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ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
(τησ 

αναθζτουςασ 
αρχήσ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Αδρανι υλικά 

Ωσ άμμοσ ορίηεται το υλικό το οποίο ζχει διαςτάςεισ από 0 
μζχρι 4 mm. 

Ωσ γαρμπίλι (ψθφίδα)  ορίηεται το υλικό το οποίο ζχει 
διαςτάςεισ από 5 μζχρι 16 mm. 

Ωσ χαλίκι ορίηεται το υλικό το οποίο ζχει διαςτάςεισ από 
16 μζχρι 31,5 mm. 

Θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των υλικϊν κα πρζπει να 
ανταποκρίνεται ςτα αναγραφόμενα όρια διαβακμίςεωσ. Θ 
διαβάκμιςθ του υλικοφ πρζπει να είναι ομαλι. 

 

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Οι χθμικζσ και φυςικομθχανικζσ προδιαγραφζσ, που 
πρζπει να πλθροφν τα παραγόμενα αδρανι υλικά, 
ανάλογα με τισ χριςεισ για τισ οποίεσ προορίηονται, κακϊσ 
και θ διαδικαςία δοκιμϊν και θ μζκοδοσ ανάλυςθσ και 
εκτίμθςθσ των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν αυτϊν 
κακορίηονται με κοινζσ αποφάςεισ, που εκδίδονται ςτα 
πλαίςια του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α’ 176) όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά, με το οποίο ζγινε θ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία του υμβουλίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 89/106/ΕΟΚ/21.12.1988, όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί με τθν Οδθγία 93/68/ΕΟΚ/22.7.1993 και 
αποςκοποφν ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 
αδρανϊν υλικϊν για τθν αρτιότθτα καταςκευισ των ζργων 
, ςτα οποία τα υλικά αυτά ενςωματϊνονται. 

 

Ειδικότερα , τα αδρανι τα οποία προορίηονται για 
δομικά ζργα, πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 
τίκενται από τθν ΚΤΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 
386/Β/20.3.2007), όπωσ ιςχφει:  

 

ΝΑΙ   



• ΕΛΟΣ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) «Αδρανι για 
ςκυρόδεμα». 

• ΕΛΟΣ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) «Αδρανι 
αςφαλτομιγμάτων και επιφανειακϊν επιςτρϊςεων οδϊν, 
αεροδρομίων και άλλων περιοχϊν κυκλοφορίασ 
οχθμάτων». 

• ΕΛΟΣ ΕΝ 13055 −1:2002 (ΕΝ 13055−1: 2002) «Ελαφρά 
αδρανι – Μζροσ 1: Ελαφρά αδρανι για ςκυροδζματα, 
κονιάματα και ενζματα». 

• ΕΛΟΣ 13055 – 2: 2004 (ΕΝ 13055 – 2: 2004) «Ελαφρά 
αδρανι – Μζροσ 2: Ελαφρά αδρανι αςφαλτομιγμάτων, 
επιφανειακϊν επιςτρϊςεων και εφαρμογϊν με 
ςτακεροποιθμζνα ι μθ ςτακεροποιθμζνα υλικά». 

• ΕΛΟΣ ΕΝ 13139:2002 (ΕΝ 13139: 2002) «Αδρανι 
κονιαμάτων». 

• ΕΛΟΣ ΕΝ 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002) «Αδρανι υλικϊν 
ςτακεροποιθμζνων με υδραυλικζσ κονίεσ, ι μθ 
ςτακεροποιθμζνων για χριςθ ςτα τεχνικά ζργα και τθν 
οδοποιία». 

• ΕΛΟΣ ΕΝ 13383−1:2002 (ΕΝ 13383 −1:2002) 
«Φυςικοί ογκόλικοι – Μζροσ 1: Προδιαγραφι». 

Οι ιδιότθτεσ που πρζπει να πλθροφν τα αδρανι υλικά κα 
ελζγχονται ωσ προσ τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

 

   α) αντοχή ςε επιφανειακή φθορά και κροφςη. Για τα 
αδρανι πλθν ςκφρασ και άμμου, ο προςδιοριςμόσ τθσ 
αντοχισ του μθτρικοφ πετρϊματοσ με τθν μζκοδο los 
angeles να μθν υπερβαίνει το 40%. 

 
 
  β) ειδικό βάροσ διακρίνονται ςε απόλυτο, φαινόμενο 
και μικτό με ςτόχο την μζτρηςη των κενών. Οι τιμζσ του 
ειδικοφ βάρουσ για τα αδρανι πρζπει να βρίςκονται 
μεταξφ 2,40 και 3,0. το ASTM το ειδικό βάροσ του 
χονδρόκοκκου υλικοφ υπολογίηεται με τθν χριςθ 
καλακιοφ.  
  
 γ) πορώδεσ. θμαντικι ιδιότθτα που είναι ςε αντίςτροφθ 
αναλογία με τθν αντοχι και τθν ανκεκτικότθτα τουσ. Θ 
τιμι του προςδιορίηεται με τθν μζτρθςθ τθσ 
υδατοαπορροφθτικότθτάσ τουσ. Αντίςτοιχα για τον 
υπολογιςμό τθσ υδατοαπορροφθτικότθτασ των 
χονδρόκοκκων υλικϊν πλθν τθσ ςκφρασ  θ  τιμι κα πρζπει 
να είναι≤ 1%.   
     
Θ παιπάλθ που ορίηεται ωσ το μζροσ του δεν κα πρζπει να 
υπερβαίνει το 16% του βάρουσ τθσ Άμμου και το 1,5% ςτα 
χονδρόκοκκα υλικά.  
 
     
Θ δειγματολθψία των αδρανϊν κα γίνει από το 
εργαςτιριο Δθμ. Ζργων και για διάφορουσ ελζγχουσ ςε 
ανάλογεσ ποςότθτεσ δείγματοσ για κάκε τφπο δοκιμισ και 
ςε ανάλογθ με τισ προδιαγραφζσ ςυχνότθτα παραλαβισ 
υλικϊν. Σο δείγμα μπορεί να λαμβάνεται είτε ςτον τόπο 
παραγωγισ του υλικοφ (Λατομείο) είτε από ςωροφσ 
αποκικθσ από το μζςο του φψουσ τουσ και από 
τουλάχιςτον 10 ςθμεία γφρωκεν. 
 
    
Σο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ12620 κακορίηει ότι αν οι ζλεγχοι δεν 
ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ, λαμβάνονται αλλά δφο 
δείγματα και επαναλαμβάνονται οι δοκιμζσ. Εάν ο μζςοσ 
όροσ των 3 δειγμάτων δεν ικανοποίει τισ προδιαγραφζσ 
τότε απορρίπτεται θ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα.  



