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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  

  
             

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 67.279,55€ 

Κ.Α: 30.6661.0001, 30.6662.0001,  30.6662.0005 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α:  27.000,00€, 25.000,00€, 
16.000,00€ 
CPV: 44111000-1, 14212200-2 

 
 

 Τίτλος: «Προμήθεια οικοδομικών και 
λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και 
αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. 
Ολύμπου έτους 2022»  

 

                                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

 

                                                                ΟΜΑΔΑ Α 
                     «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων   » 
 

1: ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ  
Προμήθεια και μεταφορά σε αποθήκη που θα υποδείξει ο Δήμος τσιμέντου για την Παρασκευή από το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου σκυροδέματος κατηγορίιας C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 
χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και 
τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή) που 
δεν ανήκουν στην κατηγορία  «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Στις τιμές 
περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας και η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο που θα υποδειχθεί από 
το Δήμο. Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια 
συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης.  
 
2: Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 
Προμήθεια και μεταφορά σιδηρού οπλισμού σε αποθήκη που θα υποδείξει ο Δήμος. Στις τιμές 
περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού και η δαπάνη μεταφοράς του. Τιμή 
ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού.  
 
3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
Προμήθεια και μεταφορά σε αποθήκη που θα υποδείξει ο Δήμος, πλινθοδομών με διάκενους 
τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm. Οι οπτόπλινθοι πρέπει να απορροφούν 
νερό έως και 16% κατά βάρος του ξηρού, και να έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη: οι πλήρεις και οι 
διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8 N/mm2 και οι διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.  
 

4: Χονδρόπλακες ακανόνιστες 
Πρόκειται να γίνει προμήθεια ακανόνιστης χονδρόπλακας μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω 
των 0,10 m2.  
 
 
5: Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 
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Προμήθεια ακρυλικού χρώματος 100%, εξωτερικής χρήσης, πυκνότητας 1,3-1,5gr/ml ανάλογα με 
την απόχρωση, ιξώδους 98-128 KU, στερεά κ.β.: 58.5-63.5%, ανάλογα με την απόχρωση, στερεά 
κ.ό.: 40-49%, ανάλογα με την απόχρωση, pH: 7.5-9  με ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 0ºC  και 
αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 50°C).  
 
 
6: Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης  
Προμήθεια πλαστικού χρώματος πολυτελείας σατινέ κατάλληλο για χρήση σε σπατουλαριστές 
επιφάνειες, σοβα, μπετόν γυψοσανίδες, νοβοπάν, ξύλα. Ειδικό βάρος  1,33-1,37 gr/cm3, ιξώδες 11-
14ps, αραίωση 5-10% καθαρό νερό και απόδοσης περίπου 13m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.  
 
 
7: Ασβέστης σε μορφή πολτού  
Προμήθεια ασβέστη σε μορφή σκόνης πρώτης ποιότητας παραγόμενη από θρυμματισμένα κομμάτια 
ασβέστου μικρότερα των 2εκ.. Η πρώτη ύλη (άσβεστος) θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού, να είναι πρώτης ποιότητας, να μην έχει αλλοιωθεί ή τριφτεί και να αποθηκεύεται σε 
κλειστούς, καλά αεριζόμενα και με έλλειψη υγρασίας  χώρους  Η σβέση θα γίνει με νερό σε αναλογία 
60-65%. Ο ασβέστης μετά την παραγωγή του θα έχει υποβληθεί σε καθαρισμό και σε λεπτή 
κονιοποίηση πρίν αποθηκευτεί σε σάκους. Το χρώμα της σκόνης θα είναι υπόλευκο έως λευκό . 
 
 
 
8: Πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40Χ5 cm 
Προμήθεια τσιμεντένιων πλακών βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης 
πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 μ., οι 
οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 
ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87.  
 
 
9: Γυψοσανίδα απλή  
Προμήθεια από γυψοσανίδες που παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18180 σε 
σταθερό πλάτος 1,20 m. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,00 έως 3,00 m και το πάχος τους θα είναι 
12.5 mm. Το βάρος τους θα κυμαίνεται περι τα 10kgr/m2, θα έχουν μεγάλη ελαστικότητα και 
μηχανική αντοχή. Η επιφάνειά τους θα είναι ιδανική τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο, τοποθέτηση 
ταπετσαρίας ή πλακιδίων. Τα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων  θα είναι επενδυμένα με χαρτί.  
 
 
10: Σιδηροπάσσαλος 40χ4χ2  
Προμήθεια πασσάλων σιδερένιων σε σχήμα γωνίας, πάχους 4mm, διαστάσεων πλάτους πλευράς 
4cm και ύψους 2m. 
 
