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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν που απαιτοφνται για τθ 
διαμόρφωςθ, επιςκευι και ςυντιρθςθ των πεηοδρομίων, των οδϊν, πλατειϊν, πάρκων και κτιρίων του 
Διμου Ρροςοτςάνθσ.  

Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςτοφν με το μόνιμο και το εποχιακό προςωπικό του Διμου, τθν 
επίβλεψθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τα υλικά τθσ παροφςασ προμικειασ. 

Σκοπόσ των εργαςιϊν αυτϊν είναι θ αποκατάςταςθ των φκορϊν λόγω παλαιότθτασ, χριςθσ ι 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, των κοινόχρθςτων χϊρων και των Δθμοτικϊν κτιρίων με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των πολιτϊν και των επιςκεπτϊν, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των 
κοινόχρθςτων χϊρων και κτιρίων του Διμου.  

Το είδοσ και οι ποςότθτεσ τθσ παροφςασ προμικειασ οικοδομικϊν υλικϊν προζκυψαν από τθν 
καταγραφι τθσ Τ.Υ. του Διμου, των τρεχουςϊν αναγκϊν και εκτίμθςθ για αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που κα 
προκφψουν ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα.  

Τα υλικά που απαιτοφνται φαίνονται αναλυτικά ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ και 
κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

44810000-1 Χρϊματα επίχριςθσ 

44113700-2 Υλικά επιςκευισ οδϊν 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 

14210000-6 Αμμοχάλικο,άμμοσ, λικοτρίμματα και αδρανι υλικά 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 

34922000-6 Εξοπλιςμόσ διαγράμμιςθσ οδϊν 

 

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που είναι αναγκαία ςτο κατά τόπουσ εκτελοφμενο ζργο, κα 
προςκομίηονται ςτθ κζςθ του ζργου από τον προμθκευτι ςταδιακά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τον 
προγραμματιςμό των εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία, πάντα ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.013,24 € με 24% Φ.Ρ.Α. 
και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Ρροςοτςάνθσ με τουσ εξισ κωδικοφσ: 
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
ΠΙΣΩΗ 

10/6661 Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων 8.000,00 € 

30/6662.03 Ρρομικεια αςφαλτομείγματοσ για επουλϊςεισ οδοςτρωμάτων 6.000,00 € 

30/6662.04 Ρρομικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για οδόςτρωμα-πεηοδρόμια 10.000,00 € 

30/6662.05 Ρρομικεια αμμοχάλικων για οδοφσ-πεηοδρόμια 8.000,00 € 

30/6662.07 Ρρομικεια λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν 25.300,00 € 

70/6661.04 Ρρομικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ ςχολικϊν κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 3.050,00 € 

30/6662.01 Υλικά διαγράμμιςθσ 14.000,00 € 

 

Θ προμικεια κα εκτελεςκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ, ανά ομάδα υλικών, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 
και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

Α΄ Οικοδομικά υλικά 22.861,50 € 5.486,76 € 28.348,26 € 

Β΄ Χρώματα 6.450,60 € 1.548,14 € 7.998,74 € 

Γ΄ κυρόδεμα 8.040,00 € 1.929,60 € 9.969,60 € 

Δ΄ 3Α Λατομείου 6.400,00 € 1.536,00 € 7.936,00 € 

Ε΄ Αςφαλτόμειγμα 4.836,00 € 

 

1.160,64 €  5.996,64 € 

Σ’ Τλικά διαγράμμιςθσ 11.100,00 € 2.664,00 € 13.764,00 € 

     

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 

 

 

Σοφία Αναςταςιάδου         Δζςποινα Δελθγιαννίδου 

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ         Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 
Σιμι Μονάδασ 
€ (χωρίσ ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

Α1 Τςιμζντο κοινό πόρτλαντ 25 Kg ΤΕΜ 500 3,60 1.800,00 

Α2 Τςιμζντο λευκό 25 Kg ΤΕΜ 8 6,30 50,40 

Α3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ 25 Kg ΤΕΜ 10 9,00 90,00 

Α4 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,30 ΤΕΜ 5 58,70 293,50 

Α5 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,26 ΤΕΜ 5 49,00 245,00 

Α6 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,21 ΤΕΜ 5 40,65 203,25 

Α7 Σχάρα γαλβανιηζ 0,20x1,00 ΤΕΜ 10 22,60 226,00 

Α8 Λαμαρίνεσ τραπεηοειδείσ- Αλουηίλ M2 10 5,45 54,50 

Α9 
Τραπεηοειδισ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
2000x1000x0,05 

Μ2 10 5,90 59,00 

Α10 
Συρματόπλεγμα περιφράξεων 65x65 
(1,8mm) 1,50m 

Μ2 400 1,00 400,00 

Α11 Αγκακωτό Σφρμα περίφραξθσ μικουσ 100μ ΤΕΜ 2 9,00 18,00 

Α12 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ γαλβανιςμζνθσ 
μορφοςωλινασ Φ48, 2,0mm, 1,50m με 
τάπα 

Μ 150 3,00 450,00 

Α13 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ από μορφοςίδθρο 
(ςιδθρογωνιζσ 40x40x3mm μικουσ 2,00 
μζτρων)  

TEM 30 4,55 136,50 
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Α14 Σφρμα περίφραξθσ (οφγια) γαλβανιηζ KG 18 1,80 32,40 

Α15 Δομικό Ρλζγμα T92 ΤΕΜ 29 10,85 314,65 

Α16 Δομικό Ρλζγμα Τ131 ΤΕΜ 29 19,00 551,00 

Α17 
Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ υψθλισ 
αντοχισ S500s, S220s 

KG 750 0,85 637,50 

A18 Άμμοσ κονιοδεμάτων Μ3 10 22,60 226,00 

A19 Άμμοσ κονιοδεμάτων ςε μεγαςάκκο (1Μ3) ΣΑΚΙ 5 27,00 135,00 

A20 Γαρμπίλι ανάμεικτο Μ3 10 22,60 226,00 

A21 Γαρμπίλι ςε μεγαςάκκο (1Μ3) ΣΑΚΙ 4 27,00 108,00 

A22 Αςβζςτθσ ςε ςακί  20 Kg ΣΑΚΙ 300 2,30 690,00 

A23 
Ζτοιμο τςιμεντοκονίαμα για το "πεταχτό 
χζρι" του ςοβά 25kg 

ΣΑΚΙ 4 4,50 18,00 

A24 Ζτοιμοσ ςοβάσ βαςικισ ςτρϊςθσ 25kg ΣΑΚΙ 70 5,45 381,50 

A25 Ζτοιμοσ ςοβάσ μονισ ςτρϊςθσ 30kg ΣΑΚΙ 40 4,50 180,00 

A26 Ζτοιμοσ ςοβάσ ςε ςακί 25 Kg ΣΑΚΙ 20 4,50 90,00 

A27 Μαρμαρόςκονθ ςε ςακί 20 Kg ΣΑΚΙ 5 1,80 9,00 

A28 
Ρλαςτικοποιθτικό κονιαμάτων - 
Αντικακιςτά τον αςβζςτθ 

KG 30 1,80 54,00 

A29 
θτινοφχοσ ςοβάσ τςιμεντοειδοφσ βάςθσ 
λεία επιφάνεια, λευκόσ ι ζγχρωμοσ, 
υδαταπωκθτικόσ 25kg 

ΣΑΚΙ 10 4,50 45,00 

A30 θτινοφχοσ τςιμεντόςτοκοσ KG 10 1,00 10,00 

A31 Ταχφπθκτοσ, λευκόσ επιςκευαςτικόσ ςοβάσ KG 200 0,70 140,00 

A32 Κεραμίδια ολλανδικά ΤΕΜ 300 0,50 150,00 

A33 Κεραμίδια μεςογειακά ΤΕΜ 200 0,60 120,00 

A34 Κορυφοκζραμοι ΤΕΜ 20 0,90 18,00 

A35 Στεγανωτικι μεμβράνθ κεραμοςκεπϊν Μ2 50 0,90 45,00 

A36 Τοφβλα μονά 6 οπϊν ( 9x15x33) ΤΕΜ 600 0,35 210,00 

A37 Τοφβλα  (20x15x33) ΤΕΜ 100 0,60 60,00 

A38 Τςιμεντόλικοι ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

A39 Ρορομπετόν τφπου ΥΤΟΝG 25Χ60Χ10 Μ3 0,2 99,00 19,80 

A40 Τςιμεντοςωλινεσ Φ800 Μ 2 36,00 72,00 

A41 Τςιμεντοςωλινεσ Φ1000 Μ 2 45,00 90,00 

A42 Κυβόλικοι γκρί 20Χ10 Μ2 50 8,20 410,00 

A43 Κυβόλικοι ζγχρωμοι 20Χ10 Μ2 30 8,20 246,00 

A44 Κράςπεδα πεηοδρομίου Μ 20 3,35 67,00 

A45 Ρλάκεσ βοτςαλωτζσ 40Χ40Χ4  Μ2 400 11,75 4.700,00 

A46 Ρλάκεσ ζγχρωμεσ 40Χ40Χ4 Μ2 50 7,70 385,00 
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A47 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ακανόνιςτθ) 

Μ2 50 4,55 227,50 

A48 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ορκογωνιςμζνθ) 

Μ2 20 16,70 334,00 

A49 
Αρμόςτοκοσ πορςελάνινθσ υφισ, 
υδαταπωκθτικόσ 

KG 10 1,80 18,00 

A50 
Στόκοσ ακρυλικόσ πλακιδίων 0-5 mm αρμόσ 
ςε ςυςκευαςία 5 Kg 

KG 40 1,35 54,00 

A51 Στόκοσ ακρυλικόσ 280ml ΤΕΜ 50 1,80 90,00 

A52 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςυςκευςία 20kg ΤΕΜ 10 10,00 100,00 

A53 
Κόλλα πλακιδίων ακρυλικι λευκι C2TE 25 
Kg 

TEM 60 11,75 705,00 

A54 
Ρλακίδια δαπζδου κεραμικά αντοχισ ςε 
απότριψθ ¨GROUP 4¨ αντιολιςκθρά λευκά 
ι ζγχρωμα 

Μ2 60 9,00 540,00 

A55 Ρλακίδια δαπζδου αντιολιςκθρά γρανίτθ Μ2 60 14,00 840,00 

A56 
Ρλακίδια τοίχου ματ ι γυαλιςτερά αντοχισ 
ςε απότριψθ υδατοαπορροφθτικότθτασ  
Ε<0,5% λευκά ι ζγχρωμα 

Μ2 90 14,00 1.260,00 

A57 Καηανάκι ΤΕΜ 3 27,00 81,00 

A58 Κϊνοι οδικισ ςιμανςθσ ΤΕΜ 30 7,20 216,00 

A59 Υαλοπίνακεσ μονοί πάχουσ 5χιλ Μ2 2 22,00 44,00 

A60 Υαλοπίνακεσ διπλοί 4-12-4 Μ2 2 27,00 54,00 

A61 Δομικι  ξυλεία για τεγίδεσ, επιτεγίδεσ Μ3 4,5 226,00 1.017,00 

A62 
Μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 εκ από ξυλεία 
ελάτθσ 