τα πλαίςια του ελζγχου παραγωγισ τθσ μονάδασ και 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ12620, κα πρζπει 
τουλάχιςτον το 90% των κοκκομετρικϊν διαβακμίςεων 
των δειγμάτων που τα ζχουμε πάρει από διαφορετικζσ 
παρτίδεσ ςε διαςτιματα ζωσ 6 μθνϊν μζγιςτο, να είναι 
εντόσ των επιτρεπόμενων αποκλίςεων ςφμφωνα με τισ 
δθλωκείςεσ από τον παραγωγό τυπικζσ κοκκομετρικζσ 
διαβακμίςεισ  

 

2 Ακροκζραμοι 

Σα κεραµίδια κα ζχουν οµοιογενι ςφνκεςθ και ςυµπαγι 
µάηα. Θ τιµι του πορϊδουσ κα είναι µικρι ϊςτε τα 
κεραµίδια να µθν είναι υδατοπερατά. Οι αντοχζσ ςε 
κραφςθ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του κανονιςµοφ. *Θ 
αντοχι ςε κάµψθ (κραφςθ ςε φορτίο) να είναι µεγαλφτερθ 
των 1000Ν (ςφµφωνα µε τθν µζκοδο κατά ΕΝ 538)+ Σα 
κραυςµζνα ι ρθγµατωµζνα κεραµίδια δεν κα 
παραλαµβάνονται. Σα προϊόντα κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ : • 
ΕΛΟΣ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και 
εξαρτιµατα-Οριςµοί και προδιαγραφζσ προϊόντοσ» • EN 
538/94, όςον αφορά ςτθν αντοχι ςε κάµψθ, • ΕΝ 539-1, 
όςον αφορά ςτθν υδροδιαπερατότθτα και κα φζρουν τθ 
ςιµανςθ CE  

φµφωνα µε τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-01-00:2009. 

ΝΑΙ   

3 
Αςβεςτοπολτόσ - 
ςακί 22kg 

Ο αςβζςτθσ κα ακολουκεί τισ απαιτιςεισ των προτφπων 
ΕΛΟΣ ΕΝ 459-1:2001 και ΕΛΟΣ ΕΝ 459-2:2002. 

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. Περιεκτικότθτα ςε νερό 
≤70% και ≥45%. Απαγορεφεται θ χρθςιµοποίθςθ πολτοφ 
αςβζςτθ που ζχει µετατραπεί ςε ανκρακικό αςβζςτιο. Εάν 
χρθςιµοποιθκεί ςκόνθ υδράςβεςτου, αυτι πρζπει να 
περνάει εξ’ ολοκλιρου από κόςκινο οπισ 0,25 χιλ. και να 
ζχει οµοιόµορφο χρϊµα. 

ΝΑΙ   

4 

Βίδεσ 
αυτοδιάτρθτεσ 
(κουτί των 
150,00τεμ.) 

Οι αυτοδιάτρθτεσ βιδεσ κα φζρουν υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CΕ. Θα είναι γαλβανιηζ ςε 
διάφορα μεγζκθ κατάλλθλεσ και για θλεκτρικό τρυπάνι. 
Κουτί των 150,00 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

5 
Δίχτυ φορτθγϊν 
διαςτάςεων 
2,5μ.x6,20μ. 

Δίχτυ φορτθγϊν από πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ. 
Είναι ενιςχυμζνο ςτθν περίμετρό του με μεταλλικοφσ 
κρίκουσ (μπουντοφηια) για να κάνουν τθν εφαρμογι του 
πιο εφκολθ. Ζχουν ςτακεροποιθτι UV ακτινοβολίασ. 
Διαςτάςεισ 2,5μ.x6,20μ. 

ΝΑΙ   

6 
Δίχτυ φορτθγϊν 
διαςτάςεων 
2,5μ.x7,20μ. 

Δίχτυ φορτθγϊν από πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ. 
Είναι ενιςχυμζνο ςτθν περίμετρό του με μεταλλικοφσ 
κρίκουσ (μπουντοφηια) για να κάνουν τθν εφαρμογι του 
πιο εφκολθ. Ζχουν ςτακεροποιθτι UV ακτινοβολίασ. 
Διαςτάςεισ 2,5μ.x7,20μ. 

ΝΑΙ   

7 
Δίχτυ φορτθγϊν 
διαςτάςεων 
2,5μ.x8,20μ. 

Δίχτυ φορτθγϊν από πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ. 
Είναι ενιςχυμζνο ςτθν περίμετρό του με μεταλλικοφσ 
κρίκουσ (μπουντοφηια) για να κάνουν τθν εφαρμογι του 
πιο εφκολθ. Ζχουν ςτακεροποιθτι UV ακτινοβολίασ. 
Διαςτάςεισ 2,5μ.x8,20μ. 

ΝΑΙ   

8 
Δομικά πλζγματα 
Σ131 (5,00x2,15) 

Σα δομικά πλζγματα  Σ131 (5x2) (1,92kg/m2)κα πλθροφν τα 
πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 10080:2005 ι ΕΛΟΣ 1421-2:2007 και κα 
αποτελοφνται από ςυγκολλθμζνα εγκάρςια και διαμικθ 
ςφρματα χάλυβα.  

ΝΑΙ   
 
 
 
 



9 
Ζτοιμοσ ςοβάσ 
(χοντρό) 

Ζτοιμοσ ςοβάσ βαςικισ ςτρϊςθσ, χωρίσ αςβζςτθ, 
κατάλλθλοσ για ςοβάτιςμα και «πεταχτό», μόνο με τθν 
προςκικθ νεροφ(GP:CSIV / W1 κατά ΕΝ 998-1). φνκεςθ: 
φαιό τςιμζντο υψθλϊν αντοχϊν, επιλεγμζνα αδρανι 
ςτακερισ κοκκομετρίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμμετοχι 
βελτιωτικϊν πρόςκετων και ινϊν πολυπροπυλενίου. 
Εφαρμογι ςε εςωτερικζσ - εξωτερικζσ επιφάνειεσ, ςε 
τοιχοποιίεσ από τοφβλα, τςιμεντόλικουσ και ςκυρόδεμα.  

ΝΑΙ   

10 

Ιμάντασ 
Πρόςδεςθσ 
Φορτίου με 
Καςτάνια και 
Γάντηουσ 8 m 2T   

 

Από υψθλισ ποιότθτασ πολυεςτζρα, Ανκεκτικόσ ςτθν 
υγραςία και τθν τριβι, Εξοπλιςμζνοσ με καςτάνια και 2 
γάντηουσ, οι οποίοι αςφαλίηουν και ςυγκρατοφν το φορτίο 
ςτακερό κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ/οδιγθςθσ,  

Εφκολθ και γριγορθ τοποκζτθςθ, Μθκοσ: 8 m, Κατάλλθλο 
για φορτία ζωσ 2T, Πλάτοσ: 35 mm, Εφροσ κερμοκραςίασ: -
40 ζωσ + 100 ° C 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Ιμάντασ 
Πρόςδεςθσ 
Φορτίου με 
Καςτάνια και 
Γάντηουσ 4 m 5T   

 

