τα είδη με 
α/α  1 έως 12 και 15 έως 24.2, όπως αυτά αποτυπώνονται στα φυλλάδια των 
επιχειρήσεων παραγωγής τους, ή στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους 
αντίστοιχα.  Ειδικότερα, για τα προσφερόμενα είδη με α/α 16 έως 27.2, όταν αυτά 
παράγονται από μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν φυλλάδια ή τους καταλόγους 
της προηγούμενης παραγράφου, η συμμόρφωσή τους με τα ζητούμενα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά μπορεί να βεβαιώνεται σε έγγραφο της επιχείρησης παραγωγής τους. 

3. Τα πιστοποιητικά κατά ΙSO 9001 και ΙSO 14001 των εργοστασίων παραγωγής των 
προσφερόμενων χρωμάτων από το α/α 1 έως  και 12. 

4. Τα πιστοποιητικά απονομής οικολογικού σήματος από το «ΑΣΑΟΣ» ή αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκό οργανισμό, για τα προσφερόμενα είδη στον πίνακα με α/α ¨1¨ έως και ¨6¨. 

5. Για το προσφερόμενο προϊόν του είδους με α/α ¨3¨ θα κατατεθούν από τους 
διαγωνιζόμενους τα παρακάτω: 

 τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
ότι το προσφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται   στις  ζητούμενες ιδιότητες – 
τεχνικά χαρακτηριστικά, 

 βεβαίωση της επιχείρησης- εργοστασίου παραγωγής στην οποία θα αναφέρεται  
ότι το προσφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται   στις  ζητούμενες ιδιότητες – 
τεχνικά χαρακτηριστικά, με ρητή αναφορά σε αυτές. 

 καταχώριση στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης-εργοστασίου παραγωγής 
του προσφερόμενου είδους. 

6. Πιστοποιητικό εργαστηρίου δημόσιου φορέα ή ανεξάρτητου εργαστηρίου 
διαπιστευμένου στο Ε.ΣΥ.Δ, από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο προϊόν με 
α/α ¨7 - ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ¨ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1871. 

Η παράλειψη κατάθεσης των  παραπάνω αιτούμενων δικαιολογητικών των εδαφίων ¨1¨ έως  
και ¨6¨ από τους διαγωνιζόμενους  στο περιεχόμενο των φακέλων των τεχνικών προσφορών 
τους κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού τους από 
την περαιτέρω διαδικασία.   

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του φακέλου των τεχνικών προσφορών θα πρέπει να είναι 
συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αυτών που έχουν συνταχθεί αρχικά 
στην Αγγλική γλώσσα. 

Κατά την φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, η επιτροπή 
διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων ειδών για τα οποία δεν 
κατατίθενται τεχνικά φυλλάδια ή αντίστοιχα έγγραφα, με δυνατότητα απόρριψης όποιων από 
αυτά δεν ανταποκρίνονται κατά την κρίση της στα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Προσφορές που θα περιλαμβάνουν προϊόντα που θα απορρίπτονται από την επιτροπή ύστερα 



 

  σελ. 46 από 69 

από την κατάθεση δειγμάτων θα αποκλείονται οριστικά από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Τα 
δείγματα που τυχόν ζητήσει η επιτροπή, ύστερα από έγγραφό της, θα κατατίθενται από τους 
διαγωνιζόμενους εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου. 

 

7. ΞΥΛΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΣΤ’) 

Τα επιμέρους πιστοποιητικά κάθε υλικού όπως περιγράφονται στην ομάδα ΣΤ’ θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόμενους προμηθευτές ως περιεχόμενο του φακέλου των τεχνικών 
προσφορών. 

Τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που ζητούνται είναι τα παρακάτω: 

1. πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την  κατάταξη των επικαλυμμένων 
φύλλων μοριοσανίδας με μελαμίνη ως προς την εκπομπή φορμαλδεΰδης στην 
κατηγορία Ε1 ή χαμηλότερη. 

2. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την  κατάταξη των γυμνών φύλλων 
ινοσανίδας ως προς την εκπομπή φορμαλδεΰδης στην κατηγορία Ε1 ή χαμηλότερη. 

3. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την κατάταξη του πυρήνα ινοσανίδας 
των επενδεδυμένων φύλλων με καπλαμά ως προς την εκπομπή φορμαλδεΰδης στην 
κατηγορία Ε1 ή χαμηλότερη. 

4. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την  κατάταξη των πάγκων εργασίας 
(α/α είδους 31) ως προς την εκπομπή φορμαλδεΰδης στην κατηγορία Ε1 ή χαμηλότερη. 

5. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την  κατάταξη των πλακών OSB ως 
προς την εκπομπή φορμαλδεΰδης στην κατηγορία Ε1 ή χαμηλότερη. 

6. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής 
των επικαλυμμένων φύλλων μοριοσανίδας με μελαμίνη και των πάγκων εργασίας κατά 
ΙSO 9001. 

7. Δήλωση επίδοσης ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την κατάταξη των 
προϊόντων της πριστής και πλανισμένης ξυλείας πεύκης σε κατηγορία αντοχής C24 ή 
μεγαλύτερη σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 14081. 

8. Δήλωση επίδοσης ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την κατάταξη των 
δοκών σύνθετης επικολλητής  ξυλείας  σε κατηγορία αντοχής C24 ή μεγαλύτερη και την 
εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14080. 
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9. Υπεύθυνη δήλωση κατά το  άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται οι 
επιχειρήσεις παραγωγοί από τις οποίες θα προέρχονται τα προσφερόμενα υλικά  στα 
πλαίσια της παρούσας προμήθειας καθώς και η εμπορική τους ονομασία όπου 
υφίσταται. 

 

Η Συντάξασα                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη,   17 /01/ 2023 Θέρμη,   17/01/ 2023 Θέρμη,   17/01/ 2023 

 Η Προϊσταμένη  Τ.Σ.Α. 
 