Μ3 3 181,00 543,00 

A63 Γυψοςανίδεσ  απλζσ Μ2 120 2,50 300,00 

A64 Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ Μ2 60 4,00 240,00 

A65 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 25kg/m3 Μ3 1 59,00 59,00 

A66 Κανάλια οροφισ Μ 100 0,80 80,00 

A67 Ρεριμετρικόσ οδθγόσ οροφισ Μ 100 0,60 60,00 

A68 Υδρορροζσ γαλβανιηζ Μ 20 7,50 150,00 

A69 Υγρι πίςςα KG 40 1,35 54,00 

A70 Σακουλάκι άμμο 20kg ΣΑΚΙ 300 1,35 405,00 

Α71 Ρετροβάμβακα 50kg/m3 Μ2 128 3,50 448,00 

A72 Χαλαηιακό αςτάρι 5Kg ΤΕΜ 10 13,00 130,00 

Α73 Υδράςβεςτοσ (αςβζςτθσ ςκόνθ) 25kg ΤΕΜ 30 6,00 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 22.861,50 

ΦΡΑ 24% 5.486,76 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α’ ΜΕ 24% ΦΠΑ: 28.348,26 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ ΧΡΩΜΑΣΑ 

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 
Σιμι 

Μονάδασ € 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 
(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

B1 Υδρόχρωμα ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 45 12,00 540,00 

B2 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 35 10,00 350,00 

B3 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 50 25,00 1.250,00 

B4 Ρλαςτικό ζγχρωμο 9 L (ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ) TEM 45 29,00 1.305,00 

B5 Ρλαςτικό βαςικό (κόκκινο, κεραμιδί, ϊχρα, μπλζ, 
κίτρινο, καφζ, πράςινο, μαφρο κλπ) ςε 
ςυςκευαςία 375 ml βαςικό  

ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

Β6 ιπολίνθ νεφτιοφ λευκι ι ζγχρωμθ απόχρωςθσ 
επιλογισ τθσ υπθρεςίασ  ςε ςυςκευαςία 750 ml  

ΤΕΜ 30 8,00 240,00 

B7 Αςτάρι ακρυλικό ςε ςυςκευαςία 0,75 L ΤΕΜ 5 3,50 17,50 

B8 Αςτάρι ακρυλικό  ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 6 10,00 60,00 

B9 Διαλυτικό νίτρου ςε ςυςκευαςία 750 ml  ΤΕΜ 10 4,00 40,00 

B10 white spirit ςε ςυςκευαςία 400 ml TEM 5 2,00 10,00 

B11 Τςιμεντόχρωμα απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 
υπθρεςίασ ςε ςυςκευαςία 9 L 

ΤΕΜ 40 32,00 1.280,00 

B12 Σπρζι βαφισ διάφορα χρϊματα ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

B13 Γαλάκτωμα αδιαβροχοποίθςθσ & 
ςτακεροποίθςθσ επιφανειϊν ςιλικονοφχο 

KG 1 4,50 4,50 

B14 Αντιμυκθτιακι/Αντιμουχλικι ςιλικόνθ ΤΕΜ 19 5,00 95,00 

B15 Αςτάρι πρόςφυςθσ ςοβάδων KG 30 3,60 108,00 

B16 Βελτιωτικι ρθτίνθ για κόλλεσ και αρμόςτοκουσ KG 1 3,60 3,60 

B17 Αφρόσ πολυουρεκάνθσ 750ml ΤΕΜ 15 5,00 75,00 

B18 Σιλικόνθ γενικισ χριςθσ ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

B19 Υβριδικό ελαςτομερζσ ςτεγανωτικό ταράτςασ 
λευκό ςε ςυςκευαςία 13 kgr 

ΤΕΜ 11 50,00 550,00 

B20 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςε ςυςκευαςία 20 kgr ΤΕΜ 2 12,00 24,00 

B21 Γυαλόχαρτο  διάφορα νοφμερα ΤΕΜ 20 0,60 12,00 

B22 Γφψοσ οικοδομϊν (25 kgr) ΤΕΜ 2 7,00 14,00 

B23 Κοντάρια βαψίματοσ 2 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 6 3,00 18,00 

B24 Κοντάρια βαψίματοσ 3 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 2 4,00 8,00 

B25 Κονταροπίνελλα 2 1/2" ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

B26 Κονταροπίνελλα 3'' ΤΕΜ 5 4,00 20,00 

B27 καλυπτικό νάυλον ψιλό  ςε πακζτο 20 m2 ΤΕΜ 20 1,00 20,00 

B28 Ρινζλα  1 1/2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 2,50 12,50 

B29 Ρινζλα  2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 3,50 17,50 

B30 Ρινζλα  2 1/2"  διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 5,00 25,00 
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B31 Ρινζλα 3" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 6,00 30,00 

B32 Ριςτόλι ςιλικόνθσ ΤΕΜ 2 5,00 10,00 

B33 ολλά πλαςτικοφ τφπου Rolex Νο 18 κομπλζ με 
χζρι 

ΤΕΜ 3 14,00 42,00 

B34 ολλάκια μικρά  ΤΕΜ 10 1,00 10,00 

B35 Σπάτουλεσ N 16 (με ξφλινθ λαβι με λάμα 
τουλαχιςτον 140mm) 

ΤΕΜ 4 4,00 16,00 

B36 Σπάτουλεσ N 18 (με ξφλινθ λαβι με λάμα 
τουλαχιςτον 140mm) 

ΤΕΜ 4 4,50 18,00 

B37 Στραβοπίνελα 3¨ ΤΕΜ 4 2,50 10,00 

B38 Χαρτί οντουλζ πλάτουσ 1 μζτρου ΜΕΤΟ 100 0,40 40,00 

B39 Χαρτοταινία 5 εκ ΤΕΜ 10 2,00 20,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 6.450,60 

ΦΡΑ 24% 1.548,14 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΜΕ 24% ΦΠΑ: 7.998,74 

 

 

 

  ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΚΤΡΟΔΕΜΑ     

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Γ1 Σκυρόδεμα C 16/20 Μ3 
134 

60 8.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 8.040,00 

ΦΡΑ 24 % 1.929,60 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΜΕ 24% ΦΠΑ 9.969,60 

 

 
 
 
 

    ΟΜΑΔΑ Δ΄ 3Α ΛΑΣΟΜΕΙΟΤ    

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

 Δ1 3Α Λατομείου   Μ3 640 10 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δϋ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 6.400,00 

ΦΡΑ 24 % 1.536,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ’ ΜΕ 24% ΦΠΑ 7.936,00 
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        ΟΜΑΔΑ E΄ ΑΦΑΛΣΟΜΕΙΓΜΑ     

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

E1 ΨΥΧΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΟΥΛΩΣΕΙΣ 
ΟΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ (25KG) 

ΤΕΜ 744 6,5 4.836,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 4.836,00 

ΦΡΑ 24 % 1.160,64 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε’ΜΕ 24% ΦΠΑ 5.996,64 

 

 
 
 
 

    ΟΜΑΔΑ Σ’ ΧΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 

α/α Περιγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) 

 KG 3.750 2,6 9.750,00 

2 ΓΥΑΛΟΣΦΑΙΙΔΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) KG 1250 1,08 1.350,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 11.100,00 

ΦΡΑ 24% 2.664,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  13.764,00 

 

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 

 

 

Σοφία Αναςταςιάδου         Δζςποινα Δελθγιαννίδου 

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ         Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 
ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ» 
Σαχ. Δ/νςθ:      Χρ. Σακάρθ 15    
Σ.Κ.:                   66200 Ρροςοτςάνθ  ΧΡΗΜ/Η:  ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ & ΣΑΤΑ 
Πλθροφ.:         Αναςταςιάδου Σοφία    
Σθλ. :                 25223 50115  ΠΡΟΫΠ:  74.013,24 € 
Φαξ :                 25223 50191   
E-mail :             texniki@prosotsani.gr   

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Τα προσ προμικεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για τθν αρτιότθτα τουσ, να φζρουν ςιμανςθ 

CE, και να ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχα ελλθνικά και εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, 

που διζπουν το κακζνα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007), κακϊσ και με τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ 

πιςτοποιιςεισ καταςκευισ και λειτουργίασ (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.). Σχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των 

υλικϊν, τισ δειγματολθψίεσ, τισ δοκιμαςίεσ και τουσ ελζγχουσ όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, 

ιςχφουν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όςα ορίηονται ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ςτα Ρρότυπα 

του ΕΛΟΤ, ςτουσ κανονιςμοφσ και τουσ νόμουσ του κράτουσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, ςτουσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ και τζλοσ ςε κάκε άλλθ νεότερθ διάταξθ, νόμο, κανονιςμό, απόφαςθ κλπ., που 

αντικακιςτά ι ςυμπλθρϊνει τισ διατάξεισ των προδιαγραφϊν αυτϊν. Τζλοσ, για ό,τι δεν καλφπτεται από τα 

παραπάνω ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι. 

 

ΟΜΑΔΑ Α': ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

 

Α1, Α2, Α3 ΣΙΜΕΝΣΑ ΚΟΙΝΑ, ΛΕΤΚΑ, ΣΑΧΕΙΑ ΠΗΞΗ 

Τα τςιμζντα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ Τςιμζντων (Ρ.Δ 29.2.1980) και 

του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. Το δελτίο παράδοςθσ και θ ςυςκευαςία του τςιμζντου πρζπει 

να αναγράφουν τον τφπο του τςιμζντου, τθν κατθγορία του κακϊσ και το ςιμα τθσ εταιρείασ που το 

παραςκευάηει. Τα τςιμζντα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ δομικζσ καταςκευζσ οφείλουν να είναι 

ςυμμορφωμζνα με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1971:2000 και επομζνωσ να φζρουν τθν ςιμανςθ 

CE επί τθσ ςυςκευαςίασ αυτϊν. Δεν κα χρθςιμοποιείται τςιμζντο θλικίασ πζραν των τριϊν μθνϊν. 

 

Α4-Α7 χάρεσ γαλβανιηζ 
Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,30 

Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,26 

Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,21  

Γαλβανιηζ ςχάρα 0,20x1,00 

 

Α8 -Α9 ΛΑΜΑΡΙΝΕ ΣΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ  

Λαμαρίνεσ Τραπεηοειδείσ (τφποσ 40/128), πάχουσ 0,50mm 
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Γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα διαμορφωμζνθ ςε τραπεηοειδι μορφι με διαςτάςεισ 2000x1000μμ και πάχοσ 

0.5μμ, με ποιότθτα χάλυβα DX51D κατά EN 10142/90 και ποιότθτα γαλβανίςματοσ ≥ Η150 (150 gr/m2) 

 

Α10 ΤΡΜΑΣΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 

ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑ Ν12 (6,5 Χ 6,5) (1,80χιλ)+-0,05χιλ. με πάχοσ ςφρματοσ 1.8mm, κουτάκι πλζγματοσ 

65x65mm, φψοσ πλζγματοσ 1.50m 

 

Α11 ΑΓΚΑΘΩΣΟ ΤΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Αγκακωτό Σφρμα περίφραξθσ μικουσ 100μ 

 

Α12 ΠΑΑΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΜΟΡΦΟΩΛΗΝΑ) 

Ράςςαλοσ περίφραξθσ γαλβανιςμζνθσ μορφοςωλινασ Φ48, 2,0mm πάχουσ και μικουσ 1,50m. 