 
11: Λαδομπογιά (750ml)  

Προμήθεια γυαλιστερού βερνικοχρώματος  διαλυτού για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε 
κατάλληλες προετοιμασμένες μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες  με εφαρμογή  πινέλου, ρολού, 
βούρτσας ή πιστολιού. Ειδικό βάρος :>=0,95gr/ml ανάλογα με την απόχρωση και απόδοσης 10 τ.μ. 
/ λίτρο σε κατάλληλες προετοιμασμένες  επιφάνειες . Συσκευασία των 750 ml. 

 
12.ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

                       Αλυσίδες  καλυμπραρισμένες εν θερμώ γαλβανισμένες για ηλεκτρικούς  εργάτες.  
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13.ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ 

Αδρανής φυσικής προέλευσης, ψιλή άμμος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται μεγαλύτερη 
ακρίβεια (λεπτά στρώματα και αρμοί) και υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα, μια και οι κόκκοι της είναι 
λιγότερο τραχείς και περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, με αποτέλεσμα το κονίαμα να ξεραίνεται 
γρήγορα και να είναι λιγότερο υγροσκοπικό.  

14. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 
 
 Αντισκωριάκο με  ενεργή αντιδιαβρωτική - αντισκωριακή προστασία σιδηρών και χαλύβδινων 
επιφανειών, που πρόκειται να επιστρωθούν με εποξειδικές ρητίνες.Να παρουσιάζει υψηλή 
σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα αραιωμένα οξέα, στα αλκάλια, 
σε πετρελαιοειδή, σε μερικούς διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό νερό κλπ. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα εφαρμογής η προστασία σιλό, χαλύβδινων γεφυρών, σιδηρών στεγών, 
σωληνώσεων, περιφράξεων κλπ.   
 
15. ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ 300ml 
 
 Συγκολλητική/ στεγανοποιητική αρμόκολλα πολυουρεθάνης 300 ml. Στεγανοποιητικό με εξαιρετική 
συγκολλητική ικανότητα, για εφαρμογές όπου απαιτείται στεγανοποίηση, συγκόλληση και γρήγορη 
βαφή. Προϊόν ενός συστατικού το οποίο σκληραίνει με τη βοήθεια της ατμοσφαιρικής υγρασίας και 
παρέχει μόνιμη ελαστική συγκόλληση/ στεγανοποίηση.  
 
16. ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 
υδατοδιαλυτό υπόστρωμα με βάση τροποποιημένες ρητίνες νέας τεχνολογίας.Είναι κατάλληλο για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπως ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο, γαλβανιζέ και 
κατάλληλα ασταρωμένες μεταλλικές επιφάνειες.Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, καλύπτει και γεμίζει 
αποτελεσματικά την επιφάνεια προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε παλιές βαμμένες 
επιφάνειες.Είναι άοσμο, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις και τρίβεται 
εύκολα. 

17.ΓΚΑΣΜΑΣ ΜΕ ΣΤΙΛΙΑΡΙ 
 Γκασμάς 2kg. Ιδανικός  για άνοιγμα καναλιών και σκάψιμο.   Να διαθέτει και ξύλινο στιλιάρι μήκους 
90cm.  
 
18. ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ115 
 Δίσκος Φ 115 με πάχος 1 χλστ. για πολύ καλή ποιότητα κοπής, καθαρές και λεπτές κοπές σε 
μάρμαρο, πλακίδια γρανιτέ,συνθετικούς γρανίτες και κεραμικά πλακίδια.  
 
 
19.ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ180 
 Εξιδικευμένος δίσκος κοπής μαρμάρου με ηλεκτρολιζέ ψήγματα διαμαντιού.Ο Δίσκος  να έχει 
λωρίδες ψηγμάτων στο πλάι για λείανση της κοπόμενης επιφάνειας.Εξαιρετικό λείο κόψιμο σε 
μάρμαρο .Ο Δίσκος να κόβει μόνο μάρμαρο με μεγάλη διάρκεια ζωής και οπή δίσκου 22,23mm.  

 

20.ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ230 

Εξειδικευμένος δίσκος κοπής μαρμάρου με ηλέκτριζε ψήγματα διαμαντιού Ο Δίσκος  να έχει λωρίδες 
ψηγμάτων στο πλάι για λείανση της κοπόμενης επιφάνειας .Εξαιρετικό λείο κόψιμο σε μάρμαρο .Ο 
Δίσκος να κόβει μόνο μάρμαρο με μεγάλη διάρκεια ζωής και οπή δίσκου 22,23mm. 

21. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
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Κεραμίδια τύπου Ολλανδίας σε φυσική απόχρωση ,διαστάσεις 420mmX250mm(ΜxΠ) , 3,25 κιλά 
ανά τεμάχιο, υδατοστεγανότητα  >20h και μεγάλη αντοχή στον παγετό. 

22.ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25kgr 

Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Να έχει μηδενική ολίσθηση και 
μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη 
απορροφητικών πλακιδίων , πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων κλπ., τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες 
με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά στρώση 
πλακιδίων, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες κλπ.). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους .Ποιότητα τύπου C2 TE S1 σε συσκευασία των 25 κιλών.   