Από υψθλισ ποιότθτασ πολυεςτζρα, Ανκεκτικόσ ςτθν 
υγραςία και τθν τριβι, Εξοπλιςμζνοσ με καςτάνια και 2 
γάντηουσ, οι οποίοι αςφαλίηουν και ςυγκρατοφν το φορτίο 
ςτακερό κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ/οδιγθςθσ, 
Εφκολθ και γριγορθ τοποκζτθςθ, Μθκοσ: 4 m, Κατάλλθλο 
για φορτία ζωσ 5T, Πλάτοσ: 55 mm, Εφροσ κερμοκραςίασ: -
40 ζωσ + 100 ° C 

ΝΑΙ   

12 
Κεραμίδια 
βυηαντινοφ τφπου 

Σα κεραµίδια κα ζχουν οµοιογενι ςφνκεςθ και ςυµπαγι 
µάηα. Θ τιµι του πορϊδουσ κα είναι µικρι ϊςτε τα 
κεραµίδια να µθν είναι υδατοπερατά. Οι αντοχζσ ςε 
κραφςθ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του κανονιςµοφ. *Θ 
αντοχι ςε κάµψθ (κραφςθ ςε φορτίο) να είναι µεγαλφτερθ 
των 1000Ν (ςφµφωνα µε τθν µζκοδο κατά ΕΝ 538)+ Σα 
κραυςµζνα ι ρθγµατωµζνα κεραµίδια δεν κα 
παραλαµβάνονται. Σα προϊόντα κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ : • 
ΕΛΟΣ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και 
εξαρτιµατα-Οριςµοί και προδιαγραφζσ προϊόντοσ» • EN 
538/94, όςον αφορά ςτθν αντοχι ςε κάµψθ, • ΕΝ 539-1, 
όςον αφορά ςτθν υδροδιαπερατότθτα και κα φζρουν τθ 
ςιµανςθ CE φµφωνα µε τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-01-00:2009. 

ΝΑΙ   

13 
Κεραμίδια 
ρωμαϊκοφ τφπου 

Σα κεραµίδια κα ζχουν οµοιογενι ςφνκεςθ και ςυµπαγι 
µάηα. Θ τιµι του πορϊδουσ κα είναι µικρι ϊςτε τα 
κεραµίδια να µθν είναι υδατοπερατά. Οι αντοχζσ ςε 
κραφςθ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του κανονιςµοφ. *Θ 
αντοχι ςε κάµψθ (κραφςθ ςε φορτίο) να είναι µεγαλφτερθ 
των 1000Ν (ςφµφωνα µε τθν µζκοδο κατά ΕΝ 538)+ Σα 
κραυςµζνα ι ρθγµατωµζνα κεραµίδια δεν κα 
παραλαµβάνονται. Σα προϊόντα κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ : • 
ΕΛΟΣ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και 
εξαρτιµατα-Οριςµοί και προδιαγραφζσ προϊόντοσ» • EN 
538/94, όςον αφορά ςτθν αντοχι ςε κάµψθ, • ΕΝ 539-1, 
όςον αφορά ςτθν υδροδιαπερατότθτα και κα φζρουν τθ 
ςιµανςθ CE φµφωνα µε τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-01-00:2009. 

 

ΝΑΙ   

14 Κόλλα πλακιδίων 

Σςιμεντοειδισ, εργολαβικι λευκι κόλλα κεραμικϊν 
πλακιδίων, χαμθλισ ολίςκθςθσ, με μεγάλθ ςυγκολλθτικι 
δφναμθ, ανκεκτικι ςτθν υγραςία και αποκτά γριγορα 
μθχανικζσ αντοχζσ, κατθγορίασ C1 κατά ΕΝ 12004. 
Κατάλλθλθ για επενδφςεισ πλακιδίων ςε τοίχουσ και 
δάπεδα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. Με τθν προςκικθ  
Ακρυλικοφ Γαλακτϊματοσ ςτο νερό ανάμειξθσ 
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ C2 
(βελτιωμζνθ τςιμεντοειδισ κόλλα) και τθσ ομάδασ S1 
(ελαςτικι κόλλα), ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12002.  

ΝΑΙ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

Κολωνάκι 
προςωρινισ 
φφλαξθσ 
κατοικιδίων 
PARKING-DOG 

 

Μεταλλικό κολωνάκι για προςωρινι φφλαξθ ςκφλων ι 
άλλων κατοικιδίων ζξω από υπθρεςίεσ κλπ 
επιχειριςεισ/καταςτιματα . Να είναι καταςκευαςμζνο από 
μεταλλικι γαλβανιηζ χαλυβδοςωλινα Ø60mm και να ζχει 
ςυνολικό φψοσ 110cm περίπου. το επάνω μζροσ να 
διακζτει δφο μεταλλικά άγκιςτρα ςτρογγυλισ διατομισ 
Ø11mm ςε ςχιμα "C" ωσ υποδοχζσ για το λουράκι του 
κατοικιδίου. τθν κορυφι να φζρει τάπα. Να είναι 
γαλβανιηζ για να μθν ςκουριάηει. Να υπάρχει επίςθσ 
αυτοκόλλθτο ςιμανςθσ (για εξωτερικι χριςθ, αντοχισ ςτισ 
κερικζσ ςυνκικεσ και να μθν ξεκωριάηει), το οποίο 
υποδεικνφει ςτουσ ιδιοκτιτεσ των κατοικιδίων ότι μποροφν 
να δζςουν προςωρινά το ηωάκι τουσ ζξω από το κατάςτθμα 
με αςφάλεια. το κάτω μζροσ να διακζτει ςτρογγυλό 
πζλμα με οπζσ για επιφανειακι πάκτωςθ με βίδεσ και 
οφπα. 
Σο μεγάλο φψοσ (110cm) επιτρζπει ςτον ιδιοκτιτθ του 
κατοικιδίου να εφαρμόηει το λουρί γριγορα και με ευκολία 
ςτισ υποδοχζσ χωρίσ να ςκφβει. 
Σο ςφςτθμα δεςίματοσ ςκφλων "Parking-Dog" αποτελεί μία 
ζξυπνθ, πρακτικι και καλαίςκθτθ λφςθ για επιχειριςεισ / 
κατάςτθματα, εταιρείεσ, τράπεηεσ, εμπορικά κζντρα, 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κλπ προςτατεφοντασ τα ηωάκια από το 
να δραπετεφςουν και να χακοφν.  