 

Α13 ΠΑΑΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (ΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕ) 

Ράςςαλοσ περίφραξθσ γωνιακισ ιςοςκελοφσ διατομισ (γωνιζσ) 40χ40χ3 και μικουσ 2,00m. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΡΑΧΟΣ (mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΟΜΘ (cm2) ΜΘΚΟΣ (m) ΒΑΟΣ (kg) 

40x40x3 3,00 2,35 2,00 3,68 

 

Α14 ΤΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Σφρμα περίφραξθσ (οφγια), γαλβανιηζ, διαφόρων διαμζτρων 

 

Α15 ΠΛΕΓΜΑ STIV 0.92 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΧΟΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) ΜΘΚΟΣ (m) ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ 

092 4,20 15 Χ 25 5,00 100 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΡΛΙΣΜΟΥ Β500Α 

 

Α16 ΠΛΕΓΜΑ STIV Σ.131 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΧΟΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) ΜΘΚΟΣ (m) ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ 

Τ131 5,00 15 Χ 15 5,00 100 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΡΛΙΣΜΟΥ Β500Α 

 

Α17 ΧΑΛΤΒΑ ΟΛΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ S500s, S220s 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ κα ζχει τεχνικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1421 

(ςυγκολλθςιμότθτα χωρίσ προχποκζςεισ, ελάχιςτο όριο διαρροισ 500 N/mm2, ολκιμότθτα, ευκαμψία). 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να κρίνει τον βακμό διαβρϊςεωσ, να τθν ελζγξει εργαςτθριακόσ κατά τθν παρ. 4.5.9 

τθσ ΕΤΕΡ 1501-01-02-01-00 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ι να αρνθκεί τθν χριςθ μιασ 

ποςότθτασ χαλφβων, αν κατά τον χρόνο προςκομίςεωσ ςτο εργοτάξιο ι τον χρόνο χρθςιμοποιιςεωσ τουσ 

παρουςιάηουν εκτεταμζνεσ δυςμενείσ ενδείξεισ. 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται επίςθσ να απαιτιςει ι/και να προβεί ςτον ζλεγχο του «αναγλφφου» των ράβδων. Οι 

νευρϊςεισ των ράβδων πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1421 και του 

Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Χαλφβων (KTX-2008 3.1.2). 

 

Α18, Α19, Α20, Α21 ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

Σφμφωνα με τθν οδθγία 89/106/ΕΟΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία εναρμονίςτθκε ςτθν Ελλθνικι αγορά 

με το Ρ.Δ.334/94 (ΦΕΚ 386/Β/20-3-07), από τον Απρίλιο του 2008, τα αδρανι υλικά απαγορεφεται να 

τίκενται ςτθν κυκλοφορία, πωλοφνται, αναλϊνονται και προορίηονται για δομικά ζργα ςτθ Ελλάδα εάν δεν 
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ςυμμορφϊνονται, ανάλογα με τθν χριςθ τουσ, ςτα αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ και να φζρουν τθ 

ςιμανςθ CE από Διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ. 

Τα αδρανι υλικά τθσ παροφςασ προμικειασ κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι Ρρότυπα: 

- Γαρμπίλι Σκυροδζματοσ 4- 11 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12620. 

- Άμμοσ κονιαμάτων 0- 4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 3/Α 

Φυςικά - Χθμικά χαρακτθριςτικά (κακαρότθτα). 

Δεν πρζπει να επθρεάηουν δυςμενϊσ α) τθν πιξθ β) τθν ςκλιρυνςθ γ) τθν αντοχι δ) τθν ςτακερότθτα 

του όγκου και ε) τθν προςταςία του οπλιςμοφ από τθν διάβρωςθ. Οι παρακάτω ενϊςεισ κεωροφνται 

επιβλαβείσ: 

α) Ενϊςεισ Θείου (ανυδρίτθσ γφψοσ) προκαλεί διόγκωςθ. Θ περιεκτικότθτα ςε S03 πρζπει να είναι < 1% 

β) Ενϊςεισ Σιδιρου προκαλεί διόγκωςθ και κθλίδεσ. 

γ) Νιτρικά άλατα και αλογόνα προκαλοφν διάβρωςθ. Θ περιεκτικότθτα ςε Cl πρζπει να είναι < 0,2%. 

δ) Ενϊςεισ του μολφβδου ι του ψευδαργφρου. Ρροκαλοφν επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ με μείωςθ τθσ 

αντοχισ. 

ε) Χλωριοφχοι ι φωςφορικζσ ενϊςεισ. Επιδροφν ςτον χρόνο πιξθσ.  

ςτ) Ρυριτικοί άργιλοι (αςβεςτίου, νατρίου, καλίου). 

η) Αποςακρϊςιμα ςυςτατικά (αργιλικοί ςχιςτόλικοι). Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ. 

θ) Οργανικά. Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ και κακυςτζρθςθ ςτθν πιξθ. 

κ) Γαιάνκρακεσ ι λιγνίτεσ. Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ. Θ περιεκτικότθτα τουσ πρζπει να είναι < 1%. 

ι) Κερατόλικοι (ε.β. <2,35 ) να μθν υπερβαίνουν το 5%. 

Επίςθσ οι προδιαγραφζσ ςυνιςτοφν να αποφεφγονται πετρϊματα με ςυςτατικά που περιζχουν: 

Οπάλιο, ανδεςίτθ, ρυόλικο και δολομίτεσ γιατί προκαλοφν διόγκωςθ και ηεόλικουσ λόγω αντίδραςθσ με τα 

αλκάλια του τςιμζντου. 

Για τον προςδιοριςμό των παραπάνω ενδζχεται να ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρρομικειασ θ 

διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων (χθμικι ανάλυςθ, ορυκτολογικι και πετρογραφικι εξζταςθ) 

προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ςυμβατότθτα των προςκομιςκζντων υλικϊν. 

 

Α22 ΑΒΕΣΗ 

Ο αςβζςτθσ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ του τφπου που κυκλοφορεί ςτο εμπόριο, με περιεκτικότθτα 

οξειδίου του αςβεςτίου μαηί με οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95%. Ο πολτόσ που προζρχεται από 

το ςβιςιμο του αςβζςτθ δεν πρζπει να περιζχει κρόμβουσ ι ςτερεζσ ουςίεσ και να αποτελείται κατά το 

μεγαλφτερο ποςοςτό από κολλοειδοφσ μορφισ αςβζςτθ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πολτοφ αςβζςτθ 

που ζχει μετατραπεί ςε ανκρακικό αςβζςτιο. Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459-1. 

 

Α23 ΕΣΟΙΜΟ ΣΙΜΕΝΣΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Απόχρωςθ: γκρι 

Κοκκομετρία: ζωσ και 3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,25 1/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,65 ± 0,10 kg/1 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,90 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 13,00 ± 2,00 N/mm2 

Αντοχι ςε κάμψθ: 5,00 ± 0,50 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,60 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,4 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,71 W/(m.K) για =50% 

 Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 15/35 Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 3 h ςτουσ +20οC 
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Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET-BOND τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 

ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α24 ΕΣΟΙΜΟ ΟΒΑ ΒΑΙΚΗ ΣΡΩΗ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Απόχρωςθ: γκρι 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,75 l/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,60 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,70 ± 0,50 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,20 ± 0,30 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,50 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 1,0 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,67 W/(m.K) για =50% 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 15-35 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20οC 

Μζγιςτο πάχοσ εφαρμογισ ςε 1 ςτρϊςθ: 30 mm 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET-BASE τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 

ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α25   ΕΣΟΙΜΟ ΟΒΑ ΜΟΝΗ ΣΡΩΗ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Αποχρϊςεισ: γκρι, λευκό 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 5,70-6,30 l/ςακί 30 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,50 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,65 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,00 ± 0,50 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,30 ± 0,20 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,30 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,4 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,47 W/(m.K) για =50% 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 12-15 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20οC Μζγιςτο πάχοσ εφαρμογισ: 30 mm 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET 1 τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 

ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α26   ΕΣΟΙΜΟ ΟΒΑ 

Θειϊκό αςβζςτιο ςε διαφορετικά επίπεδα υγραςίασ με πρόςκετα (Υδράςβεςτοσ, ορυκτά ςυςτατικά, 

ταςιενεργά, Αικυλοκυτταρίνθ, φυςικά οξικαρβονικά οξζα). 

Μορφι: ςκόνθ 

Χρϊμα: λευκι, λευκι-μπεη, λευκι-γκρίηα  

Οςμι: άοςμθ 

Ρυκνότθτα: CaSO4 x H2O (x = 0, ya, 2): 2.3 - 3.0 g/cm3  

Δυνατότθτα μείξεωσ ςτο νερό περίπου 2 g/1 ςτουσ 20 oC 
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Α27 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΗ 

Μαρμαρόςκονθ (CPV 14210000-6) ςε ςάκουσ των 20Kgr. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το Ρρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 

 

Α28 ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ 

Απόχρωςθ: καφζ ςκοφρο 

Ιξϊδεσ: 25 mPa.s (Brookfield, +23°C) 

Ρυκνότθτα: 1,01 - 1,03 kg/1 

Ενδεικτικοφ τφπου ASOLIT τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

Α29 ΡΗΣΙΝΟΤΧΟ ΟΒΑ ΣΙΜΕΝΣΟΕΙΔΟΤ ΒΑΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 5,00-5,50 1/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,50 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,85 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,50 ± 1,00 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,70 ± 0,20 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,60 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,2 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,ατγ): 0,47 W/(m.K) για =50%  

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 14  

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20Οc 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET PLUS Fine τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα 

τφχουν ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α30 ΡΗΣΙΝΟΤΧΟ ΣΙΜΕΝΣΟΣΟΚΟ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4-7 h ςτουσ +20°C 

Απαίτθςθ ςε νερό: 6,25 l/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,35 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: > 20,00 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: > 6,00 N/mm2 

Ρεριεχόμενα χλωρίδια: 0,00 % 

Ρρόςφυςθ: > 1,70 MPa 

Ρρόςφυςθ μετά από 50 κφκλουσ ψφξθσ-απόψυξθσ: > 1,60 MPa  

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: 0,25'kg'm-2'h-0,5  

Αντίδραςθ ςτθ φωτιά: Euroclass A1 

Ενδεικτικοφ τφπου PLANFIX τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

Α31 ΣΑΧΤΠΗΚΣΟ ΛΕΤΚΟ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΟ ΟΒΑ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία  

Απόχρωςθ: λευκό 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,60 l/ςακί 25 kg 
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Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,90 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,00 ± 1,50 N/mm2 Κατθγορία Μ1 (ΕΝ 1015-11) 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,20 ± 0,40 N/mm2 

Αρχικι διατμθτικι αντοχι πρόςφυςθσ: 0,15 N/mm2 

Αντοχι ςε φωτιά: Κλάςθ Α1 (ΕΝ 13501-1) 

Ρυκνότθτα (ξθροφ ςκλθρυμζνου κονιάματοσ): 1700 ± 100 kg/m3 (EN 101510) 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: > 0,40 (FP:B) (EN 1015-12) 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: W0 (1,4 kg/m2min0,5) (EN 1015-18) 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άτγ): 0,75 W/(m.K) (EN 1745, P=50%) 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 9 (ΕΝ 1745) 

Ενδεικτικοφ τφπου UNICRET-FAST τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 

ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α32, Α33, Α34  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΜΕΟΓΕΙΑΚΑ,ΚΟΡΤΦΟΚΕΡΑΜΟΙ 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1024, ΕΛΟΤ ΕΝ 538, ΕΛΟΤ ΕΝ 539-1κατ.2,ΕΛΟΤ ΕΝ 539-2/C. 