23. ΛΙΝΑΤΣΑ 

Λινάτσα πολυπροπυλενίου  120γραμμάρια  που χρησιμοποιείτε στην οικοδομή, στις σκαλωσιές για 
προστασία των δίπλα κτιρίων ή πεζοδρομίων  από την σκόνη, στις πέργκολες για προστασία τον 
αυτοκινήτων από την υπεριώδη ακτινοβολία .Διάθεση με το τετραγωνικό μέτρο.  

24.ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

Μέταλλο γυψοσανίδας  Nο 5, ορθοστάτες 50x50.   

25.ΝΑΥΛΟΝ 

Διάφανο φιλμ πολυαιθυλενίου  από 2 έως 6 μέτρα και βάρος ανά τετραγωνικό περίπου 180 γρ. 

 
26.ΝΕΦΤΙ 
Διαλυτικό, που προέρχεται από την απόσταξη της φυσικής ρητίνης των πεύκων. Χρησιμοποιείται 
κυρίως για αραίωση βερνικοχρωμάτων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :Αραίωση βερνικοχρωμάτων , αραίωση 
βερνικιών καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.  
 
27. ΠΙΝΕΛΑ Νο1 
 Πινέλο Νο1 από 100% φυσική τρίχα ,με  κατάλληλο "κούρεμα" και ισοκέφαλη τρίχα,ανθεκτικό στα 
διαλυτικά, στις λαδομπογιές και στα πλαστικά χρώματα. No: 1" / Μήκος Τρίχας: 44mm.  
 
28.ΠΙΝΕΛΑ Νο1.5 
Πινέλο Νο1.5 από 100% φυσική τρίχα ,με  κατάλληλο "κούρεμα" και ισοκέφαλη τρίχα,ανθεκτικό στα 
διαλυτικά, στις λαδομπογιές και στα πλαστικά χρώματα No : 1.5" / Μήκος Τρίχας: 44mm.  
 
 
29.ΠΙΝΕΛΑ Νο2  
 Πινέλο Νο2 από 100% φυσική τρίχα ,με  κατάλληλο "κούρεμα" και ισοκέφαλη τρίχα,ανθεκτικό στα 
διαλυτικά, στις λαδομπογιές και στα πλαστικά χρώματα . No: 2" / Μήκος Τρίχας: 44mm.  
 
 
30.ΠΙΝΕΛΑ Νο2,5 
 Πινέλο Νο2.5 από 100% φυσική τρίχα ,με  κατάλληλο "κούρεμα" και ισοκέφαλη τρίχα,ανθεκτικό στα 
διαλυτικά, στις λαδομπογιές και στα πλαστικά χρώματα No: 2.5" / Μήκος Τρίχας: 51mm.   
 
 
31.ΠΙΝΕΛΑ Νο3 
Πινέλο Νο3 από 100% φυσική τρίχα ,με  κατάλληλο "κούρεμα" και ισοκέφαλη τρίχα ,ανθεκτικό στα 
διαλυτικά, στις λαδομπογιές και στα πλαστικά χρώματα . No: 3" / Μήκος Τρίχας: 51mm.   
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32.ΠΟΧΑ 
Συρμάτινος φράχτης- συρματόπλεγμα  σε ρολό και δη η σίτα ,που χρησιμοποιείται στα κοτέτσια. 
 
 
33.ΠΡΙΟΝΙ 
Πριόνι ίσιο με διπλό δόντι μήκους 30 εκατοστών. Επαγγελματικό για γρήγορο & άνετο κόψιμο. 
Υψηλής αντοχής λεπίδα από ατσάλι Ιαπωνίας , με θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης. Λαβή από 
σκληρό ξύλο για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.  
 
34.ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Νο11 
Ρολό Νο 11 γενικής χρήσης. Κατάλληλο για πλαστικά ,ακρυλικά χρώματα και αστάρια .ιδανικό για 
εξωτερική  χρήση, για τσιμεντόχρωμα  , πλαστικό, υδρόχρωμα τέλεια διασπορά χρώματος να μην 
στάζει και να μην πιτσιλάει .  
 
35.ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Νο14 
Ρολό Νο 14 γενικής χρήσης. Κατάλληλο για πλαστικά ,ακρυλικά χρώματα και αστάρια .ιδανικό για 
εξωτερική  χρήση, για τσιμεντόχρωμα  , πλαστικό, υδρόχρωμα τέλεια διασπορά χρώματος να μην 
στάζει και να μην πιτσιλάει.  
 