Η Αν.  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

   

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: 5/2023 
 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ 
& ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α'  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α  Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

1  Τσιμέντα μαύρα σε σάκο 25  kg σάκος 25 kg 2.680 5,00 € 13.400,00 € 

2  Δομικό πλέγμα τύπου Τ131 φύλλο 
2,15χ5,00 150 33,00 € 4.950,00 € 

3  
Ευθύγραμμοι ράβδοι Χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος κιλό 1.000 1,35 € 1.350,00 € 

4  
Κατεργασία ευθύγραμμων ράβδων 
χάλυβα κιλό 300 0,23 € 69,00 € 

5  Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη     

 1 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη χύδην τόνος 150 40,00 € 6.000,00 € 

 2 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη σε 
συσκευασία μεγασάκου (bigbag) μεγασάκος 100 45,00 € 4.500,00 € 

6  Ασβεστοπολτός Σάκος 18 kg 50 2,10 € 105,00 € 

7  Έτοιμος σοβάς μιας στρώσης σάκος 25 kg 40 5,20 € 208,00 € 

8  Κόλλα πλακιδίων σάκος 25 kg 70 14,00 € 980,00 € 

9  
Ρητινούχο επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα σάκος 25 kg 20 15,50 € 310,00 € 

10  Πλάκες σχιστόλιθου     

 1 Πλάκες σχιστόλιθου ακατέργαστες 
ακανόνιστες μ2 600 8,00 € 4.800,00 € 

 2 Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες 
κομμένες με δίσκο για επένδυση μ2 300 20,00 € 6.000,00 € 

 3 Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες – 
καπάκια ισόπαχα μ2 60 30,00 € 1.800,00 € 

11  Σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης 
φύσιγγα 
300ml 30 4,00 € 120,00 € 

12  Ταινίες σημάνσεως ρολό 100 μ. 50 1,20 € 60,00 € 

13 
 

Οικοδομική ρητίνη- βελτιωτικό 
κονιαμάτων 

δοχείο 5 kg 30 27,00 € 810,00 € 
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14  
Κλωβοί συνδετήρων δοκών – 
υποστυλωμάτων κιλό 200 1,30 € 260,00 € 

15  
Τσιμεντοειδές κονίαμα επικόλλησης 
μαρμάρων σάκος 25 kg 20 26,50 € 530,00 € 

16  Αρμόστοκος πλακιδίων σάκος 5 kg 10 7,20 € 72,00 € 

17  
Πρόσμικτο πλαστικοποιητικό γαλάκτωμα 
κονιαμάτων δοχείο 5 kg 20 14,00 € 280,00 € 

18  
Κατώφλια – ποδιές – περιζώματα  
μαρμάρου     

 1 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 2 
εκ. μ2 40 60,00 € 2.400,00 € 

 2 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 3 
εκ. μ2 50 60,00 € 3.000,00 € 

 3 Περιζώματα (μπορντούρες) μαρμάρου 
χτενιστά ή βελονιστά  πάχους 3 εκ. μ2 10 65,00 € 650,00 € 

19  Κεραμίδια τεμάχιο 1.500 0,95 € 1.425,00 € 

20  Κορυφές κεραμιδιών τεμάχιο 100 1,50 € 150,00 € 

21  
Λιθοσώματα από ψημένη άργιλο 
(τούβλα) τεμάχιο 600 1,13 € 678,00 € 

22  
Λιθοσώματα από τσιμέντο 
(τσιμεντόλιθοι) τεμάχιο 378 0,56 € 211,68 € 

23  Μαρμαρόσκονη σε σάκους Σάκος 20 
κιλών 50 1,58 € 79,00 € 

24  Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας μ2 100 10,00 € 1.000,00 € 

25  Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό δοχείο 5 kg 20 55,50 € 1.110,00 € 

26  Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος 
ρολό 20μ. 

Χ5εκ. 5 10,00 € 50,00 € 

27  Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων ρολό 
50μ.χ1,0μ. 3 73,50 € 220,50 € 

28  Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων ρολό 
50μ.χ10εκ. 2 10,50 € 21,00 € 

29  
Πλέγμα οδοσήμανσης (πορτοκαλί ή 
πράσινου χρώματος) 

ρολό 
50μ.χ1,0μ. 30 30,00 € 900,00 € 

30  
Σάκοι πολυαιθυλενίου ενισχυμένου 
τύπου κιλό 120 2,40 € 288,00 € 

31  
Καλύμματα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο κλάσης Β125 Ή C250 κιλό 200 3,40 € 680,00 € 

32  Τσιμέντα λευκά σάκος 25 kg 100 7,50 € 750,00 € 

33  Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα σάκος 25 kg 10 16,70 € 167,00 € 

34  Γυψοσανίδες – φύλλα πάχους 12,5 mm μ2 200 3,30 € 660,00 € 

35  
Μεταλλικά προφίλ σκελετού 
τοιχοπετασμάτων κιλό 300 7,00 € 2.100,00 € 

36  
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 
τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 

μέτρο 
μήκους 25 1,50 € 37,50 € 
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37  Πλάκες πετροβάμβακα μ2 150 4,50 € 675,00 € 

38  
Πλέγμα ενίσχυσης σοβάδων τύπου 
νευρομετάλ μ2 100 4,60 € 460,00 € 

39  Προφίλ απόληξης σοβά από pvc μέτρο 
μήκους 50 1,50 € 75,00 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 64.391,68 € 

 
ΦΠΑ 24% 15.454,00 € 

 Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 79.845,68 € 

       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

α/α Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

1 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 16/20 μ3 300 73,00 € 21.900,00 € 

2 Άντληση  σκυροδέματος (Έως 25 κ.μ. / 
ημέρα) 

Στήσιμο 
αντλίας 20 188,00 € 3.760,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 25.660,00 € 

    ΦΠΑ 24% 6.158,40 € 

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 31.818,40 € 

      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ'  ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Α/Α  Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

  ΥΛΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ     
1 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα    

 1 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 50χ50χ3,5 εκ. τεμάχιο 500 2,50 € 1.250,00 € 

 2 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. τεμάχιο 20.000 1,50 € 30.000,00 € 

 3 
ανάγλυφης  άνω επιφανείας σε 
απομίμηση πέτρας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. 

τεμάχιο 1.000 1,50 € 1.500,00 € 

 4 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας 
άνω επιφάνειας στην οποία θα 
δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. 
με εγχάραξη, γκρι χρώματος της   άνω 
επιφανείας, 

τεμάχιο 200 2,50 € 500,00 € 

 5 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας 
άνω επιφάνειας στην οποία θα 
δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. 
με εγχάραξη, κόκκινου χρώματος της   

τεμάχιο 200 2,50 € 500,00 € 
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άνω επιφανείας, 

 6 

πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. στην 
άνω επιφάνεια των οποίων θα έχουν 
ενσωματωθεί βότσαλα, σε απόχρωση 
γκρι-καφέ-λευκό, 

τεμάχιο 1.000 2,40 € 2.400,00 € 

 7 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.   
κόκκινου χρώματος της   άνω επιφανείας, 
στην οποία θα έχει δημιουργηθεί 
εγχάραξη διαγώνιων ραβδώσεων με 
γωνία 45° ως προς τις πλευρές των 
πλακών 