 

Α35 ΣΕΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΩΝ 

Υλικά καταςκευισ: 3 ςτρϊςεισ, ςτρϊςθ τροποποιθμζνθσ αςφάλτου μεταξφ λεπτϊν φιλμ Ε 

Οπλιςμόσ: μθ υφαντόσ πολυεςτζρασ  

Εφελκυςτικι αντοχι: κατά μικοσ: 500 Ν / 5 cm,  εγκάρςια: 300 Ν / 5 cm  

Υδατοςτεγανότθτα: υδατοςτεγανι  

Υδρατμοπερατότθτα: Sd >100 m 

Στακερότθτα ςε κερμοκραςιακι μεταβολι: από -40οC ζωσ +80οC 

Βάροσ: 800 g/m 

Ενδεικτικοφ τφπου ROOF-TOP τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ 

τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α36, Α37 ΣΟΤΒΛΑ ΜΟΝΑ 6 ΟΠΩΝ(9Χ15Χ33) ΚΑΙ ΣΟΤΒΛΑ 20Χ15Χ33 

Τα τοφβλα πρζπει να ζχουν ομοιομορφία χρωματιςμοφ, αντοχι ςε κλίψθ περίπου 50Kg/cm2, πρζπει να 

είναι χωρίσ ρωγμζσ και δεν πρζπει να απορροφοφν νερό περιςςότερο από 7-15% του βάρουσ τουσ. 

Επιπροςκζτωσ κα πρζπει: 

- Να είναι καλά ψθμζνα. 

- Να μθν είναι υαλοποιθμζνα. 

- Να είναι ςκλθρά και όχι εφκρυπτα. 

- Να αναδίδουν με κροφςθ κακαρό ιχο. 

- Να μθν ζχουν ςκαςίματα και κομμάτια αςβζςτου ι άλλα ξζνα ςτρϊματα. 

- Να είναι πολφ καλά διαμορφωμζνα, με λεία λεπτόκοκκθ επιφάνεια και ακμζσ χωρίσ ελλείψεισ. 

- Να είναι ανκεκτικά ςτον παγετό. 

Κατά τα λοιπά πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ τθσ ΕΤΕΡ 1501-0302-02-00. 

 

Α38 ΣΙΜΕΝΣΟΛΙΘΟΙ   

Οι τςιμεντόπλινκοι κα είναι διαςτάςεων 34x17x17 εκατοςτά αρίςτθσ ποιότθτασ, καταςκευαςμζνοι 

τουλάχιςτον 28 θμζρεσ πριν και με εμφανζσ το χρϊμα ςκλιρυνςθσ. 

Οι τςιμεντόλικοι πρζπει να ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ποιότθτασ και να είναι ελεγμζνοι 

και εγκεκριμζνοι ωσ προσ τθ ςυςτολι ξιρανςθσ και τθν ικανοποιθτικι ξιρανςθ ςε ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ. 

Θ αντοχι ςε κλίψθ και θ υδατοαπορροφθτικότθτα των τςιμεντόλικων προςδιορίηονται με δοκιμζσ βάςει 
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του ΕΝ 772-3 και του ASTM C 140. Ρρζπει επίςθσ να ζχουν τθν ίδια εμφάνιςθ (ιδιαίτερα υφι) και να ζχουν 

ςυντθρθκεί με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ. 

 

Α39 ΠΟΡΟΜΠΕΣΟΝ  ΣΤΠΟΤ  YTONG  25Χ60Χ10 

Δομικά ςτοιχεία τφπου YTONG Block που παράγονται από φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ - χαλαηιακι άμμοσ, τςιμζντο 

και νερό. Βιομθχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται ςε διάφορα πάχθ, μεγζκθ και πυκνότθτεσ. Θ εξαιρετικι 

κερμομόνωςθ που παρζχει μζςω του αζρα που είναι παγιδευμζνοσ μζςα ςτουσ πόρουσ, είναι κφριο 

χαρακτθριςτικό του υλικοφ. Θ τιμι του ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ κα είναι 0,090 ζωσ 0,11 

kCal/mhoC. Θα ζχει δυνατότθτα να φζρει μεγάλα φορτία και εξαιρετικι αντίςταςθ απζναντι ςτθν πυρκαγιά. 

Τα Block κα φζρουν χεροφλια ϊςτε να επιτρζπουν ςτο χριςτθ να τα τοποκετιςει με εργονομία, εφκολα και 

γριγορα, πάνω ςε μία λεπτι ςτρϊςθ κόλλασ. Επίςθσ κα ζχουν αρςενικά και κθλυκά αυλάκια ςτισ πλευρζσ 

Blocks. 

 

Α40, Α41 ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΗΝΕ 

Ρρομικεια τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων από ςκυρόδεμα 

κατθγορίασ C16/20 διαμζτρου Φ800 και Φ1000. 

 

Α42, Α43 ΚΤΒΟΛΙΘΟΙ 

Οι τεχνθτοί κυβόλικοι είναι ςυμπαγι προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία από ςκυρόδεμα ορκογωνικοφ 

ςχιματοσ, με διαςτάςεισ 20x10 εκατοςτά (ελάχιςτου φψουσ 6 cm), και μεγάλθσ ποικιλίασ χρωμάτων. Λόγω 

τθσ υψθλισ αντοχισ τουσ ςε κλίψθ και τθσ αντιολιςκθρισ τουσ επιφάνειασ, αποτελοφν κατάλλθλο υλικό 

επίςτρωςθσ δαπζδων επί των οποίων κυκλοφοροφν οχιματα, ακόμθ και βαρζα (π.χ. ςτακμοί λεωφορείων, 

χϊροι  φορτοεκφορτϊςεων, χϊροι ςτάκμευςθσ). Στο εμπόριο διατίκενται κυβόλικοι διαφόρων τφπων (ωσ 

προσ τθν αντοχι ςε κλίψθ, τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ κτλ). Οι τεχνθτοί κυβόλικοι από ςκυρόδεμα που 

προορίηονται για τθν επίςτρωςθ επιφανειϊν ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τθσ κυκλοφορίασ, κα πρζπει να 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 1338. Ιδιαιτζρωσ ενδιαφζρει θ ςυμμόρφωςθ των 

κυβόλικων με τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν ανοχι των διαςτάςεων, αντοχι ςε κλίψθ, φκορά ςε τριβι, 

υδατοαπορροφθτικότθτα και ςτθν ολιςκθρότθτα. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το 

Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369. 

Οι κυβόλικοι πρζπει να ζχουν αντοχι ςε μεγάλεσ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, μθχανικι αντοχι τζτοια ϊςτε 

να ενδείκνυνται για δάπεδα με βαριά φορτία και αντοχι ςε χθμικζσ ουςίεσ και διαλυτικά. 

 

A44  ΚΡΑΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ 

Τα προκαταςκευαςμζνα κράςπεδα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 13369. 

Ρροκαταςκευαςμζνα κράςπεδα από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 Mpa, διατομισ 0,10 Χ0,25 μ και 

0.15Χ0.30μ. αντίςτοιχα, με απότμθςθ, ςφμφωνα με τισ Ρ.Τ.Ρ., προσ καταςκευι κραςπζδων, νθςίδων 

αςφαλείασ, πεηοδρομίων, κόμβων κλπ., τα οποία κα παραςκευάηονται ςτο εργοςτάςιο με ταυτόχρονθ 

δόνθςθ και ςυμπίεςθ. 

 

A45  ΠΛΑΚΕ ΒΟΣΑΛΩΣΕ 

Βοτςαλόπλακεσ διαςτάςεων 0,40x0,40 (βότςαλο μεςαίο), (CPV 44114250-9) με προδιαγραφζσ: 

α) Θ τάςθ κραφςεωσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50 kgr/cm2.  

β) Θ φκορά τουσ ςε τριβι κα είναι μικρότερθ των 400 gr.  

γ) H υδαταπορρόφθςι τουσ, μετά από εμβάπτιςθ για 24 ϊρεσ, κα είναι μικρότερθ των 4,5% και μετά από 

εμβάπτιςθ 10 λεπτϊν κα είναι μικρότερθ των 2%. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 13369 ,ΕΛΟΤ ΕΝ1339, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-02-02-00. 
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A46 ΠΛΑΚΕ ΕΓΧΡΩΜΕ 

Τςιμεντζνιεσ πλάκεσ διαςτάςεων 0,40Χ0,40 και πάχουσ 3,5 εκατοςτϊν με τακάκι 10Χ10, 

Διαφόρων χρωμάτων (κυρίωσ κόκκινων και κίτρινων), (CPV 44114250-9) με τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

α) Θ τάςθ κραφςεωσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50 kgr/cm2.  

β) Θ φκορά τουσ ςε τριβι κα είναι μικρότερθ των 400 gr.  

γ) H υδαταπορρόφθςι τουσ, μετά από εμβάπτιςθ για 24 ϊρεσ, κα είναι μικρότερθ των 4,5% και μετά από 

εμβάπτιςθ 10 λεπτϊν κα είναι μικρότερθ των 2%. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 13369 ,ΕΛΟΤ ΕΝ1339, ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00. 

 

Α47 Πλάκεσ Ακροβουνίου χιςτόλικου (ακανόνιςτθ) 

Ακανόνιςτεσ πλάκεσ Ακροβουνίου (φυςικζσ πζτρεσ) ςε χρϊμα γκρι και αποχρϊςεισ αυτοφ, μζςου πάχουσ 3 

εκ. πιςτοποιθμζνεσ με ςιμανςθ CE. Επειδι οι ακανόνιςτεσ πλάκεσ είναι φυςικζσ πζτρεσ οι διαςτάςεισ τουσ 

ποικίλουν. 

 

Α48 ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΒΟΤΝΙΟΤ ΧΙΣΟΛΙΘΟΤ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΜΕΝΕ) 

Ρλάκεσ Ακροβουνίου (φυςικζσ πζτρεσ) ςε χρϊμα γκρι και αποχρϊςεισ αυτοφ, μζςου πάχουσ 3 εκ. 