36.ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Νο18 
 Ρολό Νο18 βαφής κορυφαίας ποιότητας με γούνα 18 εκατοστά με πλαστική λαβή, ιδανικό για 
εξωτερική χρήση, για τσιμεντόχρωμα, πλαστικό, υδρόχρωμα με τέλεια διασπορά χρώματος να μην 
στάζει και να μην πιτσιλάει, πυκνότητα γούνας 55-58microns ,διάμετρο σωλήνα Ø50 ,ύψος 
πέλματος γούνας 2,2 cm, διάμετρος χειρολαβής 7mm, χειρολαβή με βίδα.  
 
 
37.ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Νο24 
 Ρολό Νο 24 βαφής κορυφαίας ποιότητας με γούνα, 24 εκατοστά με πλαστική λαβή, ιδανικο για 
εξωτερική χρήση, για τσιμεντοχρωμα, πλαστικό, υδρόχρωμα με τέλεια διασπορά χρώματος να μην 
στάζει και να μην πιτσιλάει, πυκνότητα γούνας 55-58microns ,διάμετρο σωλήνα Ø50 ,ύψος 
πέλματος γούνας 2,2 cm, διάμετρος χειρολαβής 7mm, χειρολαβή με βίδα.  
 
38.ΣΙΛΙΚΟΝΗ 300ml 
 Διάφανη – Λευκή  αντιμουχλική σιλικόνη  300ml για ελαστική μόνωση σε χώρους με υγρασία όπως 
μπάνια, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ. Ειδικό για ενώσεις αρμών σε νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες, 
πλακάκια τοίχου, όπου η υγρασία είναι ανεπιθύμητη.  
 
39.ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ 500ml 
Σπρέι γράσσου 500ml από υψηλής ποιότητας σαπουνοποίημενο γράσσο.  Να μπορεί  να 
χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών , να έχει καλή χημική σταθερότητα, να απωθεί την 
υγρασία και  να προσφύεται εύκολα σε επιφάνειες ,να προστατεύει αντικείμενα από το νερό και είναι 
άριστα ανθεκτικό και σταθερό σε αλμυρά και βρώμικα νερά, να αντέχει σε όξινα και βασικά 
διαλύματα καθώς επίσης να  προστατεύει από την διάβρωση.Ιδανικό για λίπανση ρουλεμάν 
,διαφορικών , γραναζιών ,εδράνων , οδηγών , αρθρώσεων , και γενικής χρήσης σε αυτοκίνητα 
τρακτέρ μηχανές που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.  
 
40.ΣΤΟΚΟΣ 5kgr 
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη 4 kg, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές 
ρητίνες. Ειδικός για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων πριν το βάψιμο . Κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες, τούβλα και  να αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Με την προσθήκη 
νερού  να δημιουργεί μία ομοιογενής, κρεμώδης πάστα με πολύ καλή εργασιμότητα. Να δουλεύεται 
μαλακά και εύκολα και  να έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση. Να  στεγνώνει γρήγορα, να 
τρίβεται εύκολα, να μην σκάει και  να μην συρρικνώνεται, δίνοντας μία θαυμάσια λευκή, λεία 
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επιφάνεια. Με την προσθήκη βελτιωτικού κονιαμάτων να ενισχύονται οι αντοχές του για εξωτερική 
χρήση.  
 
 
41.ΣΤΙΛΙΑΡΙΑ 
Στιλιάρια ξύλινα σε διάφορα μεγέθη για να εφαρμόζουν σε τσάπες,φτυάρια και γκασμάδες.  
 
42.ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ 
Σύρμα γαλβανιζέ σε ρόλους παραγωγής και ευθύγραμμα. Χρησιμοποιούνται σε αμπελουργικές και 
αγροτικές εφαρμογές, για την παραγωγή πλέγματος ψιλό.  
 
43.ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 
Σύρμα γαλβανιζέ σε ρόλους παραγωγής και ευθύγραμμα. Χρησιμοποιούνται σε αμπελουργικές και 
αγροτικές εφαρμογές, για την παραγωγή πλέγματος  χοντρό.  
 
 
44.ΣΦΥΡΙ 
Σφυρί με μεγάλη  αντοχή ,με ξύλινο χέρι, 300gr.  
 
45.ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες  μήκους 200 μέτρων για προσωρινό χαρακτηρισμό περιοχών 
ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών.Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, ευδιάκριτη 
σήμανση ,υψηλή αντοχή στο σκίσιμο.  
 
 
46.ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΙΛΙΑΡΙ 
Τσουγκράνα 14 δοντιών,στιβαρής κατασκευής για να αντέχει και στην πιο σκληρή χρήση.  Να 
διαθέτει και ξύλινο στυλιάρι μήκους 1,5m.  
 
 
47.ΤΣΑΠΑ ΜΕ ΣΤΙΛΙΑΡΙ 
Σφυρήλατο προϊόν υψηλών προδιαγραφών από ποιοτικό χάλυβα. Με   υψηλή συνεκτικότητα  για να 
απορροφά τις κρούσεις χωρίς θραύση με μεγάλη αντίσταση στη φθορά και παρατεταμένη διάρκεια 
ζωής. Κατασκευασμένο με συνδυασμό σφυρηλασίας και έλασης.Να διαθέτει και ξύλινο στυλιάρι 
μήκους 1,20m.  
 