τεμάχιο 780 1,90 € 1.482,00 € 

 8 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
αμμοβολισμένης άνω επιφανείας 
απόχρωσης ανοικτού κόκκινου, εκτός από 
τις τέσσερις γωνίες, στις οποίες θα 
δημιουργούνται ισόπλευρα τρίγωνα 
πλευράς 8 εκ. ματ επιφάνειας και 
χρώματος σκούρου κόκκινου, 
διαφορετικού από αυτό της υπόλοιπης 
επιφάνειας 

τεμάχιο 500 2,50 € 1.250,00 € 

 9 

Πλάκες κατεύθυνσης ατόμων με 
προβλήματα όρασης διαστάσεων 
40χ40χ3,5 εκ., ριγωτής άνω επιφανείας με 
πλατιές αραιές και ανάγλυφες 
ραβδώσεις, κίτρινης απόχρωσης 

τεμάχιο 560 2,00 € 1.120,00 € 

 10

Πλάκες προειδοποίησης κινδύνου ή 
εμποδίων ατόμων με προβλήματα 
όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης 
απόχρωσης 

τεμάχιο 112 2,00 € 224,00 € 

 11

Πλάκες προειδοποίησης αλλαγής 
κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα 
όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης 
απόχρωσης 

τεμάχιο 112 2,00 € 224,00 € 

2 Κράσπεδα πεζοδρομίου τεμάχιο 500 6,00 € 3.000,00 € 

3 Κράσπεδα κήπου τεμάχιο 100 5,00 € 500,00 € 

4 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα     

 1 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 10 εκ. μ2 100 10,00 € 1.000,00 € 

 2 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 20 εκ. μ2 200 10,00 € 2.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 46.950,00 € 

      ΦΠΑ 24% 11.268,00 € 

      Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 58.218,00 € 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
1 Μαστός (νίπελ) εξάγωνος 1/2" τεμάχιο 60 0,54 € 32,10 € 
2 Τάπα αρσενική 1/2" τεμάχιο 15 0,41 € 6,15 € 
3 Τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1/2" τεμάχιο 15 0,65 € 9,75 € 
4 Γωνία θηλυκή 1/2" τεμάχιο 30 0,53 € 15,90 € 
5 Γωνία αρσενική - θηλυκή 1/2" τεμάχιο 30 0,62 € 18,45 € 

6 Σωληνομαστοί με σπείρωμα και στα δύο άκρα 
τους 1/2"  μήκους 10εκ. τεμάχιο 70 0,60 € 42,00 € 

7 Σωληνομαστοί με σπείρωμα και στα δύο άκρα 
τους 1/2"  μήκους 20εκ. τεμάχιο 70 1,07 € 74,55 € 

8 Μούφα 1/2" τεμάχιο 70 0,55 € 38,50 € 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 

9 Ρακόρ αρσενικό Φ16 x 2 mm x 1/2" τεμάχιο 15 1,41 € 21,08 € 
10 Ρακόρ αρσενικό Φ18 x 2,5 mm x 1/2" τεμάχιο 140 1,58 € 220,50 € 
11 Ρακόρ αρσενικό Φ22 x 3 mm x 3/4" τεμάχιο 15 2,80 € 42,00 € 
12 Ρακόρ αρσενικό Φ28 x 3 mm x 1" τεμάχιο 15 6,94 € 104,10 € 
13 Ρακόρ θηλυκό Φ16 x 2 mm x 1/2" τεμάχιο 15 1,53 € 22,88 € 
14 Ρακόρ θηλυκό Φ18 x 2,5 mm x 1/2" τεμάχιο 45 1,90 € 85,28 € 
15 Ρακόρ θηλυκό Φ22 x 3 mm x 3/4" τεμάχιο 15 2,95 € 44,25 € 
16 Ρακόρ θηλυκό Φ28 x 3 mm x 1" τεμάχιο 15 6,40 € 96,00 € 
17 Σύνδεσμος διπλός Φ16 x Φ16 mm x 2 τεμάχιο 15 2,22 € 33,23 € 
18 Σύνδεσμος διπλός Φ18 x Φ18 mm x 2,5 τεμάχιο 140 2,62 € 366,10 € 
19 Σύνδεσμος διπλός Φ22 x Φ22 mm x 3 τεμάχιο 15 4,43 € 66,38 € 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ή 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 
20 Ρακόρ αρσενικό Φ20 mm x 1/2" τεμάχιο 100 2,65 € 265,00 € 
21 Ρακόρ αρσενικό Φ25 mm x 3/4" τεμάχιο 70 3,48 € 243,25 € 
22 Ρακόρ αρσενικό Φ32 mm x 1" τεμάχιο 70 5,79 € 404,95 € 
23 Ρακόρ αρσενικό Φ40 mm x 1 1/4" τεμάχιο 8 11,23 € 89,80 € 
24 Ρακόρ αρσενικό Φ50 mm x 1 1/2" τεμάχιο 8 13,98 € 111,80 € 
25 Σύνδεσμος διπλός Φ20x Φ20 mm τεμάχιο 15 4,55 € 68,25 € 
26 Σύνδεσμος διπλός Φ25 x Φ25 mm τεμάχιο 45 5,63 € 253,35 € 
27 Σύνδεσμος διπλός Φ32 x Φ32 mm τεμάχιο 45 10,75 € 483,75 € 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 

28 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 1/2" με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 45 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 80 6,03 € 482,00 € 

29 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 3/4" με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 35 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 20 8,49 € 169,70 € 
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30 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 1"  με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 35 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 15 11,69 € 175,28 € 

31 
Σφαιρικός κρουνός ΜΙΝΙ αρσενικό-θηλυκό 1/2" με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης 40 bar, 
ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM012 

τεμάχιο 60 6,25 € 375,00 € 

32 
Γωνιακός σφαιρικός κρουνός αρσενικό-αρσενικό 
1/2 '' ονομαστικής πίεσης 16, ενδεικτικού τύπου 
CIMBERIO CIM45 

τεμάχιο 140 5,60 € 784,00 € 

33 
Γωνιακός σφαιρικός κρουνός πλυντηρίου 
αρσενικό-αρσενικό 1/2''x3/4'' ονομαστικής πίεσης 
16, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM39 

τεμάχιο 15 5,75 € 86,25 € 

34 

Σφαιρική αντιπαγωτική κάνουλα  1/2"με ρακόρ 
σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα, ονομαστικής 
πίεσης 40 bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO 
CIM34/1 

τεμάχιο 300 8,79 € 2.637,00 € 

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
35 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ63 mm μέτρο μήκους 60 3,54 € 212,10 € 
36 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ75 mm μέτρο μήκους 60 3,93 € 235,80 € 
37 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ100 mm μέτρο μήκους 120 5,25 € 630,00 € 