πιςτοποιθμζνεσ με ςιμανςθ CE κομμζνεσ ςε ορκογϊνιο ςχιμα. Οι πλάκεσ κα παραδοκοφν ςε διάφορα 

πλάτθ και μικθ ανάλογα με τισ επί τόπου ανάγκεσ. 

 

A49   ΑΡΜΟΣΟΚΟ ΠΟΡΕΛΑΝΙΝΗ ΤΦΗ, ΤΔΑΣΑΠΩΘΗΣΙΚΟ 

Βάςθ: τςιμεντοειδισ κονία 

Αποχρϊςεισ: 34 διαφορετικζσ 

Απαίτθςθ ςε νερό: 1,10 1/ςακί 4 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,18 ± 0,05 kg/1 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,95 ± 0,05 kg/1 

Θερμοκραςία εφαρμογισ: από +5°C ζωσ +35°C 

Αντοχι ςε τριβι: < 1000 mm3 

Αντοχι ςε κλίψθ: 30,00 N/mm2 

Αντοχι ςε κάμψθ: 7,50 N/mm2 

Συρρίκνωςθ πιξθσ: < 2 mm/m 

Απορρόφθςθ νεροφ: 

• μετά από 30 min: < 2 g 

• μετά από 240 min: < 5 g 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: τουλάχιςτον 2 h ςτουσ +20°C  

Βατότθτα: μετά 10 h ςτουσ +20°C 

Ενδεικτικοφ τφπου MULTIFILL SMALTO 1-8 τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα 

τφχουν ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

A50 ΣΟΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΤΚΟ 0-5 MM ΑΡΜΟ ςε ςυςκευαςία 5 Kg 

Αρμόςτοκοσ πλακιδίων ζγχρωμοσ, λεπτόκοκκοσ, κατθγορίασ CG2 ςφμφωνα με το ΕΝ 12004, 5 κιλά. 

 

A51 ΣΟΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ 280ml 

Ζτοιμοσ προσ χριςθ, ακρυλικόσ ςτόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 

χϊρουσ. Κατάλλθλοσ για ςπατουλάριςμα επιφανειϊν από ςοβά, ςκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξφλο, γυψοςανίδα 

και τςιμεντοςανίδα. Ριςτοποιθμζνο με τθ ςιμανςθ CE. 

 
A52 ΣΟΚΟ ΠΑΣΟΤΛΑΡΙΜΑΣΟ ΤΚΕΤΑΙΑ 20KG  
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Είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, ενιςχυμζνοσ με ειδικζσ ακρυλικζσ ρθτίνεσ. 
Χρθςιμοποιείται για το ςτοκάριςμα, ςπατουλάριςμα κα τθν εξομάλυνςθ επιφανειϊν εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν χϊρων πριν το βάψιμο. Είναι κατάλλθλοσ για τοίχουσ και οροφζσ από ςοβά, μπετόν, 
γυψοςανίδεσ, τοφβλα και αντικακιςτά λαδόςτοκουσ και παρόμοια υλικά. Δουλεφεται μαλακά και εφκολα 
και ζχει πολφ καλι γεμιςτικότθτα και απόδοςθ. 
Τεχνικά  χαρακτθριςτικά : 
Απόδοςθ:  περίπου 1 m2 /kg ανά χιλιοςτό πάχουσ ςτρϊςθσ 
Στζγνωμα: Στθν αφι ςε 1-2 ϊρεσ. Δεφτερθ ςτρϊςθ μετά από 3-4 ϊρεσ. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιοφνται 
ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (υγραςία, κερμοκραςία) 
Σε ςυςκευαςία  ςάκων  των 20  κιλϊν . 
Iςοδφναμο με ΣΤΟΚΟ ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΜΑΤΟΣ τθσ VIVECHROM ςειρά PRE-PAINT ι αντίςτοιχθσ άλλθσ εταιρείασ 

 

A53 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΤΛΙΚΗ 

Ακρυλικι κόλλα πλακιδίου, βάςθσ τςιμζντου, για εςωτερικι ι εξωτερικι χριςθ και για οριηόντια ι κάκετθ 

τοποκζτθςθ πλακιδίων, κατθγορίασ C2E ςφμφωνα με το ΕΝ 12004, 25 κιλά. 

 

A54 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΝΣΟΧΗ Ε ΑΠΟΣΡΙΨΗ 

Κεραμικά πλακίδια εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου αντοχισ ςε απότριψθ «GROUP 4», πρεςςαριςτά ι 

εξιλαςμζνα με ι χωρίσ εφυάλωςθ, μονόχρωμα, πολφχρωμα, με ι χωρίσ ςχζδια ι ανάγλυφα κλπ 

διακοςμθτικά που κα επιλζγονται από τουσ τρζχοντεσ καταλόγουσ των παραγωγϊν με αιςκθτικά και 

τεχνικά κριτιρια. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του επομζνου άρκρου. 

 

A55 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΤ ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΡΑ 

Κεραμικά πλακίδια επίςτρωςθσ δαπζδων πρϊτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του αντίςτοιχου, από 

τα παρακάτω, προτφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (COMMITTEE EUROPEENNE DE 

NORMALISATION C.E.N.) και του εναρμονιςμζνου προσ αυτό προτφπου του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 

Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) ι άλλου Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ μζλουσ τθσ C.E.N. 

 

Α/Α Ρρότυπο Σίτλοσ προτφπου 

C.E.N         ΕΛΟΤ 

1 ΕΝ 87 ΕΛΟΤ ΕΝ 87 Κεραμικά πλακίδια και πλάκεσ δαπζδου και τοίχου - 

Οριςμοί, κατάταξθ, χαρακτθριςτικά και ςιμανςθ 

 

Στθ ςυςκευαςία των πλακϊν και πλακιδίων επίςτρωςθσ τοίχων και δαπζδων πρϊτθσ ποιότθτοσ, πρζπει 

να αναγράφονται τα ακόλουκα ςτοιχεία, με τουσ όρουσ τουσ οποίουσ θ παροφςα και το αντίςτοιχο πρότυπο 

τθσ C.E.N και του ΕΛΟΤ ορίηουν 

α) Θ εμπορικι επωνυμία του καταςκευαςτι ι το ςιμα του και θ χϊρα παραγωγισ. 

β) Θ κατάταξθ των περιεχομζνων πλακιδίων ι πλακϊν ςφμφωνα με τθν Ομάδα τουσ και το ειδικό 

πρότυπο καταςκευισ τουσ, όπωσ θ κατάταξθ αυτι κακορίηεται ςτον Ρίνακα 2 του Ρροτφπου ΕΝ 87 τθσ C.E.N 

και του εναρμονιςμζνου προσ αυτό Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ 

(ΕΛΟΤ). 

γ) Θ ζνδειξθ ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ι πλάκεσ είναι πρϊτθσ ποιότθτασ. 

δ) Οι ονομαςτικζσ διαςτάςεισ και οι διαςτάςεισ καταςκευισ των περιεχομζνων πλακιδίων ι πλακϊν, 

τυπικζσ ι μθ τυπικζσ. 

ε) Το είδοσ τθσ επιφάνειασ με τον αντίςτοιχο όρο «εμφιαλωμζνα» και «μθ εμφιαλωμζνα» ι το 

αντίςτοιχο ςφμβολο «GL» και «UGL». 

Εκτόσ από τα παραπάνω ςτθ ςυςκευαςία των πλακιδίων ι πλανϊν κα αναγράφεται και ο αρικμόσ των 

περιεχομζνων τεμαχίων, τουλάχιςτον με το ςθμείο Χ, ακολουκοφμενο από τον αρικμό των τεμαχίων. 
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Από τισ παραπάνω υποχρεωτικά αναγραφόμενεσ ςτθ ςυςκευαςία ενδείξεισ, μζςα ςε ζνα πλαίςιο πρζπει να 

αναγράφονται κατά ςειρά και χωριςτοφσ ςτίχουσ οι ακόλουκεσ : 

α) Το Ρρότυπο τθσ C.E.N προσ το οποίο τα πλακίδια ι πλάκεσ ςυμφωνοφν 

β) Θ κατάταξθ των πλακιδίων ι πλακϊν με το ςυμβολιςμό του Ρίνακα 2 τα Ρρότυπα ΕΝ 87 τθσ C.E.N και 

του εναρμονιςμζνου προσ αυτό Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

 Το ςφμβολό κατάταξθσ ςε ομάδα 

 Το πρότυπο του ΕΛΟΤ ι άλλου Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ μελϊν τθσ C.E.N. 

γ) Θ ζνδειξθ ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ι πλάκεσ είναι πρϊτθσ ποιότθτασ με ζναν από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ : 

1. Α ποιότθτασ 

2. 1θσ ποιότθτασ 

Με δυνατότθτα του καταςκευαςτι να χρθςιμοποιιςει αντί τθσ λζξθσ «ποιότθτασ» λζξθ τθσ αυτισ 

ζννοιασ ςε γλϊςςα χϊρασ τθσ οποίασ ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ είναι μζλοσ τθσ C.E.N. 

 

A56 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΟΙΧΟΤ 

Ρλακίδια τοίχου 20x20 αντοχισ ςε απότριψθ «GROUP 1» υδατοαπορροφθτικότθτασ Ε<0,5% λευκά ι 

ζγχρωμα ματ ι γυαλιςτερά. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του προθγοφμενθ άρκρου. 

 

 

A57 ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

Καηανάκι WC μεταλλικό, υψθλισ πιζςεωσ με τον μθχανιςμό λειτουργίασ, το φλοτερ και το ςπιράλ 

ςυνδζςεωσ. 

 

A58 ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗ ΗΜΑΝΗ 

Ρεδίο χριςθσ: ωσ υλικά οδικισ ςιμανςθσ όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται θ κυκλοφορία. Θα είναι 

πλιρωσ ανακλαςτικοί, με εναλλαςςόμενουσ λευκοφσ και κόκκινουσ δακτυλίουσ. 

Χαρακτθριςτικά: Υλικό καταςκευισ: καουτςοφκ  

Διαςτάςεισ: φψοσ: 50 cm, βάρουσ 2,2 - 2,4 kg. 

Θα ζχουν τετραγωνικι βάςθ ςχεδιαςμζνθ με τρόπο που να διαςφαλίηει απόλυτθ ιςορροπία και κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ο ζνασ επάνω ςτον άλλο, με τρόπο που το ςυνολικό φψοσ να μθν υπερβαίνει το 

20% του αρχικοφ. Στο επάνω μζροσ κα υπάρχει οπι για τθ μεταφορά και τθν εναπόκεςι τουσ. 

Χρωματιςμόσ: θ κόκκινθ μθ ανακλαςτικι επιφάνεια κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του 

χρωματομετρικοφ ςυςτιματοσ τθσ CIE 15,2 (1986) 

Ανακλαςτικι μεμβράνθ: κα είναι τφπου ΙΙ κατά τθν ΥΑ 16832 (ΥΡΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). 