48.ΦΕΛΙΖΟΛ Νο3 ΛΕΥΚΟ  
Λευκό φελιζόλ Νο 3 15kgr πυκνότητας  τύπου EPS ιδανικό για θερμομόνωση τοιχοποιίας ,εξωτερική 
θερμομόνωση, θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα , θερμομόνωση στεγών και δωμάτων 
,πλήρωση κενών πλακών Zollner ,πλήρωση αρμών διαστολής ,και καλούπια για κορνίζες ή 
σχήματα στις επιφάνειες σκυροδέματος.  
 
49.ΦΕΛΙΖΟΛ Νο5 ΛΕΥΚΟ  
Λευκό φελιζόλ Νο 5 15kgr πυκνότητας  τύπου EPS ιδανικό για θερμομόνωση τοιχοποιίας ,εξωτερική 
θερμομόνωση, θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα , θερμομόνωση στεγών και δωμάτων 
,πλήρωση κενών πλακών Zollner ,πλήρωση αρμών διαστολής ,και καλούπια για κορνίζες ή 
σχήματα στις επιφάνειες σκυροδέματος.  
 
50.ΦΕΛΙΖΟΛ Νο3 ΜΠΛΕ 
Φελιζόλ εξιλασμένη XPS  250x60x3αρι με  υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες , αντοχή στην υγρασία 
και σχεδόν μηδενική υδατοαπορρόφηση , με υψηλή αντοχή σε συμπίεση , να μην  προσβάλλεται 
από μύκητες και βακτηρίδια ,  να  μεταφέρεται και να  τοποθετείται πολύ εύκολα. Αυτοσβενόμενο 
υλικό. Να έχει ομοιομορφία μάζας και σταθερότητα διαστάσεων  και να προσφέρει  άριστη 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα ,επιχρίσματα και να έχει  άριστη συνεργασία με τα οικοδομικά υλικά 
(τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο).  
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51.ΦΕΛΙΖΟΛ Νο5 ΜΠΛΕ 
Φελιζόλ εξιλασμένη XPS  250x60x5αρι με  υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες , αντοχή στην υγρασία 
και σχεδόν μηδενική υδατοαπορρόφηση , με υψηλή αντοχή σε συμπίεση , να μην  προσβάλλεται 
από μύκητες και βακτηρίδια ,  να  μεταφέρεται και να  τοποθετείται πολύ εύκολα. Αυτοσβενόμενο 
υλικό. Να έχει ομοιομορφία μάζας και σταθερότητα διαστάσεων  και να προσφέρει  άριστη 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα ,επιχρίσματα και να έχει  άριστη συνεργασία με τα οικοδομικά υλικά 
(τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη , άμμο).  
 
52.ΦΤΥΑΡΙ ΜΕ ΣΤΙΛΙΑΡΙ 
Ανθεκτικό φτύαρι ιδανικό για λάσπη ,άμμο εξαιρετικής ποιότητας χάλυβα.  
 
53.ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 
Χειρολαβή για ρολό από ανθεκτικής ποιότητας πλαστικό που να εφαρμόζει σε ανταλλακτικό ρολό 
Νο 11,Νο14,Νο18,Νο24.  
 
54.ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 
Ειδική χαρτοταινία  πλάτους 5 εκατοστων για φανοποιούς, ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθώς 
μονώνει ιδανικά και ξεκολλάει εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας, σε θερμοκρασίες μέχρι 
και 80οC.  
 
55. Ασφαλτόπανα σε ρολό 1Χ10m 
Ασφαλτόπανα πλαστομερή (APP) των -5οC με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή σε όλο το φάσμα των 
θερμοκρασιών. Για στεγανοποιήσεις δωμάτων . 
 

 

56. Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης 25kgr 
Έτοιμο κονίαμα για το "χοντρό χέρι" του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το τελικό 
("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά . Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης 
σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.                                                                               
 

57. Ακρυλικο Ασταρι Πλαστικων 10lt 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και σπατουλαριστές 
επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή σε 
αλκαλικές επιφάνειες, επιτυγχάνοντας πολύ καλό δέσιμο του υποστρώματος. Εφαρμόζεται εύκολα 
και έχει υψηλή απόδοση. Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό 
χρώμα. Αραίωση με  καθαρό νερό . 
 

58. Υδρόχρωμα 9lt 
Εξαιρετικής ποιότητας κόλλα έτοιμη για χρήση σε οροφές κουζινών, μπάνιων, υπνοδωματίων και 
γενικά εσωτερικών χώρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε επιφάνειες από ασβέστη, αλλά όχι 
πλαστικό.  
 