38 Σωλήνες υδρορροών κλειστού τύπου διατομής 
6χ10 εκ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12200 μέτρο μήκους 60 5,12 € 306,90 € 

39 Γωνία  κάθετη 90° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 20 1,20 € 23,90 € 
40 Γωνία  κάθετη 45° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 40 1,20 € 47,80 € 
41 Γωνία πλάγια 90° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 30 1,20 € 35,85 € 
42 Γωνία πλάγια 45° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 30 1,20 € 35,85 € 

43 Εξάρτημα-μετατροπή διεύθυνσης σωλήνων 6χ10 
σε 6χ10 

τεμάχιο 10 1,75 € 17,50 € 

44 Εξάρτημα μετατροπή σωλήνων 6χ10 σε φ100 τεμάχιο 20 1,28 € 25,50 € 
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

45 Σχάρα δαπέδου τετράγωνη χρωμέ 12 χ 12 εκ. 
βαρέως τύπου 

τεμάχιο 30 3,23 € 96,75 € 

46 Κάλυμμα λεκάνης WC λευκό πλαστικό κατάλληλο 
για διάφορους τύπους, βαρέως τύπου τεμάχιο 30 10,60 € 318,00 € 

47 Κανάβι στεγανοποίησης σπειρωμάτων κιλό 5 9,77 € 48,83 € 
48 Ταινία στεγανοποίησης τεφλόν 1/2" ρολό 10 μ. 120 0,31 € 37,20 € 
49 Κόλλα σωλήνων PVC κατά ASTM  D-2564 250 cc 15 3,20 € 48,00 € 
50 Φιλτράκια ρουξουνιού για μπαταρίες κάθε τύπου τεμάχιο 75 1,10 € 82,50 € 
51 Σπιράλ ντουζ 1,5 μ. Inox βαρέως τύπου τεμάχιο 15 6,75 € 101,25 € 

52 Σιλικόνη όξινη αντιμουχλική διάφανη 
φύσιγγα 280-

310 ml 70 3,00 € 210,00 € 

53 Σιλικόνη πολυουρεθάνης 
φύσιγγα 280-

310 ml 15 5,00 € 75,00 € 

54 Τσιμέντο ταχείας πήξης σε συσκευασία 1 kgr συσκευασία 
1 kgr 20 4,00 € 80,00 € 
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55 Τσιμέντο ταχείας πήξης σε συσκευασία 4 kgr συσκευασία 
4 kgr 8 6,00 € 48,00 € 

56 Βαλβίδα νιπτήρα απλή ορειχάλκινη βαρέως 
τύπου 

τεμάχιο 200 4,07 € 814,00 € 

57 Βαλβίδα νεροχύτη κουζίνας φαρδιά, βαρέως 
τύπου με πάσο Φ1 1/2 

τεμάχιο 20 5,91 € 118,10 € 

58 Μπαταρία τοίχου ½ ίντσας μίας οπής χρωμέ, 
άνω ροής 

τεμάχιο 20 14,00 € 280,00 € 

59 
Μπαταρία νιπτήρα ½ ίντσας μίας οπής χρωμέ 
επικαθήμενη με κοντό ρουξούνι για παιδικό 
νιπτήρα 

τεμάχιο 150 20,90 € 3.135,00 € 

60 Φλοττέρ Cariba ½ ίντσας τύπου κασέτα τεμάχιο 30 20,25 € 607,50 € 
61 Μπουτόν αέρος φαρδύ, για τρύπα 39mm τεμάχιο 40 4,00 € 160,00 € 

62 Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 60cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80 2,90 € 232,00 € 

63 Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 50cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80 2,74 € 219,20 € 

64 
Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 40cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80 2,17 € 173,20 € 

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ & ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

65 Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου φ18χ2,5  
mm 

μέτρο μήκους 800 0,62 € 496,00 € 

66 Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου φ25χ3,0  
mm 

μέτρο μήκους 500 1,04 € 520,00 € 

67 Εύκαμπτο σπιράλ προστασίας σωληνώσεων 
φ28  mm 

μέτρο μήκους 300 0,35 € 103,50 € 

68 Εύκαμπτη λευκή μόνωση σωληνώσεων φ18χ9 
mm (αρμαφλέξ) μέτρο μήκους 100 0,93 € 93,00 € 

8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

69 
Λεκάνη WC από πορσελάνη οριζόντιας 
αποχέτευσης, με καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα 
και μηχανισμό 

σετ 20 120,00 € 2.400,00 € 

70 
Λεκάνη WC από πορσελάνη κάθετης 
αποχέτευσης, με καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα 
και μηχανισμό 

σετ 5 120,00 € 600,00 € 

71 Νιπτήρας μπάνιου πορσελάνης, επίτοιχος  με 
κολώνα δαπέδου 

σετ 20 72,00 € 1.440,00 € 

72 Μπαταρία νιπτήρος αναμεικτική τεμάχιο 100 36,50 € 3.650,00 € 
73 Μπαταρία λουτρού αναμεικτική τεμάχιο 40 46,50 € 1.860,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 27.586,78 € 

    ΦΠΑ 24% 6.620,83 € 

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 34.207,60 € 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΧΡΩΜΑΤΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη 

1 Πλαστικό οικολογικό χρώμα λευκό λιτ 1.350 2,00 € 2.700,00 € 

2 
Ακρυλικό οικολογικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 
λευκό λιτ 1.350 3,50 € 4.725,00 € 

3 Τσιμεντόχρωμα λευκό λιτ 500 2,50 € 1.250,00 € 

4 
Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού 
(όποια απόχρωση)  λιτ 250 8,80 € 2.200,00 € 

5 
Οικολογική ρηπολίνη νερού χρώματος λευκού 
(λαδομπογιά νερού) λιτ 200 8,80 € 1.760,00 € 

6 Οικολογικό αστάρι γενικής χρήσης λιτ 50 3,10 € 155,00 € 

7 Χρώμα διαγραμμίσεων λιτ 50 3,12 € 156,00 € 

8 Βασικά πλαστικά (μεταλλικό δοχείο 0,75 λιτ) δοχ 800 3,60 € 2.880,00 € 

9 Υδρόχρωμα λιτ 50 1,00 € 50,00 € 

10 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλο 300 0,33 € 97,50 € 

11.1 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ) άσπρο δοχ 200 4,70 € 940,00 € 

11.2 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  μαύρο δοχ 230 4,70 € 1.081,00 € 

11.3 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  κόκκινο δοχ 150 4,70 € 705,00 € 

11.4 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  κίτρινο δοχ 250 4,70 € 1.175,00 € 

11.5 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  μπλε δοχ 200 4,70 € 940,00 € 