 

ΝΑΙ   
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Κορφιάδεσ 
κεραμιδιϊν 

Σα κεραµίδια κα ζχουν οµοιογενι ςφνκεςθ και ςυµπαγι 
µάηα. Θ τιµι του πορϊδουσ κα είναι µικρι ϊςτε τα 
κεραµίδια να µθν είναι υδατοπερατά. Οι αντοχζσ ςε 
κραφςθ κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του κανονιςµοφ. *Θ 
αντοχι ςε κάµψθ (κραφςθ ςε φορτίο) να είναι µεγαλφτερθ 
των 1000Ν (ςφµφωνα µε τθν µζκοδο κατά ΕΝ 538)+ Σα 
κραυςµζνα ι ρθγµατωµζνα κεραµίδια δεν κα 
παραλαµβάνονται. Σα προϊόντα κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ : • 
ΕΛΟΣ ΕΝ 1304-2005 «Κεραµίδια από άργιλο και 
εξαρτιµατα-Οριςµοί και προδιαγραφζσ προϊόντοσ» • EN 
538/94, όςον αφορά ςτθν αντοχι ςε κάµψθ, • ΕΝ 539-1, 
όςον αφορά ςτθν υδροδιαπερατότθτα και κα φζρουν τθ 
ςιµανςθ CE φµφωνα µε τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-01-00:2009. 

ΝΑΙ   

17 
Μαρμαρόςκονθ - 
ςακί 27kg 

Θ μαρμαρόςκονθ κα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE . Θα παράγεται από μθχανικι 
κατεργαςία και κραφςθ αςβεςτόλικου ςτο λατομείο και 
ςτθ ςυνζχεια κα γίνεται διαχωριςμόσ με κόςκινα. Θ 
διαβάκμιςθ τθσ κα είναι: 0 ζωσ 2 χιλ.. 

Χρθςιμοποιείται: 
• τθν παραςκευι δομικϊν προϊόντων (κράςπεδα, πλάκεσ 
πεηοδρομίου κ.α.).• τθν παραςκευι επιχριςμάτων και 
κονιαμάτων ςφμφωνα με το ΕΝ 13139. 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
Οπτόπλινκοι 
διάτρθτοι Νο 12 

Οι οπτόπλινκοι κα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. Θα είναι καλά ψθµζνοι, και δεν κα είναι 
υαλοποιθµζνοι.  

Θα είναι ςκλθροί και όχι εφκρυπτοι. Θα αναδίδουν µε 
κροφςθ κακαρό ιχο και δεν κα ζχουν ςκαςίµατα και 
κοµµάτια αςβζςτου ι άλλα ξζνα ςτρϊµατα. Θα είναι πολφ 
καλά διαµορφωµζνοι, µε λεία λεπτόκοκκθ επιφάνεια και 
ακµζσ χωρίσ ελλείψεισ.Θα είναι ανκεκτικοί ςτον παγετό και 
κα απορροφοφν νερό ζωσ 18% κατά βάροσ ξεροφ τοφβλου 
κατά τα λοιπά πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 
ποιότθτασ τθσ ΕΣΕΠ 1501-03-02-02-00 Σοφβλα διαςτάςεων 
9x12x19 

ΝΑΙ   
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Οπτόπλινκοι 
διάτρθτοι Νο 6 

Οι οπτόπλινκοι κα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. Θα είναι καλά ψθµζνοι, και δεν κα είναι 
υαλοποιθµζνοι. Θα είναι ςκλθροί και όχι εφκρυπτοι. Θα 
αναδίδουν µε κροφςθ κακαρό ιχο και δεν κα ζχουν 
ςκαςίµατα και κοµµάτια αςβζςτου ι άλλα ξζνα ςτρϊµατα. 
Θα είναι πολφ καλά διαµορφωµζνοι, µε λεία λεπτόκοκκθ 
επιφάνεια και ακµζσ χωρίσ ελλείψεισ.Θα είναι ανκεκτικοί 
ςτον παγετό και κα απορροφοφν νερό ζωσ 18% κατά βάροσ 
ξεροφ τοφβλου κατά τα λοιπά πρζπει να ικανοποιοφν τισ 
απαιτιςεισ ποιότθτασ τθσ ΕΣΕΠ 1501-03-02-02-00  

Σοφβλα διαςτάςεων 6x8x19 

ΝΑΙ   

20 Οφπα τςιμζντου 
Οφπα τςιμζντου που κα εφαρμόηουν απόλυτα με τα προσ 
προμικεια ςτριφϊνια. ετ των 50 τεμ. 

ΝΑΙ   
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Πάνελ οροφισ 
πάχουσ 40 χιλ. 

Σα πάνελ οροφισ κα φζρουν υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

Θα αποτελοφνται από δυο χαλφβδινα ελάςματα και 
πυρινα αφροφ πολυουρεκάνθσ. Σα πάνελ επικάλυψθσ 
χαρακτθρίηονται από τθν εφκολθ και ταχφτατθ τοποκζτθςι 
τουσ προςφζροντασ παράλλθλα υψθλι κερμομόνωςθ και 
υγρομόνωςθ. Σα πάνελ κα παράγονται από γαλβανιςμζνα 
και προβαμμζνα φφλλα χάλυβα, ωςτόςο υπάρχει και θ 
δυνατότθτα παραγωγισ τουσ από φφλλα αλουμινίου και 
ανοξείδωτου χάλυβα. 

Θα τοποκετοφνται ςε οροφζσ μεταλλικϊν κτθρίων, parking, 
ςτζγαςτρα, λυόμενα ςπίτια, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
ςτάβλουσ, οικίςκουσ 

ΝΑΙ   
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Πλάκα τφπου 
Καρφςτου 
ακανόνιςτθ χρωμ. 
ανάμικτθ πάχουσ 
2-3 χιλ. 

Οι ακανόνιςτεσ πλάκεσ τφπου Καρφςτου, κα φζρουν 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE, κα 
χρθςιµοποιοφνται για πλακοςτρϊςεισ δρόµων, πλατειϊν, 
πεηοδροµίων, επενδφςεισ τοίχων, λικοδοµι, διαµορφϊςεισ 
κιπων, λικόςτρωτα, πζτρινεσ καταςκευζσ, κλπ. Θα πρζπει 
να ζχουν µεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο και τθν ψφξθ, µικρό 
βακµό αποςάκρωςθσ, αντιολιςκθτικι ιδιότθτα και µεγάλθ 
ςκλθρότθτα. 

ΝΑΙ   
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Πλάκα τφπου 
Μυςτεγνϊν 
κατεργαςμζνθ 
30x23 

Οι πλάκεσ τφπου Μυςτεγνϊν, κα φζρουν υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE, κα χρθςιµοποιοφνται για 
πλακοςτρϊςεισ δρόµων, πλατειϊν, πεηοδροµίων, 
λικόςτρωτα, πζτρινεσ καταςκευζσ, κλπ.  

Θα πρζπει να ζχουν µεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο και τθν 
ψφξθ, µικρό βακµό αποςάκρωςθσ, αντιολιςκθτικι ιδιότθτα 
και µεγάλθ ςκλθρότθτα. 

ΝΑΙ   
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Πλάκα τφπου 
Μυςτεγνϊν 
ςκαπιτςαριςτι -
χτενιςτι 

Οι πλάκεσ τφπου Μυςτεγνϊν ςκαπιτςαριςτζσ-χτενιςτζσ, κα 
φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE, 
κα χρθςιµοποιοφνται για πλακοςτρϊςεισ δρόµων, 
πλατειϊν, πεηοδροµίων, λικόςτρωτα, πζτρινεσ καταςκευζσ, 
κλπ. Θα πρζπει να ζχουν µεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο και τθν 
ψφξθ, µικρό βακµό αποςάκρωςθσ, αντιολιςκθτικι ιδιότθτα 
και µεγάλθ ςκλθρότθτα. 