Σιμανςθ: (ςτθ βάςθ) καταςκευαςτισ, αρικμόσ ζγκριςθσ 

Ρρότυπα: Επικόλλθςθ ανακλαςτικισ μεμβράνθσ: ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CENT C 226 N 143 E 

(παρ.7.8) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο. 

Κϊνοσ: ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο 

ωσ προσ τισ μθχανικζσ αντοχζσ. 

Ζγκριςθ από αρχι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

 

Α59 ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ ΜΟΝΟΙ 

Υαλοπίνακεσ απλοί με ζνα μόνο κρφςταλλο με πάχοσ 5 mm. 

 

Α60 ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ ΔΙΠΛΟΙ 

Διπλοί υαλοπίνακεσ αποτελοφμενοι από δυο κρφςταλλα τα οποία ενϊνονται περιμετρικά με ζνα προφίλ 

αλουμινίου και το όλο ςφςτθμα ςφραγίηεται με ειδικι κόλλα με διάκενο από εγκλωβιςμζνο ςτρϊμα ξθροφ 
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αζρα. Τα πάχθ των κρυςτάλλων είναι 4mm και το διάκενο 12mm. 

 

Α61 Δομικι ξυλεία για τεγίδεσ , επιτεγίδεσ  

Ρρομικεια δομικισ πριςτισ ξυλείασ καλισ ποιότθτασ για τεγίδεσ, επιτεγίδεσ ςφμφωνα με DIN 

1052, το DIN 18334, το DIN 4074. Πλα τα τεμάχια ξυλείασ κα κόβονται ςτισ απαιτοφμενεσ 

διαςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίεσ. Πλεσ οι επιφάνειεσ ςφνδεςθσ των ξφλινων 

ςτοιχείων υπόκεινται ςε κατάλλθλθ επεξεργαςία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ τζλεια επαφι μεταξφ 

τουσ. 

 

Α62 Μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 εκ από ξυλεία ελάτθσ  

 

A63-A64 ΓΤΨΟΑΝΙΔΕ 

Ρρομικεια γυψοςανίδων απλϊν και ανκυγρϊν πάχουσ 12,5mm ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN 18180 

 

A65 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 

Ρρομικεια διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

 

A66 ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΡΟΦΗ 

Ρρομικεια καναλιϊν οροφισ 60/27mm 

 

A67 ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΟΡΟΦΗ 

Ρρομικεια περιμετρικοφ οδθγοφ οροφισ 37/28/18mm 

 

A68 ΤΔΡΟΡΡΟΕ 

Υδρορροζσ γαλβανιηζ. 

 

Α69 ΤΓΡΗ ΠΙΑ 

Ρίςςα νεροφ (αςφαλτικό γαλάκτωμα) ςε δοχεία, που περιζχει μίγμα κακαρϊν αςφάλτων και αδρανι υλικά. 

Δια εξατμίςεωσ του υδατικοφ μζςου διαςποράσ, μετά τθν εφαρμογι του υλικοφ, ςχθματίηεται ζνασ ςυνεχισ 

ςτεγανωτικόσ υμζνασ μαφρου χρϊματοσ, που δεν αναφλζγεται και δεν προςβάλλεται από αραιά διαλφματα 

οξζων και βάςεων. Ρροςβάλλεται από οργανικοφσ διαλφτεσ, λάδια και ιςχυρά χθμικά κακαριςτικά. 

Ρυκνότθτα 1,1 - 1,14 g/cm3 

Υπόλειμμα εξάτμιςθσ 40-60% 

Ρεριεκτικότθτα νεροφ 40-60% 

Τζφρα επί υπολείμματοσ 30-50% 

 

Α70 ακουλάκι Άμμο 20kgr   

Θ άμμοσ κα πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για τθν Ραραςκευι 

ςκυροδζματοσ ι του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για τθν παραςκευι διαφόρων κονιαμάτων και ςε κάκε 

περίπτωςθ να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα. Θ παιπάλθ τθσ άμμου δεν πρζπει να 

υπερβαίνει το 16% του ξθροφ βάρουσ τθσ. 

Θ υπθρεςία μπορεί να προβεί ςε ελζγχουσ του υλικοφ ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, εάν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο. Τα ζξοδα των ελζγχων βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Θ άμμοσ κα παραδοκεί χφμα, ςε ςυςκευαςία των 20 Kgr ςε κζςθ που κα ορίςει θ αρμόδια υπθρεςία. 

Θ επιλογι τθσ άμμου κα είναι κατά περίπτωςθ, ζπειτα από επιλογι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ανάλογα 

με το είδοσ των εργαςιϊν που κα χρθςιμοποιθκεί και τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. 
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Α71 ΠΕΣΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Εφκαμπτεσ (50Kg/m3) πλάκεσ πετροβάμβακα για ξθρά δόμθςθ, τοιχοποιία, κεραμοςκεπζσ, ξφλινα 

δάπεδα. λ= 0,035 W/mk, Ρυκνότθτα: 50 kg/m3 

 

Α72 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΑΡΙ 5 KG 

Ειδικό, ζτοιμο προσ χριςθ βιομθχανικό αςτάρι ειδικισ ςφνκεςθσ με ςυνκετικζσ ρθτίνεσ και χαλαηιακά 

αδρανι επιλεγμζνθσ κοκκομετρίασ, το οποίο δθμιουργεί εξαιρετικι πρόςφυςθ ςε μθ ςυνικθ υποςτρϊματα, 

τα οποία ζχουν λεία επιφάνεια ι χαμθλι απορροφθτικότθτα. 

 Ρυκνότθτα: 1,35 kg/lit. 

 Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ: 1 - 2 h 

Συςκευαςία: Δοχείο των 5 Kg 

 

A73 ΤΔΡΑΒΕΣΟ (ΑΒΕΣΗ ΚΟΝΗ) 

Ο υδράςβεςτοσ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ του τφπου που κυκλοφορεί ςτο εµπόριο, µε 

περιεκτικότθτα οξειδίου του αςβεςτίου µαηί µε οξείδιο του µαγνθςίου µεγαλφτερθ του 95%.  

Θ ςκόνθ υδράςβεςτου πρζπει να περνάει εξ’ ολοκλιρου από κόςκινο οπισ 0,25 mm και να ζχει 

οµοιόµορφο χρϊµα. Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459-1 : 2001. 

Συςκευαςία των 25Kg. 
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ΟΜΑΔΑ B'  ΧΡΩΜΑΣΑ -ΒΕΡΝΙΚΙΑ-ΔΙΑΛΤΣΙΚΑ 

 

B1 ΤΔΡΟΧΡΩΜΑ 

Υδρόχρωμα (ιςοδφναμο με FIT Υδρόχρωμα τθσ VIVECHROM ι αντίςτοιχθσ άλλθσ εταιρείασ)  

Χρϊμα υδατοδιαλυτό για χριςθ ςε ταβάνια, κλιμακοςτάςια, αποκικεσ και γενικά όπου δεν απαιτοφνται 

αντοχζσ ςε πλφςιμο και λζκιαςμα. Στεγνϊνει και επαναβάφεται γριγορα. Συνδυάηει μεγάλθ λευκότθτα, 

υψθλι καλυπτικότθτα, εφκολθ εφαρμογι και πολφ καλό άπλωμα.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

ΡΟΕ (Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ):  Οριακι τιμι τθσ Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατθγορία Α/α Χρϊματα ματ 

εςωτερικϊν τοίχων και οροφϊν, (ςτιλπνότθτα ≤25@60°):30 g/l(2010). Το προϊόν περιζχει κατά μζγιςτο 4g/l 

ΡΟΕ. 

Απόδοςθ: περίπου 11 μ2 ανά λίτρο ανά ςτρϊςθ ςτισ κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ 

Στζγνωμα: Στθν αφι περίπου ςε 1 ϊρα και επαναβαφι μετά από 4-5 ϊρεσ. 

Απόχρωςθ:  Σε διάφορεσ αποχρϊςεισ κατόπιν επιλογισ από τθν Υπθρεςία ςε ςυςκευαςίεσ των 9 λίτρων. 

 

B2 ΕΩ B5 ΠΛΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΣΑ 

Ρλαςτικό χρϊμα (ιςοδφναμο με NEOPAL τθσ VIVECHROM ι αντίςτοιχθσ άλλθσ εταιρείασ) 

Ρλαςτικό χρϊμα κορυφαίασ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο, το οποίο εφαρμόηεται ςε ςοβά, μπετόν, τοφβλα, 

ξφλα κ.λπ. Είναι ιδανικό για όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ που κατοικοφνται. Χάρθ ςτθν ειδικι του 

ςφνκεςθ προςτατεφει το χριςτθ και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Διακρίνεται για τθν μεγάλθ του 

καλυπτικότθτα και απόδοςθ, τθν υψθλι του λευκότθτα και φωτεινότθτα και τισ ηωθρζσ και αναλλοίωτεσ 

αποχρϊςεισ. Δουλεφεται εφκολα, απλϊνει καυμάςια και ζχει ιςχυρι πρόςφυςθ και γριγορο ςτζγνωμα.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

ΡΟΕ (Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ):  Οριακι τιμι τθσ Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατθγορία Α/α Χρϊματα ματ 

εςωτερικϊν τοίχων και οροφϊν, ςτιλπνότθτα ≤25@60°:30 g/l(2010). Το προϊόν περιζχει κατά μζγιςτο 10g/l 

ΡΟΕ. 

Ιξϊδεσ: 12-15 ps (ROTOTHINNER DIN51550, 25°C) 

Απόδοςθ: περίπου 12 m² ανά λίτρο ανά ςτρϊςθ ςτισ κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ 

Ειδικό Βάροσ:  1,33 – 1,42 ± 0,02 gr/cm³ (ISO2811), ανάλογα με τθν απόχρωςθ  

Απόχρωςθ:  Σε διάφορεσ αποχρϊςεισ κατόπιν επιλογισ από τθν Υπθρεςία και ςε ςυςκευαςίεσ όπωσ 

αναφζρονται ςτον προχπολογιςμό. 

 

B6 ΡΙΠΟΛΙΝΗ 

Θ ριπολίνθ κα είναι κατάλλθλθ για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ. Θα ζχει εξαιρετικι καλυπτικότθτα και 

μεγάλθ ελαςτικότθτα. Θα παραμζνει αναλλοίωτθ ςτισ δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ, ςτο πλφςιμο και 

κα ζχει μεγάλθ αντοχι ςτο κιτρίνιςμα. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ ΕΕ 

για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

ΑΡΟΧΩΣΕΙΣ: Τα χρϊματα κα είναι λευκά και τα βαςικά κα είναι ϊχρα, κόκκινο, μπεη, μπλε ςκοφρο, μαφρο, 

κυπαριςςί, καφζ, καναρινί. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml . 