59. Καρφιά οικοδομής  
Καρφιά οικοδομής διαφόρων μεγεθών 
 

60. Κονταροπίνελο 2,5” 
Με φυσική λευκή τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση, ειδικό για ριπολίνες, για 
πλαστικό & υδατοδιαλυτό χρώμα.  
 
 

61. Στραβοπίνελο 1,5” 
Ξύλινη λαβή, μεταλλικό στροφείο, γνήσια λεύκη τρίχα  
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62. Στραβοπίνελο 2,5” 
Ξύλινη λαβή, μεταλλικό στροφείο, γνήσια λεύκη τρίχα  
 
 

63. Πινέλο Ριπουλίνης 1,5” 
Πινέλο ριπολίνης  με παχιά ανοιχτόχρωμη συνθετική τρίχα κατάλληλα επεξεργασμένη ( flagging) 
ώστε να μην αφήνει γραμμές στην χρήση του και με ξύλινη χειρολαβή. 
 
 

64. Πινέλο Ριπουλίνης 2,5” 
Πινέλο ριπολίνης  με παχιά ανοιχτόχρωμη συνθετική τρίχα κατάλληλα επεξεργασμένη ( flagging) 
ώστε να μην αφήνει γραμμές στην χρήση του και με ξύλινη χειρολαβή. 
 
 

65. Σπάτουλα στοκαρίσματος 20cm 
Ανοξείδωτη σπάτουλα στοκαρίσματος πλάτους 20cm με ξύλινη λαβή  
 
 
66. Σπάτουλα στοκαδόρος 6cm 
Στοκαδόρος-σπάτουλα μασίφ με ξύλινη λαβή  πλάτους 6cm. Θερμικά σκληρυμένη ατσάλινη, μασίφ 
λεπίδα.  
 
 
67. Κοντάρι βαφής πτυσσόμενο μεταλλικό 2m 
Koντάρι μεταλλικό πτυσσόμενο κατάλληλο για ρολά βαφής και κονταροπίνελα. Βιδώνοντας ή 
ξεβιδώνοντας ρυθμίζονται οι διαστάσεις του. Μέγεθος ανοικτό 2m  
 
 
68. Κοντάρι βαφής πτυσσόμενο μεταλλικό 3m 
Koντάρι μεταλλικό πτυσσόμενο κατάλληλο για ρολά βαφής και κονταροπίνελα. Βιδώνοντας ή 
ξεβιδώνοντας ρυθμίζονται οι διαστάσεις του. Μέγεθος ανοικτό 3m  
 
 
69. Συρμάτινη βούρτσα χειρός 
Συρματόβουρτσα βαρέως τύπου με ξύλινη λαβή. Τα σύρματα είναι τοποθετημένα σε 4 σειρές. 
Ιδανική για την αφαίρεση της σκουριάς και γενικά για την εξομάλυνση σκληρών επιφανειών 
 
 
 
70. Τσιμεντόχρωμα διαφόρων αποχρώσεων 9ltr 
Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική 
αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση, ικανό να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, 
εμφανές μπετόν, κλπ, δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη 
προετοιμασία. Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία (λευκό, γκρι, ώχρα, 
κεραμιδί), σε συσκευασία των 10lt.  Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Βελουτέ ματ με στιλπνότητα 

Απόδοση: 9-11m2 ανά στρώση τουλάχιστον, ανάλογα με την επιφάνεια Αντοχή στην έκπλυση: 
>7.500 παλινδρομήσεις 
Αντοχή στην τριβή: Να μην αποκαλύπτεται το υπόστρωμα έως 1.000 κύκλους Στέγνωμα: Στεγνό 
στην αφή 1-2 ώρες Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και 
απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να είναι προϊόν χαμηλών πτητικών ενώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 17.. ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ Νο 80,100, 120,150 
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Ειδικό προϊόν για την λείανση ξύλου. Διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή του. Λόγω της ευκαμψίας 
του μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε διάσταση και να χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
εφαρμογές.ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ Νο 80 ,100 , 120 ,150 διαστάσεων 230Χ280 ΜΜ 
 
 
71. Μονωτικό χρώμα 9ltr 
Είναι κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες οικοδομών και κυρίως ταράτσες, βορινούς τόιχους, 
υδροροές κ.α. Ξεχωρίζει για τις υψηλές θερμομονωτικές του ιδιότητες την ικάνοτητα να διατηρεί την 
ελαστικότητα του και τη μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτονοβολία. Αποτελεί την ιδανική λύση για την 
στεγάνωση και τη μόνωση των ταρατσών και γενικότερα χώρους με προβλήματα υγρασίας. Επίσης 
εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση και υψηλές στεγανωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες. Έχει μεγάλη 
αδιαπερατότητα από το νερό, τους ατμούς και την υγρασία και διατηρεί την ελαστικότητα του στο 
χρόνο. Έχει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και δεν 
ξεφλουδίζει. 
 