ΝΑΙ   

25 
Πλακάκια 
πορςελάνθσ 

Σα πλακάκια πορςελάνθσ για διάφορεσ χριςεισ κα πρζπει 
να είναι καταςκευαςµζνα απο οµοιογενι φλθ, κα είναι 
ςκλθρά, όταν τα χτυπάµε µεταξφ τουσ κα βγάηουν οξφ ιχο 
και δεν κα ζχουν ςτθ µάηα τουσ χϊµατα, άλατα ι άλλεσ 
ξζνεσ επιβλαβείσ ουςίεσ. Θα είναι οµοιόµορφα καλά 
ψθµζνα, οµοιόµορφα χρωµατιςµζνα, χωρίσ φυςςαλίδεσ, 
ςκαςίµατα, τριχιάςµατα κλπ ελαττϊµατα. Θ ορατι τουσ 
επιφάνεια κα είναι επίπεδθ, οµαλι και λεία. Οι ακµζσ τουσ 
κα είναι ακζραιεσ και απόλυτα ορκογωνιςµζνεσ µε 
ακρίβεια διαςτάςεων. τθ ςυςκευαςία των 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 ΕΛΟΣ ορίηουν. Σζλοσ κα παρουςιάηουν 
εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν απορρόφθςθ υγρϊν. 

ΝΑΙ   



26 
Πλάκεσ 
πεηοδρομίου 
40x40 

Σα προϊόντα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό CE. 
Προµικεια τυπικϊν προκαταςκευαςµζνων τετραγωνικϊν 
πλακϊν πεηοδροµίου από ςκυρόδεµα ςε λευκό ι 
τςιµεντόπλακεσ νζου τφπου µε ανάγλυφθ (άγρια) 
επιφάνεια,για να µθ γλιςτράνε, ςε διάφορα ςχζδια και 
χρϊµατα. Θ κάτω επιφάνεια τουσ πρζπει να είναι αδρι για 
καλφτερθ πρόςφυςθ του κονιάµατοσ τοποκζτθςθσ. Οι 
προκαταςκευαςµζνεσ πλάκεσ από ςκυρόδεµα που 
προορίηονται για πλακόςτρωςθ πεηοδροµίων και γενικά 
επιφανειϊν επί των οποίων δεν προβλζπονται κυκλοφορία 
οχθµάτων, πρζπει να ςυµµορφϊνονται µε κριτιρια που 
αναφζρονται ςτθν ανοχι διαςτάςεων, αντοχι ςε τριβι, 
φκορά ςε τριβι και ςτθν υδατοαπορροφθτικότθτα. 

ΝΑΙ   
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Πλαςτικι 
πινακίδα "NO 
PARKING" για 
ειδοποίθςθ 
παρεμπόδιςθσ 
ςτάκμευςθσ 

 

Πινακίδα ''NO PARKING''    Πλαςτικό απαγορευτικό 
ςτάκμευςθσ τφπου λάμδα κίτρινου χρϊματοσ 
(απαγορευτικό ςτάκμευςθσ) που χρθςιμοποιείται για τθν 
παρεμπόδιςθ τθσ ςτάκμευςθσ . Να είναι ελαφρφ και να 
διπλϊνει ϊςτε να μεταφζρεται πολφ εφκολα. Χριςθ: 
Σοποκετείται ςαν προςωρινό εμπόδιο ςε χϊρουσ που 
κζλουμε να κρατιςουμε ελεφκερουσ (πχ πόρτεσ 
ανεφοδιαςμοφ, ιδιωτικζσ κζςεισ πάρκινγκ, χϊρουσ 
φορτοεκφόρτωςθσ, parkings κλπ. ). 
 
Αποτελεί μία απλι και οικονομικι λφςθ όταν κζλουμε να 
κρατιςουμε ελεφκερθ τθν ιδιωτικι κζςθ ςτάκμευςισ μασ.  

Θ πινακίδα είναι κίτρινου χρϊματοσ με τυπωμζνο το 
απαγορευτικό ςιμα parking. 

ΝΑΙ   

28 Πλαςτικι τάπα 
Πλαςτικό παραλλθλόγραμμο πζλμα, εςωτερικό, 
χρϊμματοσ μαφρου, το οποίο κα εφαρμόηει απόλυτα ςτθν 
υπό προμικεια ςτραντηαριςτό 38x38x1,8 (δεσ α/α 4)  

ΝΑΙ   
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Πλαςτικόσ κϊνοσ 
ςιμανςθσ φψουσ 
50cm με βαριά 
λαςτιχιζνια βάςθ 
EDH-PE-1 

 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΩΝΟ ΘΜΑΝΘ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΛΑΣΙΚΘ ΒΑΘ 
ΤΨΟΤ 50 cm. Πλαςτικόσ κϊνοσ ςιμανςθσ φψουσ 50 cm. Ο 
κϊνοσ να ζχει βαριά λαςτιχιζνια βάςθ. 
 
Να είναι κατάλλθλοσ για οριοκζτθςθ δρόμων, τεχνικϊν 
ζργων και χϊρων ςτάκμευςθσ. 
 
Οι κϊνοι να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε πολλζσ 
εφαρμογζσ: 
 
Γιά τθν επιςιμανςθ επικίνδυνων ςθμείων ςτο οδόςτρωμα 
και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων. 
Οριοκζτθςθ χϊρων όπου απαγορεφεται να παρκάρουν 
αυτοκίνθτα. 
Για περίπτωςθ αναγκαςτικισ ςτάςθσ ςτο δρόμο ϊςτε να 
ειδοποιοφνται τα άλλα αυτοκίνθτα. 

ΝΑΙ   
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Πλζγμα 
οριοκζτθςθσ 
πλαςτικό 
πορτοκαλί 1 μ. 
φψοσ ρολό 50 μ 

Σο πλζγμα οριοκζτθςθσ κα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. Θ τοποκζτθςθ του κα 
είναι προςωρινοφ χαρακτιρα και κα ςτοχεφει ςτθν 
οριοκζτθςθ χϊρων που εκτελοφνται ζργα, ςτον 
αποκλειςμό τθσ πρόςβαςθσ από το κοινό και ςτθν 
υπόδειξθ διόδων διζλευςθσ (ςε ςυνδυαςμό και με 
ςυμπλθρωματικι ςιμανςθ).Σο πλζγμα κα διατίκεται ςε 
ρολά των 50 μζτρων μικουσ με ονομαςτικό πλάτοσ 1 
μζτρου (≥1μ.)  