ΑΡΟΔΟΣΘ: Θ απόδοςθ τθσ ριπολίνθσ πρζπει να είναι περίπου 14-16 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 

Το προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 
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B7  ΕΩ B8  ΑΣΑΡΙ ΠΛΑΣΙΚΟΤ 

Αςτάρι νεροφ. Είναι υπόςτρωμα των υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων (πλαςτικά, ακρυλικά, τςιμεντοχρϊματα, 

Relief κα). Ρρζπει να ζχει καλυπτικότθτα και αντοχι. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ ΕΕ 

για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

Θ απόδοςθ του αςταριοφ πρζπει να είναι περίπου 15-20 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ ΕΕ 

για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

Το προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά. 

 

B9  ΔΙΑΛΤΣΙΚΟ ΝΙΣΡΟΤ 

Γενικισ χριςθσ Διαλυτικό Νίτρου για νιτροκυτταρινοφχα προϊόντα. Στθ ςυςκευαςία του υλικοφ κα πρζπει 

να αναγράφει πλθροφορίεσ που αφοροφν το είδοσ του υλικοφ, τθν εμπορικι του ονομαςία, τθν 

προτικζμενθ χριςθ του, τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ, τον κωδικό του αρικμό και τισ θμερομθνίεσ 

παραγωγισ και λιξθσ τθσ εφαρμογισ του. Συςκευαςία: 750 ml. 

 

B10  WHITE SPIRIT  - ΝΕΤΣΙ 

Διαλυτικό χρωμάτων. Στθ ςυςκευαςία του υλικοφ κα πρζπει να αναγράφει πλθροφορίεσ που αφοροφν το 

είδοσ του υλικοφ, τθν εμπορικι του ονομαςία, τθν προτικζμενθ χριςθ του, τον αρικμό παρτίδασ 

παραγωγισ, τον κωδικό του αρικμό και τισ θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ τθσ εφαρμογισ του. 

Συςκευαςία: 400 ml. 

 

B11  ΣΙΜΕΝΣΟΧΡΩΜΑ 

Ακρυλικό τςιμεντόχρωμα νεροφ, με ειδικι ςφνκεςθ για απευκείασ βαφι ςε εμφανζσ μπετόν, ςοβά, τοφβλα 

και γενικά αλκαλικζσ επιφάνειεσ. Θα πρζπει να διατίκεται ςε λευκό και 4 ακόμθ αποχρϊςεισ 

χρωματολογίου. Συςκευαςία 9Lt. 

 

B12  ΠΡΕΙ ΒΑΦΗ 

Σπρζι ακρυλικισ βαφισ 

Στεγνϊνει ςτθν αφι ςε 15 λεπτά και ςε βάκοσ 45 λεπτά. 

Χρθςιμεφει για επιφάνειεσ από ξφλο, μζταλλο, γυαλί, κεραμικά, ςοβά, πλαςτικά, κλπ 

Αποχρϊςεισ διαφόρων Ra1 χρωμάτων. 

Υψθλι απόδοςθ βαλβίδασ, ομοιόμορφο βάψιμο. 

Συςκευαςία : Μπουκάλι των 400ml 

 

B13 ΓΑΛΑΚΣΩΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΛΙΚΟΝΟΤΧΟ 

Μορφι: γαλάκτωμα 

Απόχρωςθ: γαλάηιο 

Ρυκνότθτα: 1,00 kg/lit 

pH: 8,5 

Ενδεικτικοφ τφπου NANO-SEAL τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ 

τθσ υπθρεςίασ. 

 

B14 ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΚΗ ΙΛΙΚΟΝΗ 

Βάςθ: ςιλικόνθ Αποχρϊςεισ: διαφανισ, λευκι 
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Δθμιουργία επιφανειακισ μεμβράνθσ: μετά από 10-15 min Ταχφτθτα ωρίμανςθσ: 2,0-2,5 mm/θμζρα 

Σκλθρότθτα κατά SHORE A: 19 ± 2 

Ενδεικτικοφ τφπου DOMOSIL-S τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ 

τθσ υπθρεςίασ. 

 

B15   ΑΣΑΡΙ ΠΡΟΦΤΗ ΟΒΑΔΩΝ 

Μορφι: παςτϊδθσ Απόχρωςθ: ανοιχτό κόκκινο Ρυκνότθτα: 1,48 kg/lit pH: 7-9 

Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ: 1-2 h Χρόνοσ επικάλυψθσ: 4-6 h 

Ενδεικτικοφ τφπου PL-BOND τθσ Isomat ι με καλφτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 

B16   ΒΕΛΣΙΩΣΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΟΚΟΤ 

Απόχρωςθ: λευκό 

Ρυκνότθτα: 0,99 -1,01 kg/lit 

Θερμοκραςία εφαρμογισ: από +5°C ζωσ +30°C 

Ενδεικτικοφ τφπου DS-99 τθσ Isomat ι με καλφτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
 
Β17 ΑΦΡΟ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ 750ml  
Αφρόσ πολυουρεκάνθσ (ςπρεϊ) ενόσ ςυςτατικοφ, χαμθλισ διόγκωςθσ, που πολυμερίηεται με τθν 
ατμοςφαιρικι υγραςία. Ζχει άριςτθ πρόςφυςθ ςε ξφλο, τςιμζντο, πζτρεσ, μζταλλα κλπ. Ο πολυμεριςμζνοσ 
αφρόσ να είναι μθ τοξικόσ. 

 

B18 ΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ 

Ελαςτομερζσ ςτεγανοποιθτικό ςφραγιςτικό, κατάλλθλο για ςφράγιςθ ρωγμϊν και αρμϊν ςε νεροχφτεσ 

ντουλάπια τουαλζτεσ κλπ. Ρρζπει να περιζχει αντιμυκθτικά, για να μθ μαυρίηει. 

 

B19 ΤΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΩΣΙΚΟ ΣΑΡΑΣΑ 

Για τθν ςτεγανοποίθςθ ταρατςϊν, ςτθκαίων, κεραμιδιϊν, ελενίτ κ.λ.π. Ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτθν υγραςία, 

ςτθν βροχι και τα λιμνάηοντα νερά. Να είναι μαλακό ςτο "δοφλεμα, να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτουσ 

ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ και να απλϊνεται ομοιόμορφα, ακόμθ και ςτισ ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ρροϊόν 

χαμθλϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (Ρ.Ο.Ε.). Φιλικό ςτο χριςτθ και το περιβάλλον", με υψθλι 

αδιαβροχοποίθςθ. 

 

B20 ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΣΟΚΟ ΒΑΦΗ 

100% ακρυλικόσ ςτόκοσ νεροφ εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ με μεγάλθ αντοχι ςτθν υγραςία και τον 

παγετό. 

 

B21 ΓΤΑΛΟΧΑΡΣΟ 

Διάφορα νοφμερα 

 

B22   ΓΤΨΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (25 KG) 

 

B23-B24 ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΒΑΨΙΜΑΣΟ  

Κοντάρια βαψίματοσ μεταλλικά 2 μζτρων και 3 μζτρων αντίςτοιχα. 

 

B25-B26 ΚΟΝΣΑΡΟΠΙΝΕΛΛΑ 

Κονταροπίνελα 2 ½  ίντςεσ – 3ίντςεσ με χειρολαβι, για κοντάρι ζωσ 24 cm. 

 

 



 

Σελίδα 24 

 

B27 ΝΑΤΛΟΝ ΧΟΝΣΡΟ 

Νάιλον επικάλυψθσ ψιλό 20m2 α' ποιότθτοσ. 

 

B28-B31 ΠΙΝΕΛΑ 

Ρινζλα διάφορα No 1 ½”, 2”, 2 ½” 3” διπλά, να είναι από τρίχα χοιρινοφ, χρϊματοσ λευκοφ ι μαφρου, 

χειρολαβι με βίδα που βιδϊνει ςτο κοντάρι. Ιδανικά για κάκετεσ επιφάνειεσ. 

 

B32 ΠΙΣΟΛΙ ΙΛΙΚΟΝΗ 

 

B33 ΡΟΛΛΑ 

ολά πλαςτικοφ No 18, με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι από γοφνα merinos κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 

ποιότθτοσ, για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων νεροφ και διαλυτοφ  

 

B34 ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ 

Μίνι ρολό για βαφι καλοριφζρ χνουδωτό, με χειρολαβι βιδωτι. 

 

B35-36 ΠΑΣΟΤΛΕ 

Σπάτουλεσ ςτοκαρίςματοσ ενιςχυμζνεσ Α' ποιότθτασ No 18 & No 16,με ξφλινθ λαβι με λάμα τουλάχιςτον 

140 mm. 

 

B37 ΣΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ 

Στραβοπίνελα 3'' με χειρολαβι διπλά ενιςχυμζνθ. 

 

B39 ΧΑΡΣΙ ΟΝΣΟΤΛΕ 

Οντουλζ χαρτί α' ποιότθτοσ ςυςκευαςίασ ρολό πλάτουσ 1 μζτρου. 

 

B39 ΧΑΡΣΟΣΑΙΝΙΑ 

Χαρτοταινία 5εκ. ιςχυρισ επικόλλθςθσ α' ποιότθτασ 
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ΟΜΑΔΑ Γ΄  ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Γ1 ΚΤΡΟΔΕΜΑ C16/20  

Θα γίνει προμικεια και μεταφορά του ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C16/20 με ειδικά οχιματα του 

προμθκευτι (βαρζλεσ) ςε ςθμεία που κα του υποδείξουν οι υπάλλθλοι τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

Το ζτοιμο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 κα πλθροί τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

Κατθγορία ςκυροδζματοσ: C16/20 

Κατθγορία κάκιςθσ: S2 

Μζγιςτθ διάςταςθ αδρανϊν: 1’ ’ 

Λόγοσ Ν/Τ (ςυνολικό νερό): 0,70 

Λόγοσ Ν/Τ (ελεφκερο νερό): 0,65 

Φαινόμενο ειδικό βάροσ νωποφ ςκυροδζματοσ: 2.355KG/m3 

 

A:Πγκοσ τςιμζντου/m3 87 Ειδικό βάροσ τςιμζντου 3,12 ΑΡΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΔΑΝΩΝ 

Β:Πγκοσ ενεργοφ νεροφ/m3 172 Ειδικό βάροσ νεροφ 1,00 1000-(Α+Β)-ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΣ 

ΑΕΑΣ = 1000-(87+172)-19=722 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 3Α ΛΑΣΟΜΕΙΟΤ 

 

Δ1 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ ΛΑΣΟΜΕΙΟΤ 3Α (Βάςθ μεταβλθτοφ πάχουσ (ΠΣΠ Ο-155)) 

Ρρομικεια κραυςτοφ λατομείου, που κα χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ οδοςτρωμάτων μεταβλθτοφ πάχουσ από 

κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, ςτακεροποιοφμενου τφπου τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-155 (ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-

03-03-00) ςε υπζργεια ι υπόγεια ζργα, άνευ τθσ μεταφοράσ των υλικϊν (προμικεια in situ). 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με μζτρθςθ των υλικϊν επί αυτοκινιτου με μζςο όγκο 7-8κ.μ./αυτοκίνθτο. Τα 