11.6 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  πράσινο (RAL 6005) δοχ 200 4,70 € 940,00 € 

11.7 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  ώχρα δοχ 50 4,70 € 235,00 € 

12 
Βερνίκι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών 
(δοχείο 5λιτ) λιτ 100 54,90 € 5.490,00 € 

13 Ξυλόστοκος (συσκ. 400γρ) τεμ 20 3,00 € 60,00 € 

14 Διαλυτικό White Spirit άοσμο λιτ 100 1,75 € 175,00 € 

15 Διαλυτικό Νίτρου λιτ 200 2,18 € 436,00 € 

16 Πινέλα 2 και 1/2’’ τεμ 30 1,20 € 36,00 € 

17 Πινέλα 1’’ τεμ 30 0,55 € 16,50 € 

18 Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 2’’ τεμ 30 0,85 € 25,50 € 

19 Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 3’’ τεμ 30 1,50 € 45,00 € 

20 Κονταροπίνελα περιστροφικά διπλά 3΄΄ τεμ 70 2,50 € 175,00 € 
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21 Ρολά βαφής για πλαστικά ακρυλικά χρώματα τεμ 60 5,61 € 336,60 € 

22.1 
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 
5-6 εκ. τεμ 100 0,65 € 65,00 € 

22.2 
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 
10 εκ. τεμ 100 0,80 € 80,00 € 

23 Στοκαδόρος 8 εκ. τεμ 40 1,70 € 68,00 € 

24.1 Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 14 εκ. τεμ 20 2,85 € 57,00 € 

24.2 Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 16 εκ. τεμ 20 3,20 € 64,00 € 

25.1 
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα  
μήκος 2,00 μ. τεμ 10 2,10 € 21,00 € 

25.2 
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα  
μήκος 3,00 μ. τεμ 10 3,05 € 30,50 € 

26 Χαρτί Οντουλε κιλό 180 1,20 € 216,00 € 

27.1 Λειαντικά φύλλα τοίχου (σιδερόχαρτα) Νο 100 τεμ 100 0,25 € 25,00 € 

27.2 Λειαντικά φύλλα τοίχου (γυαλόχαρτα) Νο 150 τεμ 100 0,22 € 22,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 29.433,60 € 

    ΦΠΑ 24% 7.064,06 € 

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 36.497,66 € 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΞΥΛΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη  

1 
ΦΥΛΛΑ μοριοσανίδες ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*25mm 

1 φύλλο 30 94,77 € 2.843,10 € 

2 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*18mm 

1 φύλλο 200 72,34 € 14.468,00 € 

3 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*8mm 

1 φύλλο 100 59,07 € 5.907,00 € 

4 
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ  ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

1 φύλλο 15 128,51 € 1.927,65 € 

5 
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ  ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

1 φύλλο 15 156,68 € 2.350,20 € 

6 
ΦΥΛΛΑ IΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*9mm 

1 φύλλο 12 81,86 € 982,32 € 

7 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*19mm  1 φύλλο 15 72,62 € 1.089,30 € 
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8 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*10mm  1 φύλλο 30 42,32 € 1.269,60 € 

9 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*122cm*8mm  1 φύλλο 15 22,33 € 334,95 € 

10 ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ κυβικό 
μέτρο 50,00 580,00 € 29.000,00 € 

11 ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ  ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ κυβικό 
μέτρο 5,00 640,00 € 3.200,00 € 

12 ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 2,00 430,00 € 860,00 € 

13 ΛΑΤΑΚΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 1,00 420,00 € 420,00 € 

14 ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 1,00 500,00 € 500,00 € 

15 ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΤΕΓΩΝ κυβικό 
μέτρο 2,00 350,00 € 700,00 € 

16 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΑΜΠΟΤΕ ΣΤΕΓΩΝ τετρ/κό 
μέτρο 150,00 13,50 € 2.025,00 € 

17 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*21mm ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ) 

1 φύλλο 10 80,00 € 800,00 € 

18 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΌ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*21mm 

1 φύλλο 80 108,00 € 8.640,00 € 

19 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*15mm 

1 φύλλο 70 80,00 € 5.600,00 € 

20 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*9mm 

1 φύλλο 60 55,00 € 3.300,00 € 

21 ΦΥΛΛΑ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2,80Χ1,30Χ0,8 mm 1 φύλλο 10 39,30 € 393,00 € 

22 ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΟΥ "INSULATE" ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
244Χ122Χ12 mm 1 φύλλο 10 14,00 € 140,00 € 

23 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, 
πλάτους 22 mm μ.μ. 3.000,00 0,41 € 1.230,00 € 

24 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, 
πλάτους 28 mm μ.μ. 700,00 0,53 € 371,00 € 

25 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ρολό 10μ. 50,00 43,00 € 2.150,00 € 

26 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ τεμ 120,00 2,00 € 240,00 € 

27 ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ τεμ 60,00 20,00 € 1.200,00 € 

28 ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ μ3 8,00 1.000,00 € 8.000,00 € 



 

  σελ. 58 από 69 

29 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ μ3 10,00 550,00 € 5.500,00 € 

30 ΠΛΑΚΕΣ OSB (2,50 Χ 1,25 Χ 22 mm) φύλλο 40,00 33,00 € 1.320,00 € 

31 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ντουροπάλ) φύλλο 10,00 168,00 € 1.680,00 € 

32 ΣΑΝΙΔΕΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ μ2 240,00 47,00 € 11.280,00 € 

33 ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ μ3 5,00 590,00 € 2.950,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 122.671,12 € 

    ΦΠΑ 24% 29.441,07 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 152.112,19 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 316.693,18 € 

    ΦΠΑ 24% 76.006,36 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 392.699,54 € 
 

                                                                Εγκρίθηκε                                 Θεωρήθηκε        

Θέρμη, 17/01/2023 Θέρμη, 17/01/2023 Θέρμη, 17/01/2023 
Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανέλλα Χαραμόγλου. Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  σελ. 59 από 69 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Aριθμ. Μελέτης: ……/2023 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ 
& ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, 
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ)» 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α'  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α  Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

1  Τσιμέντα μαύρα σε σάκο 25  kg σάκος 25 kg 2.680   

2  Δομικό πλέγμα τύπου Τ131 φύλλο 
2,15χ5,00 150   

3  
Ευθύγραμμοι ράβδοι Χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος κιλό 1.000   

4  
Κατεργασία ευθύγραμμων ράβδων 
χάλυβα κιλό 300   

5  Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη     

 1 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη χύδην τόνος 150   

 2 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη σε 
συσκευασία μεγασάκου (bigbag) μεγασάκος 100   