Σο τυπικό χρϊμα είναι πορτοκαλί Σο πλζγμα δεν κα ζχει 
ςκοπό να ςυγκρατεί τα οχιματα που ξεφεφγουν από τθν 
πορεία τουσ 

ΝΑΙ   

31 
Προειδοποιθτικόσ 
Φανόσ ζργων (να 
αναβοςβινει) 

 

Ο Φανόσ αναλάμπων με μπαταρία κατάλλθλοσ για 
εργοταξιακι χριςθ, κα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 



 

Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςκλθρό πλαςτικό 
περίβλθμα και φωτιςτικό κίτρινου χρϊματοσ. Θα είναι 
εφοδιαςμζνοσ με φωτοκφτταρο ϊςτε να διακόπτεται θ 
λειτουργία του κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ, ενϊ κα 
υπάρχει και θ δυνατότθτα για ςτακερό φωτιςμό. Σο οπτικό 
φωτεινό του ςφςτθμα κα βαςίηεται ςτθ τεχνολογία LED 
εξαςφαλίηοντασ ζτςι χαμθλι θλεκτρικι κατανάλωςθ άρα 
και μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ. Θα 
λειτουργεί με μία μπαταρία και κα ζχει 800 ϊρεσ 
ςυνεχόμενθσ λειτουργίασ. Θα διακζτει επίςθσ ειδικό 
μπρακζτο (περιλαίμιο) ςτιριξθσ και κα είναι κατάλλθλοσ 
για οδικζσ εφαρμογζσ και ιδιαίτερα χριςιμοσ ςε 
εργοταξιακά ζργα ςτουσ δρόμουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
ίδερα Φ8-Φ10-
Φ12-Φ14 

ίδερα Φ8-Φ10-Φ12-Φ14 ςε διάφορα μικθ ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΣ 1421-3 για κατθγορία Β500C.  1421-3 για 
κατθγορία Β500C.  

ΝΑΙ   

33 
τριφϊνια 
γαλβανιηζ 

τριφϊνια γαλβανιηζ, 7ποντα των 8mm και 7ι8ποντα των 
10mm, ςε ςετ των 100τμχ 

ΝΑΙ   

34 
Σαινία ςιμανςθσ 
200m ΑΠΡΟ / 
ΚΟΚΚΙΝΟ 7 εκ.  

ΣΑΙΝΙΑ ΘΜΑΝΘ 200 Μ ΑΠΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (02.01587) 
ΠΛΑΣΟ 7 ΕΚ. 

ΝΑΙ   
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Σαινία 
ςυςκευαςίασ 
διάφανθ 50m 

ΣΑΙΝΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΘ 50 ΜΕΣΡΑ / 4,8 EK ΠΛΑΣΟ 
Aψογο ξετφλιγμα. Ιςχυρι κόλλα . 

ΝΑΙ   
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Σςιμζντο λευκό - 
ςακί 50 kg 

Σο λευκό τςιµζντο κα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE, δθλαδι κα πλθρεί τισ απαιτιςεισ των 
Ευρωπαϊκϊν Προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΣ 197-
2-2000. Σο λευκό τςιµζντο κα ζχει τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ µε το 
τυπικό μαφρο τςιµζντο, κα διαφζρει όµωσ ςτα παρακάτω 
ςθµεία: • Θα ζχει λευκό χρϊµα, γιατί ζχει λιγότερα ι δεν 
κα περιζχει κακόλου µεταλλικά οξείδια του ςιδιρου λόγω 
των διαφορετικϊν πρϊτων υλϊν, δεδοµζνου ότι 
παραςκευάηεται από λευκά αςβεςτολικικά υλικά χωρίσ 
µεταλλικζσ προςµίξεισ οξειδίων µαγγανίου και χρωµίου, 
λευκι άργιλο γνωςτι ωσ καολίνθ ι από κακαρά µίγµατα 
οξειδίων αλουµινίου και πυριτίου. • Θα ζχει διαφορετικι 
παραγωγικι διαδικαςία για να εξαςφαλίηεται θ λευκότθτα 
του προϊόντοσ, αποτζλεςµα τθσ οποίασ είναι να κακίςταται 
ακριβότερο. • Θα ζχει µεγαλφτερθ ειδικι επιφάνεια. 
Σςιµζντο µε ανοµοιόµορφθ κατανοµι πυκνότθτασ (που 
περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν διαλφονται µε ςφίξιµο 
ςτο χζρι) δεν κα γίνεται αποδεκτό. Θ λευκότθτα του όταν 
µετρθκεί ςε εκατοςτιαία κλίµακα δεν πρζπει να είναι 
κατϊτερθ του 82%. Από άποψθ φυςικϊν, χθµικϊν και 
µθχανικϊν ιδιοτιτων κα πρζπει να πλθρεί τισ απαιτιςεισ 
των ελλθνικϊν κανονιςµϊν για τςιµζντα υψθλισ 
αντοχισ.(ακί 50κιλ.) 

Χρθςιμοποιείται για τισ εφαρμογζσ ςοβά και για όλεσ τισ 
εφαρμογζσ ςκυρ/τοσ που απαιτείται λευκό χρϊμα, 
ανκεκτικό ςτα κειικά άλατα, με χαμθλι κερμότθτα 
ενυδάτωςθσ και ςτακερι αντοχι 

ΝΑΙ   

37 
Σςιμζντο μαφρο - 
ςακί 50 kg 

Σο τςιµζντο κα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE, δθλαδι κα πλθρεί τισ απαιτιςεισ των 
Ευρωπαϊκϊν Προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΣ 197-
2-2000 κακϊσ και τισ απαιτιςεισ που προδιαγράφονται ςτο 
"Περί κανονιςµοφ τςιµζντου για ζργα απο ςκυρόδεµα" 
διαφορετικά κα ιςχφει το DIN1164. Σςιµζντο µε 
ανοµοιόµορφθ κατανοµι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ 
ι ςβϊλουσ που δεν διαλφονται µε ςφίξιµο ςτο χζρι), 
ακατάλλθλο ι µθ ςφµφωνο προσ το DIN1164, κα 
αποµακρφνεται απο το εργοτάξιο, δεν κα γίνεται αποδεκτό. 
Σο τςιµζντο πρζπει να είναι κακαρό, βραδφπθκτο, 
πρόςφατθσ παραγωγισ, άριςτθσ ποιότθτασ, δε κα πρζπει 
να ζχει οξείδιο του µαγνθςίου περςςότερο του 2%. (ακί 

ΝΑΙ   



50κιλ.) 

Θα χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι οπλιςμζνου 
ςκυρ/τοσ και για τθν καταςκευι οικοδομικϊν ζργων, κα 
είναι ανκεκτικό ςτα κειικά άλατα, με χαμθλι κερμότθτα 
ενυδάτωςθσ, χρϊματοσ φαιοφ και ςτακερι αντοχι.  