αδρανι υλικά που διατίκενται και χρθςιμοποιοφνται πρζπει να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ανάλογα με τθ 

χριςθ τουσ. 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΨΤΧΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΟΤΛΩΕΙ ΟΔΩΝ ΑΚΟΤΛΑ (25KG) 

 
Ζτοιμο αςφαλτόμειγμα (ςε ςυςκευαςία-ςακί 25 κιλϊν) από ειδικισ ςφςταςθσ ςυνδετικό υλικό το οποίο 

εφαρμόηεται  εν ψυχρϊ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και δεν επθρεάηεται από ακραίεσ κερμοκραςίεσ, 

χιόνι, παγετό ι βροχι. Δεν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν-διαςτολϊν. Δεν 

αποκολλάται από το οδόςτρωμα και δεν παραςφρεται από τα ελαςτικά οχθμάτων. Δεν είναι απαραίτθτθ θ 

χριςθ ςυγκολλθτικισ ςτθν επιφάνεια εφαρμογισ. Είναι ακίνδυνο ςτθν χριςθ του, δεν απαιτείται καμία 

προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ που κα εφαρμοςτεί, εφαρμόηεται χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό ι ειδικευμζνο 

προςωπικό. 
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ΟΜΑΔΑ Σ’ 

ΛΕΤΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ 

 Για τθν προμικεια του ακρυλικοφ χρϊματοσ διαγράμμιςθσ οδϊν ιςχφει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
1871 “ Υλικά οριηόντιασ ςιμανςθσ οδϊν – φυςικζσ ιδιότθτεσ” και ςυγκεκριμζνα οι κατθγορίεσ LF7 για τον 
παράγοντα φωτεινότθτασ UV1 για τθν επιταχυνόμενθ γιρανςθ UV και BR2 για τθν επίδραςθ αςφάλτου. 

 Επιπλζον το χρϊμα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω: 

1 παράγοντασ φωτεινότθτασ β: ≥0,85 (Κατθγορία LF7 , πίνακασ 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικζσ ςυντεταγμζνεσ: Τα χ,γ κα πρζπει να ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ για το λευκό χρϊμα περιοχι του χρωματικοφ 
διαγράμματοσ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτικι ικανότθτα: ≥95% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραςθ αςφάλτου: Δβ≤0,05 ( κατθγορία BR2, πίνακα 4 τθσ ΕΝ 1871:2000) Επίςθσ τα χ,γ 
κα πρζπει να ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το λευκό χρϊμα, 
περιοχι του χρωματικοφ διαγράμματοσ 

5 ιξϊδεσ ςε KREBS UNITS ςτουσ 
25ο C 

70 - 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνοσ ξιρανςθσ (no pick up ≤20 min (για ςχετικι υγραςία ατμόςφαιρασ ζωσ 80% και 
κερμοκραςία άνω των 25ο C - ASTM D 711-10) 

7 λεπτότθτα κόκκων (HEGMAN) ≥3 (προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM D 1210-05) 

8 αντοχι ςε φκορά μετά από 
κζρμανςθ 

≥50 kg. Ρροςδιορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 
To χρϊμα εφαρμόηεται ςε ξθρό υμζνα πάχουσ περίπου 80 μπι πάνω 
ςε γυάλινο δοκίμιο διαςτάςεων 15 cm   χ   7 cm   καλά κακαριςμζνο 
με διαλφτθ. Το πάχοσ του ξθροφ υμζνα προςδιορίηεται  24 ϊρεσ μετά 
τθ διάςτρωςθ. Το δοκίμιο κερμαίνεται ςε πυριαντιριο  επί  3  ϊρεσ 
ςε κερμοκραςία 105 - 110 "C και εν ςυνεχεία κλιματίηεται επί  30 
λεπτά ςε κερμοκραςία 25 ± 2 °C και ςχετικι υγραςία 50 % ± 5 %. Το 
δοκίμιο υποβάλλεται ςε δοκιμαςία φκοράσ ςφμφωνα με το ASTM D 
968. Θ άμμοσ που χρθςιμοποιείται είναι θ πρότυπθ άμμοσ CEN EN 
1961. 

9 αντοχι    ςε    επιταχυνόμενθ 
γιρανςθ UVB 

Για το γθραςμζνο δοκίμιο απαιτείται αλλαγι παράγοντα 
φωτεινότθτασ Δβ≤0,05 (κατθγορία UV1) και Χρωματικζσ 
ςυντεταγμζνεσ χ,γ που ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το λευκό χρϊμα 
περιοχι του χρωματικοφ διαγράμματοσ 

10 Κατάςταςθ του χρϊματοσ ςτο 
δοχείο 

Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ςθμαντικι κατακάκιςθ, πρζπει 
να επανζρχεται εφκολα με ανάδευςθ ςε ομοιογενι κατάςταςθ. Δεν 
πρζπει να παρουςιάηει πιξθ, ςυςςϊρευςθ, βϊλουσ, πζτςεσ ι 
διαχωριςμό χρϊματοσ. 
Ρρζπει να είναι καλά αναμεμειγμζνο, να μθν κατακάκεται και να μθ 
ςυςςωματϊνεται μόνιμα μζςα ςτο δοχείο μετά περίοδο 
αποκικευςθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ και να επανζρχεται εφκολα με 
ανάδευςθ ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 

11 αποκικευςθ ≥6 (Θ δοκιμι τθσ αποκικευςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με το ASTM 
D1309). 

12 Ευκαμψία & πρόςφυςθ Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ρθγματϊςεισ, απολεπίςεισ ι 
απϊλεια πρόςφυςθσ όταν δοκιμάηεται όπωσ περιγράφεται 
ακολοφκωσ : Το χρϊμα εφαρμόηεται με υμενογράφο ςε υγρό υμζνα 
127 μπι πάνω ςε πλακίδιο λευκοςιδιρου διαςτάςεων 7,5 cm χ 12,5 
cm και βάρουσ 1,6 ζωσ 2,1 kg/m2, καλά κακαριςμζνο με διαλφτθ. Ο 
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υμζνασ ξθραίνεται ςτουσ   21 - 26   °C ςε οριηόντια κζςθ επί   18ωρο, 
ςτθ ςυνζχεια κερμαίνεται ςε πυριαντιριο ςε κερμοκραςία   55 ± 2 "C 
επί   2ωρο, ψφχεται ςε κερμοκραςία δωματίου τουλάχιςτον επί   
μιςι ϊρα και κάμπτεται γφρω από ξφλινθ ράβδο διαμζτρου 12,5 cm. 

13 Αντοχι ςτο νερό Το   χρϊμα   δεν   πρζπει   να   παρουςιάηει   απϊλεια   πρόςφυςθσ, 
ξεφλουδίςματα ι άλλεσ αλλοιϊςεισ εκτόσ μιασ ελαφράσ απϊλειασ 
τθσ ςτιλπνότθτάσ του όταν δοκιμάηεται ωσ ακολοφκωσ : Το χρϊμα 
εφαρμόηεται με υμενογράφο ςε υγρό υμζνα 380 μΓΡ ςε κακαρό 
γυάλινο δοκίμιο. Ο υμζνασ ξθραίνεται ςτουσ  21 - 26  "C ςε οριηόντια 
κζςθ επί 72 ϊρεσ. Το δοκίμιο εμβαπτίηεται ακολοφκωσ κατά το ιμιςυ 
ςε αποςταγμζνο νερό ςε κερμοκραςία δωματίου για 18 ϊρεσ, 
αφινεται να ξθρανκεί ςτον αζρα επί 2ωρο και εξετάηεται. 

14 Ιδιότθτεσ ψεκάςεωσ Το χρϊμα όταν ψεκάηεται ςε οριηόντιεσ επιφάνειεσ λαμαρίνασ ι 
αλουμινίου και ςε πάχοσ υγροφ υμζνα περίπου 400 μθι, πρζπει να 
δίνει υμζνα ο οποίοσ όταν ξθραίνεται να παρουςιάηει επιφάνεια 
λεία, ομοιόμορφθ, χωρίσ ανωμαλίεσ και τραχφτθτα ι οποιαδιποτε 
άλλθ αςυνζχεια. Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ραβδϊςεισ ι 
διαχωριςμό όταν ψεκάηεται ςε κακαρό γυαλί. 

15 περιεκτικότθτα ςε TiCb ποςοςτό TIO2  ςτο χρϊμα : ≥13% κ.β. 
προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM D1394-76 αναγωγικι μζκοδοσ 
JONES. 
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Τα γυάλινα αντανακλαςτικά ςφαιρίδια διαγράμμιςθσ οδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΥΡΕΧΩΔΕ και με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπαςθσ, υάλινα 
ςφαιρίδια, αντιολιςκθτικά αδρανι και μείγματα αυτϊν», ςε ςυνδυαςμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-03 
ζγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε. Για τθ δειγματολθψία ιςχφει θ προδιαγραφι, που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ 
ΒΜ5/30757/18-10-84 (Φ.Ε.Κ. 799/Βϋ/9-11-84) και για τθ ςυςκευαςία ιςχφουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του 
«τεφχουσ οδθγιϊν καταςκευισ διαγραμμίςεωσ οδϊν με λευκό ι κίτρινο χρϊμα», ζτουσ 1982. 

Σφμφωνα με τθν προδιαγραφι ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των υάλινων ςφαιριδίων 
διαγράμμιςθσ οδϊν κα πρζπει να είναι θ παρακάτω: 

 

Κόςκινα ISO 565 – R40/3 μm Συνολικό ςυγκρατοφμενο βάροσ  % 

850 0 ζωσ 2 

710 0 ζωσ 10 

425 25 ζωσ 65 

250 70 ζωσ 95 

150 95 ζωσ 100 

   

  Το 80% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ςφαιριδίων πρζπει να φζρει επικάλυψθ πρόςφυςθσ και το 20% 
επικάλυψθ επίπλευςθσ. 

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν μαηί με τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

διαγωνιςμό, πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ – ζγκριςθσ κατά CE, διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κατά CE, 
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πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και υπεφκυνθ διλωςθ που κα βεβαιϊνεται θ φπαρξθ επικάλυψθσ, πρόςφυςθσ 

και επίπλευςθσ ςχετικά με τα γυάλινα ςφαιρίδια. 

Για τα υαλοςφαιρίδια :  

1) Πλοι οι τφποι υάλινων αντανακλαςτικϊν ςφαιριδίων, κα ςυνοδεφονται πάντα με πιςτοποιθτικό 

Συμμόρφωςθσ - Ζγκριςθσ κατά CE και Διλωςθ Συμμόρφωςθσ κατά CE (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 334 – ΔΕΚ 

176/25-10-1994 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423/Α1).  

2) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ φπαρξθ επικάλυψθσ πρόςφυςθσ και επίπλευςθσ. Σαφϊσ 

καλφτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ηθτουμζνων, κατά περίπτωςθ, είναι επικυμθτά, όπωσ επίςθσ και 

μερικζσ αποκλίςεισ από τα ηθτοφμενα. Ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται 

απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 
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