 
72. Σιδηρόστοκος 1kgr 
Πολυεστερικός στόκος σπάτουλας δύο συστατικών κατάλληλος τόσο  
για μεταλλικές όσο και για ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες. Λεπτόκοκκος, αλλά ικανός να 
γεμίζει βαθουλώματα. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται πολύ εύκολα  
 
 
 
73. Πατόχαρτο διάφορα νούμερα 
Γυαλόχαρτο ξύλου πολύ ανθεκτικό για το τρίψιμο ξύλων, Μ.D.F., νοβοπάν, καπλαμάδων, με το χέρι 
ή με λειαντική μηχανή. 
 
 
 
74. Αστάρι μετάλλων 
 αστάρι μετάλλου κατάλληλο για μέταλλα, τοίχους και ξύλα. Θα απλώνεται εύκολα, θα έχει εξαιρετική 
πρόσφυση και θα δημιουργεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια έτοιμη να δεχθεί το τελικό χρώμα. 
Επίσης, έχει την ιδιότητα να μονώνει και να μην επιτρέπει να επανεμφανιστούν επίμονοι λεκέδες όπως 
κάπνες, μαρκαδόροι, κιτρινίλες κ.α. που έχουν την τάση να εμφανίζονται ακόμη και μετά από βάψιμο 
των επιφανειών.  
 
 
75. Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό και κίτρινο 
Για την προμήθεια του ακρυλικού υδατοδιαλυτού χρώματος διαγράμμισης οδών, ισχύει το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών –φυσικές ιδιότητες » και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 
7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI για την επιταχυνόμενη γήρανση και UV και BR 2 για την επίδραση 
ασφάλτου.3197, ΕΝ 1436, κλπ. 
Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 
1. να αποτελείται από χρωστική ,ακρυλικές ρυτίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 
2. όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα, 
3. να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια, που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία, κατά την εφαρμογή 
της διαγράμμισης, ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος, 
4. να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων, λόγω τριχοειδούς ανύψωσης 
και να εξασφαλίζει, στα σφαιρίδια, τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ 
ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 
5. να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο, μετά 
περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους και να επανέρχεται εύκολα, με ανάδευση, στην αρχική 
κατάσταση, 
6. Όταν ξηραίνεται, στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση και να μη 
μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της 
παρόδου του χρόνου, 
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7. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών, 
8. Να έχει περιεκτικότητα σε TiO >=13% κ.β. 
Το ποσοστό TiO στο χρώμα, προσδιορίζεται σύμφωνα με το A5TM D1394 – Αναγωγική μέθοδος JONES 
9. Να έχει ιξώδες 70-80 K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562. 
10. Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK-UP TIME) <=20 min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
το A5TM D711. 
11. Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) >=3. Η λεπτότητα των κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
ASTM D1210. 
12. Να έχει αντοχή σε φθορά, μετά θέρμανση >= 50 Kgr. Η αντοχή σε φθορά, μετά θέρμανση προσδιορίζεται 
ως ακολούθως : 
Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα, πάχους περίπου 80 μ., πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15 cm Χ 
7 cm, καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. 
Το δοκίμιο θερμαίνεται, σε πυριαντήριο, επί 3 ώρες 
σε θερμοκρασία 1050 C - 1100 C και εν συνεχεία κλιματίζεται, επί 30 λεπτά, σε θερμοκρασία 250 ± 20 C και 
σχετική υγρασία 50% ± 5%. 
Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς, σύμφωνα με το ASΤM D968. Η άμμος που χρησιμοποιείται 
είναι η πρότυπη άμμος CEN EN ˝196-1. 
13. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης, όταν 
δοκιμάζεται, όπως περιγράφεται ακολούθως : 
Το χρώμα εφαρμόζεται, με υμενογράφο, σε υγρό υμένα 127 μ., πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου, διαστάσεων 
7,5 cm Χ 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 Kg/m2, καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 
210 C - 260 C, σε οριζόντια θέση, επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο, σε θερμοκρασία 550 
C + 20 C, επί 2ωρο, ψύχεται, σε θερμοκρασία δωματίου, τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από 
ξύλινη ράβδο, διαμέτρου 12,5 mm. 
14. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις, εκτός 
μιας ελαφριάς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιμάζεται, ως ακολούθως : 
Το χρώμα εφαρμόζεται, με υμενογράφο, σε υγρό υμένα 380μ., σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. 
Ο υμένας ξηραίνεται στους 210 C - 260 C, σε οριζόντια θέση, επί 72 ώρες. 
Το δοκίμιο εμβαπτίζεται, κατά το ήμισυ, σε αποσταγμένο νερό, σε θερμοκρασία δωματίου, για 18 ώρες, 
αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 
15. Το χρώμα, όταν ψεκάζεται, σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού υμένα 
περίπου 400μ., πρέπει να δίνει υμένα, ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, 
χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα (και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια). Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει 
ραβδώσεις ή διαχωρισμό, όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 
16. Επειδή το Κ.Ε.Δ.Ε., προς το παρόν, δεν έχει τον απαιτούμενο, από το ΕΝ 1871, εξοπλισμό, για την 
δοκιμή αποθήκευσης, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη 
για την εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού, η δοκιμή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D1309 και 
πρέπει να είναι >6. Ως προς τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε με την απόφαση 
ΒΜ5/30757/18-10-84 (Φ.Ε.Κ. 799 Τ. Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους 
Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών, με λευκό ή κίτρινο χρώμα», έτους 1982. Οι επιπλέον έλεγχοι που 
δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι, δεδομένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των 
χρωμάτων, σύμφωνα με το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». Επιπλέον 
των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3012678/1852/99/19-7-90 έγγραφο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως 
επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (Φ.Ε.Κ./567/Β/90), «Περί επικινδύνων 
παρασκευασμάτων» και το Παράρτημα Ι της απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (Φ.Ε.Κ. 705/Β΄/20-9-94), «Περί 
επικίνδυνων ουσιών», θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn τις ενδείξεις που αφορούν τους 
ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R-R11 (πολύ εύφλεκτο) και R20 (επιβλαβές όταν εισπνέεται) και τις 
τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις S. 