38 
Σςιμζντο ταχείασ 
πιξεωσ 

Σο τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ, κα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. Θα αναπτφςςει τισ 
μθχανικζσ αντοχζσ του από τα πρϊτα δευτερόλεπτα τθσ 
ανάμειξισ του με το νερό. Θα επιδζχεται άμεςθ 
καταπόνθςθ και κα είναι ςτεγανό. Θα χρθςιμοποιείται για 
άμεςο ςφράγιςμα επιφανειακϊν διαρροϊν νεροφ ςε 
δεξαμενζσ, φρεάτια, αγωγοφσ και τςιμεντοςωλινεσ. Θα 
ςτερεϊνει ςτφλουσ υποςτιριξθσ για κάγκελα, κολϊνεσ 
τοποκζτθςθσ ςυρματοπλζγματοσ, ταμπζλεσ κ.ά. Θα είναι 
ιδανικό για γριγορεσ ςτερεϊςεισ ςε υδραυλικζσ και 
θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ. Θα ςτερεοποιείται ακόμθ και 
μζςα ςτο νερό χωρίσ να χάνει τισ αντοχζσ του. 

ΝΑΙ   

39 Σςιμεντόλικοι 

Σα προϊόντα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό CE. Οι 
τςιµεντόλικοι κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, 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 του ΕΝ 772 και του 
ASTM C 140. Πρζπει επίςθσ να ζχουν τθν ίδια εµφάνιςθ 
(ιδιαίτερα υφι) και να ζχουν ςυντθρθκεί µε τισ ίδιεσ 
διαδικαςίεσ. 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ ΞΤΛΕΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
(τησ 

αναθζτουςασ 
αρχήσ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Καφαςωτό 
Διαγϊνιο (μάτι 
12Χ12)  . 

Καφαςωτό Διαγϊνιο (μάτι 12×12 εκ) να αποτελείται από 
πθχάκι 1,2 x 3 εκ.Σο πλαίςιο του καφαςωτοφ να είναι 4,5 x 
4,5 εκ. και ο ρόμβοσ που ςχθματίηεται (μάτι) να είναι 
περίπου 12 x 12  εκ. και θ όλθ καταςκευι του καφαςωτοφ 
να είναι διαςτάςεων 180 εκ. (Τ)* 90 εκ. (Μ).Σο καφαςωτό 
κα παραδίδεται άβαφο.Σο ξφλο που χρθςιμοποιείται για 
τθν καταςκευι του να είναι εμποτιςμζνο ξφλο Πεφκθσ. 
Εμποτιςμζνθ ξυλεία ςε κλίβανο υπό πίεςθ εννοείται θ 
ξυλεία που από τθν εφαρμογι του ςυντθρθτικοφ, ϊςτε να 
προςτατεφεται για πολλά χρόνια από τουσ μφκθτεσ και τα 
ζντομα, ενϊ κα διακζτει εξαιρετικι αντοχι ςτθν υγραςία. 
Σα Ξφλινα Καφαςωτά να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτισ 
εξωτερικζσ ςυνκικεσ, και να είναι ιδανικά για τθν 
περίφραξθ τόςο ςε ιδιωτικό όςο και ςε δθμόςιο εξωτερικό 
χϊρο/υπαίκριουσ χϊρουσ. Να είναι κατάλλθλα για τθν 
αναρρίχθςθ φυτϊν, για διαχωριςτικά ςε κιπουσ και 
βεράντεσ, και παράλλθλα να αποτελεί εξαιρετικι επιλογι 
για ςκίαςθ ςε πζργκολεσ ιδιωτικϊν και επαγγελματικϊν 
χϊρων. 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

WPC τάβλα 
περίφραξθσ Dark 
Brown ανάγλυφα 
νερά ξφλου 
2x12x360 cm 

 

υνκετικι τάβλα WPC περίφραξθσ εξωτερικοφ χϊρου που 
να αποτελείται από 55% ξφλο και 35% HDPE και 10% 
ρθτίνεσ, UV ςτακεροποιθτζσ κλπ. Διπλισ όψθσ με 
ανάγλυφα νερά ξφλου και ςτισ δφο πλευρζσ. Χριςθ: να 
είναι κατάλλθλθ για πολλζσ εφαρμογζσ όπωσ περίφραξθ 
οικοπζδου, κιπου ι πιςίνασ, εξωτερικι περίφραξθ, 
επζνδυςθ τοίχου, φράχτθ, αυλόπορτασ κτλΠάχοσ τάβλασ : 
2cm , Πλάτοσ τάβλασ : 12 cm, Μικοσ τάβλασ : 360 cm, 
Βάροσ τάβλασ: 6,5 kgΦυςικά Χαρακτθριςτικά: – Τψθλι 
αντοχι και ακαμψία – Αντιολιςκθτικό – Αντοχι ςτθν τριβι 
– Αντοχι ςτθ ανάφλεξθ – Αντοχι ςτθν υγραςία – Αντοχι 
ςτθν θλιακι ακτινοβολία – Θερμομονωτικό (από -40 c ζωσ 
70 c)Περιβαλλοντικά Χαρακτθριςτικά: Δεν περιζχει: τοξικζσ 
και επικίνδυνεσ ουςίεσ, ςυντθρθτικά, φορμαλδεΰδθ, 

ΝΑΙ   



βενηόλιο. Δεν μολφνει τον αζρα και το περιβάλλον.  

Είναι 100% ανακυκλϊςιμο. Εμφάνιςθ και αφι: · Δείχνει ςαν 
φυςικό ξφλο. · Διατίκεται ςε ποικιλία χρωμάτων. · Δεν 
χρειάηεται ςυντιρθςθ και βάψιμο. · Ζχει μεγάλθ 
ςτακερότθτα ςτο χρϊμα.Ιδιότθτεσ Επεξεργαςίασ: 
Επεξεργάηεται όπωσ το ξφλο. Κόβεται, καρφϊνεται ι 
βιδϊνεται. Θ τοποκζτθςθ να είναι πολφ εφκολθ. Χρϊμα 
επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

3 

Καφαςωτό 
Διαγϊνιο Αψίδα 
(μάτι 6×6) 

 

Καφαςωτό Διαγϊνιο Αψίδα  (μάτι 6×6 cm) να αποτελείται 
από πθχάκι 1,2 x 3 εκ.Σο πλαίςιο του καφαςωτοφ είναι να 
είναι 4,5 x 4,5 εκ. και ο ρόμβοσ που ςχθματίηεται (μάτι) να 
είναι περίπου 6 x 6  εκ. και θ όλθ καταςκευι του 
καφαςωτοφ να είναι διαςτάςεων 180 εκ. (Τ)* 90 εκ. (Μ).Σο 
καφαςωτό κα παραδίδεται άβαφο.Σο ξφλο που 
χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του να είναι 
εμποτιςμζνο ξφλο Πεφκθσ. Εμποτιςμζνθ ξυλεία ςε κλίβανο 
υπό πίεςθ εννοείται θ ξυλεία που από τθν εφαρμογι του 
ςυντθρθτικοφ, ϊςτε να προςτατεφεται για πολλά χρόνια 
από τουσ μφκθτεσ και τα ζντομα, ενϊ κα διακζτει 
εξαιρετικι αντοχι ςτθν υγραςία. Σα Ξφλινα Καφαςωτά να 
ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ, και να 
είναι ιδανικά για τθν περίφραξθ τόςο ςε ιδιωτικό όςο και 
ςε δθμόςιο εξωτερικό χϊρο/υπαίκριουσ χϊρουσ. Να είναι 
κατάλλθλα για τθν αναρρίχθςθ φυτϊν, για διαχωριςτικά ςε 
κιπουσ και βεράντεσ, και παράλλθλα να αποτελεί 
εξαιρετικι επιλογι για ςκίαςθ ςε πζργκολεσ ιδιωτικϊν και 
επαγγελματικϊν χϊρων 