6  Ασβεστοπολτός Σάκος 18 kg 50   

7  Έτοιμος σοβάς μιας στρώσης σάκος 25 kg 40   

8  Κόλλα πλακιδίων σάκος 25 kg 70   

9  
Ρητινούχο επισκευαστικό 
τσιμεντοκονίαμα σάκος 25 kg 20   

10  Πλάκες σχιστόλιθου     

 1 Πλάκες σχιστόλιθου ακατέργαστες 
ακανόνιστες μ2 600   

 2 Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες 
κομμένες με δίσκο για επένδυση μ2 300   

 3 Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες – 
καπάκια ισόπαχα μ2 60   

11  Σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης φύσιγγα 
300ml 30   

12  Ταινίες σημάνσεως ρολό 100 μ. 50   

13  
Οικοδομική ρητίνη- βελτιωτικό 
κονιαμάτων δοχείο 5 kg 30   

14  Κλωβοί συνδετήρων δοκών – κιλό 200   
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υποστυλωμάτων 

15  
Τσιμεντοειδές κονίαμα επικόλλησης 
μαρμάρων σάκος 25 kg 20   

16  Αρμόστοκος πλακιδίων σάκος 5 kg 10   

17  
Πρόσμικτο πλαστικοποιητικό 
γαλάκτωμα κονιαμάτων δοχείο 5 kg 20   

18  
Κατώφλια – ποδιές – περιζώματα  
μαρμάρου     

 1 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 2 
εκ. μ2 40   

 2 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 3 
εκ. μ2 50   

 3 Περιζώματα (μπορντούρες) μαρμάρου 
χτενιστά ή βελονιστά  πάχους 3 εκ. μ2 10   

19  Κεραμίδια τεμάχιο 1.500   

20  Κορυφές κεραμιδιών τεμάχιο 100   

21  
Λιθοσώματα από ψημένη άργιλο 
(τούβλα) τεμάχιο 600   

22  
Λιθοσώματα από τσιμέντο 
(τσιμεντόλιθοι) τεμάχιο 378   

23  Μαρμαρόσκονη σε σάκους Σάκος 20 
κιλών 50   

24  Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας μ2 100   

25  
Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανωτικό δοχείο 5 kg 20   

26  Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος 
ρολό  

20μ. Χ5εκ. 5   

27  Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων ρολό 
50μ.χ1,0μ. 3   

28  Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων ρολό 
50μ.χ10εκ. 2   

29  
Πλέγμα οδοσήμανσης (πορτοκαλί ή 
πράσινου χρώματος) 

ρολό 
50μ.χ1,0μ. 30   

30  
Σάκοι πολυαιθυλενίου ενισχυμένου 
τύπου κιλό 120   

31  
Καλύμματα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο κλάσης Β125 Ή C250 κιλό 200   

32  Τσιμέντα λευκά σάκος 25 kg 100   

33  
Χυτό μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα σάκος 25 kg 10   

34  Γυψοσανίδες – φύλλα πάχους 12,5 mm μ2 200   

35  
Μεταλλικά προφίλ σκελετού 
τοιχοπετασμάτων κιλό 300   

36  Γωνιόκρανα προστασίας ακμών  μέτρο 25   



 

  σελ. 61 από 69 

τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες μήκους 

37 
 

Πλάκες πετροβάμβακα μ2 150   

38  
Πλέγμα ενίσχυσης σοβάδων τύπου 
νευρομετάλ μ2 100   

39  Προφίλ απόληξης σοβά από pvc μέτρο 
μήκους 50   

 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΦΠΑ 24%  

 Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  

       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

α/α Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

1 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 16/20 μ3 300   

2 Άντληση  σκυροδέματος (Έως 25 κ.μ. / 
ημέρα) 

Στήσιμο 
αντλίας 20   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  

      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ'  ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Α/Α  Περιγραφή υλικού Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδας Δαπάνη 

ΥΛΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

1 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα    

 1 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 50χ50χ3,5 εκ. τεμάχιο 500   

 2 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. τεμάχιο 20.000   

 3 
ανάγλυφης  άνω επιφανείας σε 
απομίμηση πέτρας λευκού χρώματος 
διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. 

τεμάχιο 1.000   

 
4 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας 
άνω επιφάνειας στην οποία θα 
δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. 
με εγχάραξη, γκρι χρώματος της   άνω 
επιφανείας, 

τεμάχιο 200   

 5 
Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας 
άνω επιφάνειας στην οποία θα 
δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. 

τεμάχιο 200   
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με εγχάραξη, κόκκινου χρώματος της   
άνω επιφανείας, 

 
6 

πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. στην 
άνω επιφάνεια των οποίων θα έχουν 
ενσωματωθεί βότσαλα, σε απόχρωση 
γκρι-καφέ-λευκό, 

τεμάχιο 1.000   

 7 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.   
κόκκινου χρώματος της   άνω 
επιφανείας, στην οποία θα έχει 
δημιουργηθεί εγχάραξη διαγώνιων 
ραβδώσεων με γωνία 45° ως προς τις 
πλευρές των πλακών 

τεμάχιο 780   

 8 

Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
αμμοβολισμένης άνω επιφανείας 
απόχρωσης ανοικτού κόκκινου, εκτός 
από τις τέσσερις γωνίες, στις οποίες θα 
δημιουργούνται ισόπλευρα τρίγωνα 
πλευράς 8 εκ. ματ επιφάνειας και 
χρώματος σκούρου κόκκινου, 
διαφορετικού από αυτό της υπόλοιπης 
επιφάνειας 

τεμάχιο 500   

 9 

Πλάκες κατεύθυνσης ατόμων με 
προβλήματα όρασης διαστάσεων 
40χ40χ3,5 εκ., ριγωτής άνω επιφανείας 
με πλατιές αραιές και ανάγλυφες 
ραβδώσεις, κίτρινης απόχρωσης 

τεμάχιο 560   

 10 

Πλάκες προειδοποίησης κινδύνου ή 
εμποδίων ατόμων με προβλήματα 
όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης 
απόχρωσης 

τεμάχιο 112   

 11 

Πλάκες προειδοποίησης αλλαγής 
κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα 
όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης 
απόχρωσης 

τεμάχιο 112   

2 Κράσπεδα πεζοδρομίου τεμάχιο 500   

3 Κράσπεδα κήπου τεμάχιο 100   

4 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα     

 
1 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 10 εκ. μ2 100   

 2 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 20 εκ. μ2 200   

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 24%  

      Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
1 Μαστός (νίπελ) εξάγωνος 1/2" τεμάχιο 60   
2 Τάπα αρσενική 1/2" τεμάχιο 15   
3 Τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1/2" τεμάχιο 15   
4 Γωνία θηλυκή 1/2" τεμάχιο 30   
5 Γωνία αρσενική - θηλυκή 1/2" τεμάχιο 30   