 S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα, 
 S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, 
 S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση, 
 S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων ασφαλείας», σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (Φ.Ε.Κ. 886/Β΄/30-10-91), «Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα 
ειδικής πληροφόρησης, σχετικά με τα επικίνδυνα 
παρασκευάσματα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (Φ.Ε.Κ. 431/Β΄/17- 5-95).Τιμή 
ανά κιλό 
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76. Ξυλόβιδες Νο 3,5χ25 σε κουτί 1000τεμ. 
Ξυλόβιδες γαλβανιζέ 
 
77. Ξυλόβιδες Νο 4χ25 σε κουτί 1000τεμ. 
Ξυλόβιδες γαλβανιζέ 
 
 
 
78. Ξυλόβιδες Νο 5χ30 σε κουτί 500τεμ. 
Ξυλόβιδες γαλβανιζέ 
 
 
79. Αλφάδια των 50cm 
Μαγνητικό αλφάδι 50cm φτιαγμένο από αλουμίνιο, με PVC κάλυμμα και φυσαλίδα ABS.  
 
 
80. Καλέμι 
Κατασκευασμένο από σφυρήλατο επισκληρυμένο ατσάλι με επίστρωση ενάντια στη σκουριά μήκους 
25cm 
 
 
81. Δίσκος κοπής σιδήρου 125mm 
Δίσκος κοπής σιδήρου και inox υψηλής ποιότητας με fiberglass πλέγμα και ενισχυμένο οξείδιο του 
αλουμινίου  
 
 
82. τανάλια 
Μέγεθος: 150mm/6″ Hardness: 60-61HRC. Φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 

                           ΟΜΑΔΑ Β 

                                                    “Προμήθεια αδρανών υλικών” 
 

Πρόσπασμα κατηγορίας Α  (κοινώς 3 Α)  ήτοι κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0-31,5 χλστ., 
(πρόσπασμα κατηγορίας Α- κοινώς 3Α), από θραυστό προϊόν λατομείου, που θα αποτελείται από 
σκληρά, ανθεκτικά και υγιή τεμάχια, μέγιστης διάστασης λίθων 31,5 χλστ. και με περιεκτικότητα 
αργιλικών υλικών σε ποσοστό μικρότερο του 4%,  για υλικά οδοστρωσίας 0-31,5 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 
13242, το οποίο θα φέρει τη σήμανση CE. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 386Β / 20-03-2007,. στο οποίο είναι δημοσιευμένη η ΚΥΑ 5328/122 που 
εναρμονίζεται με την Οδηγία 89/106/Ε0Κ, όπου σε συνδυασμό με το ΠΔ 334/1994,τα αδρανή υλικά 
που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στις κατασκευές ,μετά την In Απριλίου του 2008 
εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ στην χώρα μας πρέπει να φέρουν σήμανση CE και ανάλογα με 
την χρήση τους, να ακολουθούνται τα αντίστοιχα που περιγράφονται, τόσο οι υποχρεώσεις των 
παραγωγών, όσο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μ ή συμμόρφωσης. Αντίστοιχες δε 
υποχρεώσεις ισχύουν για όλα τα δομικά υλικά για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί τα αντίστοιχα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2115/93) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα 
Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, τα λατομεία πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και επίσης να 
παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 για τα αδρανή της οδοποιίας. 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 30-7-2021 

 

 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Στυλίδου 
Πολιτικός Μηχανικός T.E 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 

Χατζημήτρος Ηρακλής 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και  

Πολεοδομίας 
Α/Α 

 
 
 

Χατζημήτρος Ηρακλής 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 