6 Σωληνομαστοί με σπείρωμα και στα δύο άκρα 
τους 1/2"  μήκους 10εκ. τεμάχιο 70   

7 
Σωληνομαστοί με σπείρωμα και στα δύο άκρα 
τους 1/2"  μήκους 20εκ. τεμάχιο 70   

8 Μούφα 1/2" τεμάχιο 70   
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 

9 Ρακόρ αρσενικό Φ16 x 2 mm x 1/2" τεμάχιο 15   
10 Ρακόρ αρσενικό Φ18 x 2,5 mm x 1/2" τεμάχιο 140   
11 Ρακόρ αρσενικό Φ22 x 3 mm x 3/4" τεμάχιο 15   
12 Ρακόρ αρσενικό Φ28 x 3 mm x 1" τεμάχιο 15   
13 Ρακόρ θηλυκό Φ16 x 2 mm x 1/2" τεμάχιο 15   
14 Ρακόρ θηλυκό Φ18 x 2,5 mm x 1/2" τεμάχιο 45   
15 Ρακόρ θηλυκό Φ22 x 3 mm x 3/4" τεμάχιο 15   
16 Ρακόρ θηλυκό Φ28 x 3 mm x 1" τεμάχιο 15   
17 Σύνδεσμος διπλός Φ16 x Φ16 mm x 2 τεμάχιο 15   
18 Σύνδεσμος διπλός Φ18 x Φ18 mm x 2,5 τεμάχιο 140   
19 Σύνδεσμος διπλός Φ22 x Φ22 mm x 3 τεμάχιο 15   

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ή 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 
20 Ρακόρ αρσενικό Φ20 mm x 1/2" τεμάχιο 100   
21 Ρακόρ αρσενικό Φ25 mm x 3/4" τεμάχιο 70   
22 Ρακόρ αρσενικό Φ32 mm x 1" τεμάχιο 70   
23 Ρακόρ αρσενικό Φ40 mm x 1 1/4" τεμάχιο 8   
24 Ρακόρ αρσενικό Φ50 mm x 1 1/2" τεμάχιο 8   
25 Σύνδεσμος διπλός Φ20x Φ20 mm τεμάχιο 15   
26 Σύνδεσμος διπλός Φ25 x Φ25 mm τεμάχιο 45   
27 Σύνδεσμος διπλός Φ32 x Φ32 mm τεμάχιο 45   

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 

28 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 1/2" με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 45 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 80   

29 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 3/4" με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 35 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 20   
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30 
Σφαιρικός κρουνός θηλυκό-θηλυκό 1"  με 
χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον 35 
bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM14 

τεμάχιο 15   

31 
Σφαιρικός κρουνός ΜΙΝΙ αρσενικό-θηλυκό 1/2" 
με χειρολαβή, ονομαστικής πίεσης 40 bar, 
ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM012 

τεμάχιο 60   

32 
Γωνιακός σφαιρικός κρουνός αρσενικό-αρσενικό 
1/2 '' ονομαστικής πίεσης 16, ενδεικτικού τύπου 
CIMBERIO CIM45 

τεμάχιο 140   

33 
Γωνιακός σφαιρικός κρουνός πλυντηρίου 
αρσενικό-αρσενικό 1/2''x3/4'' ονομαστικής 
πίεσης 16, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM39 

τεμάχιο 15   

34 

Σφαιρική αντιπαγωτική κάνουλα  1/2"με ρακόρ 
σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα, ονομαστικής 
πίεσης 40 bar, ενδεικτικού τύπου CIMBERIO 
CIM34/1 

τεμάχιο 300   

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
35 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ63 mm μέτρο μήκους 60   
36 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ75 mm μέτρο μήκους 60   
37 Σωλήνες αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329 Φ100 mm μέτρο μήκους 120   

38 Σωλήνες υδρορροών κλειστού τύπου διατομής 
6χ10 εκ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12200 μέτρο μήκους 60   

39 Γωνία  κάθετη 90° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 20   
40 Γωνία  κάθετη 45° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 40   
41 Γωνία πλάγια 90° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 30   
42 Γωνία πλάγια 45° σωλήνων υδρορροών 6χ10 τεμάχιο 30   

43 Εξάρτημα-μετατροπή διεύθυνσης σωλήνων 6χ10 
σε 6χ10 

τεμάχιο 10   

44 Εξάρτημα μετατροπή σωλήνων 6χ10 σε φ100 τεμάχιο 20   
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

45 Σχάρα δαπέδου τετράγωνη χρωμέ 12 χ 12 εκ. 
βαρέως τύπου 

τεμάχιο 30   

46 
Κάλυμμα λεκάνης WC λευκό πλαστικό 
κατάλληλο για διάφορους τύπους, βαρέως 
τύπου 

τεμάχιο 30   

47 Κανάβι στεγανοποίησης σπειρωμάτων κιλό 5   
48 Ταινία στεγανοποίησης τεφλόν 1/2" ρολό 10 μ. 120   
49 Κόλλα σωλήνων PVC κατά ASTM  D-2564 250 cc 15   

50 Φιλτράκια ρουξουνιού για μπαταρίες κάθε 
τύπου 

τεμάχιο 75   

51 Σπιράλ ντουζ 1,5 μ. Inox βαρέως τύπου τεμάχιο 15   

52 Σιλικόνη όξινη αντιμουχλική διάφανη 
φύσιγγα 280-

310 ml 70   

53 Σιλικόνη πολυουρεθάνης 
φύσιγγα 280-

310 ml 15   
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54 Τσιμέντο ταχείας πήξης σε συσκευασία 1 kgr συσκευασία 
1 kgr 20   

55 Τσιμέντο ταχείας πήξης σε συσκευασία 4 kgr συσκευασία 
4 kgr 8   

56 Βαλβίδα νιπτήρα απλή ορειχάλκινη βαρέως 
τύπου 

τεμάχιο 200   

57 Βαλβίδα νεροχύτη κουζίνας φαρδιά, βαρέως 
τύπου με πάσο Φ1 1/2 

τεμάχιο 20   

58 Μπαταρία τοίχου ½ ίντσας μίας οπής χρωμέ, 
άνω ροής 

τεμάχιο 20   

59 
Μπαταρία νιπτήρα ½ ίντσας μίας οπής χρωμέ 
επικαθήμενη με κοντό ρουξούνι για παιδικό 
νιπτήρα 

τεμάχιο 150   

60 Φλοτέρ Cariba ½ ίντσας τύπου κασέτα τεμάχιο 30   
61 Μπουτόν αέρος φαρδύ, για τρύπα 39mm τεμάχιο 40   

62 Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 60cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80   

63 Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 50cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80   

64 Σπιράλ ίνοξ βαρέως τύπου 40cm, θηλυκό-
θηλυκό 

τεμάχιο 80   

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ & ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

65 Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου φ18χ2,5  
mm 

μέτρο μήκους 800   

66 Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου φ25χ3,0  
mm 

μέτρο μήκους 500   

67 Εύκαμπτο σπιράλ προστασίας σωληνώσεων 
φ28  mm 

μέτρο μήκους 300   

68 Εύκαμπτη λευκή μόνωση σωληνώσεων φ18χ9 
mm (αρμαφλέξ) μέτρο μήκους 100   

8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

69 
Λεκάνη WC από πορσελάνη οριζόντιας 
αποχέτευσης, με καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα 
και μηχανισμό 

σετ 20   

70 
Λεκάνη WC από πορσελάνη κάθετης 
αποχέτευσης, με καζανάκι, κάθισμα, κάλυμμα 
και μηχανισμό 

σετ 5   

71 Νιπτήρας μπάνιου πορσελάνης, επίτοιχος  με 
κολώνα δαπέδου 

σετ 20   

72 Μπαταρία νιπτήρος αναμεικτική τεμάχιο 100   
73 Μπαταρία λουτρού αναμεικτική τεμάχιο 40   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  

      



 

  σελ. 66 από 69 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΧΡΩΜΑΤΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη 

1 Πλαστικό οικολογικό χρώμα λευκό λιτ 1.350   

2 
Ακρυλικό οικολογικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 
λευκό λιτ 1.350   

3 Τσιμεντόχρωμα λευκό λιτ 500   

4 
Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού 
(όποια απόχρωση)  λιτ 250   

5 
Οικολογική ρηπολίνη νερού χρώματος λευκού 
(λαδομπογιά νερού) λιτ 200   

6 Οικολογικό αστάρι γενικής χρήσης λιτ 50   

7 Χρώμα διαγραμμίσεων λιτ 50   

8 Βασικά πλαστικά (μεταλλικό δοχείο 0,75 λιτ) δοχ 800   

9 Υδρόχρωμα λιτ 50   

10 Στόκος σπατουλαρίσματος κιλο 300   

11.1 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ) άσπρο δοχ 200   

11.2 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  μαύρο δοχ 230   

11.3 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  κόκκινο δοχ 150   

11.4 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  κίτρινο δοχ 250   

11.5 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  μπλε δοχ 200   

11.6 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  πράσινο (RAL 6005) δοχ 200   

11.7 
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 
λιτ)  ώχρα δοχ 50   

12 
Βερνίκι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών 
(δοχείο 5λιτ) λιτ 100   

13 Ξυλόστοκος (συσκ. 400γρ) τεμ 20   

14 Διαλυτικό White Spirit άοσμο λιτ 100   

15 Διαλυτικό Νίτρου λιτ 200   

16 Πινέλα 2 και 1/2’’ τεμ 30   

17 Πινέλα 1’’ τεμ 30   

18 Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 2’’ τεμ 30   

19 Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 3’’ τεμ 30   

20 Κονταροπίνελα περιστροφικά διπλά 3΄΄ τεμ 70   
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21 Ρολά βαφής για πλαστικά ακρυλικά χρώματα τεμ 60   

22.1 
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 
5-6 εκ. τεμ 100   

22.2 
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 
10 εκ. τεμ 100   

23 Στοκαδόρος 8 εκ. τεμ 40   

24.1 Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 14 εκ. τεμ 20   

24.2 Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 16 εκ. τεμ 20   

25.1 
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα  
μήκος 2,00 μ. τεμ 10   

25.2 
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα  
μήκος 3,00 μ. τεμ 10   

26 Χαρτί Οντουλε κιλό 180   

27.1 Λειαντικά φύλλα τοίχου (σιδερόχαρτα) Νο 100 τεμ 100   

27.2 Λειαντικά φύλλα τοίχου (γυαλόχαρτα) Νο 150 τεμ 100   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΞΥΛΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας Δαπάνη  

1 
ΦΥΛΛΑ μοριοσανίδες ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*25mm 

1 φύλλο 30   

2 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*18mm 

1 φύλλο 200   

3 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ 
ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
366cm* 183cm*8mm 

1 φύλλο 100   

4 
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ  ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

1 φύλλο 15   

5 
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ  ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm 

1 φύλλο 15   

6 
ΦΥΛΛΑ IΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF)  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ  ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*9mm 

1 φύλλο 12   

7 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*19mm  1 φύλλο 15   
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8 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*185cm*10mm  1 φύλλο 30   

9 ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ 
ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ  305cm*122cm*8mm  1 φύλλο 15   

10 ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ κυβικό 
μέτρο 50,00   

11 ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ  ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ κυβικό 
μέτρο 5,00   

12 ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 2,00   

13 ΛΑΤΑΚΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 1,00   

14 ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ κυβικό 
μέτρο 1,00   

15 ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΤΕΓΩΝ κυβικό 
μέτρο 2,00   

16 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΑΜΠΟΤΕ ΣΤΕΓΩΝ τετρ/κό 
μέτρο 150,00   

17 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*21mm ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ) 

1 φύλλο 10   

18 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΌ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*21mm 

1 φύλλο 80   

19 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*15mm 

1 φύλλο 70   

20 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ 
ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
250cm*125cm*9mm 

1 φύλλο 60   

21 ΦΥΛΛΑ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2,80Χ1,30Χ0,8 mm 1 φύλλο 10   

22 ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΟΥ "INSULATE" ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
244Χ122Χ12 mm 1 φύλλο 10   

23 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, 
πλάτους 22 mm μ.μ. 3.000,00   

24 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, 
πλάτους 28 mm μ.μ. 700,00   

25 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ρολό 10μ. 50,00   

26 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ τεμ 120,00   

27 ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ τεμ 60,00   

28 ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ μ3 8,00   
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29 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ μ3 10,00   

30 ΠΛΑΚΕΣ OSB (2,50 Χ 1,25 Χ 22 mm) φύλλο 40,00   

31 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ντουροπάλ) φύλλο 10,00   

32 ΣΑΝΙΔΕΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ μ2 240,00   

33 ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ μ3 5,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
                  
                                                                          
                                                         
                                                 

 
 
                                                                             Εγκρίθηκε         Θεωρήθηκε  

Θέρμη, 17/01/2023 Θέρμη, 17/01/2023 Θέρμη, 17/01/2023 
Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανέλλα Χαραμόγλου Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
 

                                                                                                               

                                                                                                              Θέρμη …/…/2023                                                           

                                                                                                                  Ο Προσφέρων 

 

 

                                                                                                                      Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Υπάλληλος του Δήμου  

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος  
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