ΝΑΙ   

4 

Κολϊνα ξφλινθ 
Εμποτιςμζνθ 
7x7cm και (Τ) 200 
cm  

Κολϊνα ξφλινθ 7×7 cm και φψουσ 200 cm να είναι 
καταςκευαςμζνθ από Πεφκθ, οικολογικά εμποτιςμζνθ και 
πλανιςμζνθ. 
Κατάλλθλθ για οποιαδιποτε καταςκευι ςε εξωτερικό 
χϊρο. 

 
Ιδανικι για ςτιριξθ καφαςωτϊν, πάνελ και φραχτϊν.  

ΝΑΙ   

5 

Κολϊνα ξφλινθ 
Εμποτιςμζνθ 
9x9cm και (Τ) 200 
cm  

Κολϊνα ξφλινθ 9×9 cm και φψουσ 200 cm να είναι 
καταςκευαςμζνθ από Πεφκθ, οικολογικά εμποτιςμζνθ και 
πλανιςμζνθ. 
Κατάλλθλθ για οποιαδιποτε καταςκευι ςε εξωτερικό 
χϊρο. 
Ιδανικι για ςτιριξθ καφαςωτϊν, πάνελ και φραχτϊν.  

ΝΑΙ   

6 
Κόντρα Πλακζ 
Θαλάςςθσ 12mm  

Κόντρα πλακζ καλάςςθσ από ςθμφδα, διαςτάςεων 2,50 Χ 
1,25 m, πάχουσ 12 mm, ςε τεμάχια (φφλλα)  

ΝΑΙ   

7 
Κόντρα Πλακζ 
Θαλάςςθσ 15mm  

Κόντρα πλακζ καλάςςθσ από ςθμφδα, διαςτάςεων 2,50 Χ 
1,25 m, πάχουσ 15 mm, ςε τεμάχια (φφλλα)   

ΝΑΙ   

8 Ξυλεία ςουθδικι 
ουθδικι ξυλεία για τισ ανάγκεσ ζργων οδοποιίασ, ράμπεσ 
για ΑΜΕΑ, για επιςκευζσ ςκεπϊν δθμοτικϊν 
καταςτθμάτων. 

ΝΑΙ   

9 
Ξυλεία ςουθδικι 
με εργαςία 
πλανιαρίςματοσ 

ουθδικι ξυλεία με εργαςία πλανιαρίςματοσ και 
ςτρογγυλζματοσ του ξφλου ςτισ άκρεσ για παγκάκια, 
όργανα παιδικϊν χαρϊν και λοιπϊν καταςκευϊν.  

ΝΑΙ   

10 

Ξφλινθ 
Ηαρντινιζρα με 
πλζγμα 
αναρρίχθςθσ  

 

Ξφλινθ Ηαρντινιζρα καταςκευαςμζνθ από εμποτιςμζνο 
ξφλο πεφκου.Διάςταςθ γλάςτρασ : (Y)138 x 90 x 40 cmΓια τθ 
καταςκευι τθσ χρθςιμοποιείται μαδεράκι 3,5 x 4,5 εκ.Θ 
γλάςτρα να είναι ντυμζνθ εςωτερικά με φφαςμα που 
επιτρζπει τθν διζλευςθ του νεροφ, ςυγκρατεί το χϊμα και 
αφινει το φυτό να αναπνζει. 
Θ γλάςτρα παραδίδεται άβαφθ 

ΝΑΙ   

11 Ξφλινο Καφαςωτό 
Kαφαςωτό από εμποτιςμζνθ ξυλεία με πλαίςιο(4,5x4,5 cm) 
και διαγϊνιο πθχάκι εςωτερικά με μάτι 6x6 cm., πλάτουσ 
120 cm και ςτακεροφ φψουσ 180 cm. Άβαφο. 

ΝΑΙ   

12 Ξυλόβιδεσ, 
βελόνεσ, 

Οι ξυλόβιδεσ και όλα τα εξαρτιματα κα φζρουν 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. Θα είναι 

ΝΑΙ   



καρόβιδεσ κ.τ.λ. κατάλλθλα για ξφλινεσ καταςκευζσ.  

Οι βίδεσ κα ζχουν γριγορθ διείςδυςθ και κα ζχουν ειδικζσ 
ραβδϊςεισ ςτθν κάτω πλευρά τθσ κεφαλισ για αυτόματο 
φρεηάριςμα χωρίσ καταςτροφι τθσ επιφάνειασ. 

13 
ανίδεσ WPC-
DECK 

Διαςτάςεων 14x2,5x400 cm.W.P.C. – DECK  από μείγμα 
μπαμποφ ξφλου, ρθτίνεσ πολυαικυλενίου και ςυνκζςεισ 
διαφόρων άλλων υλικϊν. Yψθλό επίπεδο αντοχισ ςτθν 
υπεριϊδθ ακτινοβολία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, εφκολο 
ςτθν μθχανικι κατεργαςία, ςυγκεντρϊνει χαρακτθριςτικά 
αντοχισ ςτθν υγραςία και τουσ τερμίτεσ, δεν ςαπίηει, δεν 
ραγίηει, δεν ανικει ςτθν κατθγορία των επικίνδυνων 
υλικϊν για πυρκαγιζσ και παρουςιάηει υψθλι χρωματικι 
ςτακερότθτα. Δεν προςβάλλεται από τα βακτθρίδια, δεν 
αλλοιϊνεται και είναι αντιςτατικό. Θα διατεκοφν ςε χρϊμα 
καφζ. 

ΝΑΙ   

14 

ετ ζτοιμθσ 
κομμζνθσ και 
πλαναριςμζνθσ 
ξυλείασ Πεφκθσ 
κανδιναβίασ  

ετ ζτοιμθσ κομμζνθσ και πλαναριςμζνθσ ξυλείασ Πεφκθσ 
κανδιναβίασ αποτελοφμενθ από τισ κάτωκι ποςότθτεσ και 
διαςτάςεισ (ςε cm): α)5 τεμ 210x7x7, β)8 τεμ 100x7x5, γ)4 
τεμ 90x7x5, δ)1 τεμ 100x4x4  

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ ΙΔΗΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
(τησ 

αναθζτουςασ 
αρχήσ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Αλυςίδα γαλβανιηζ 
μακρφσ χαλκάσ 2.5 
ι 4.0 mm 

Αλυςίδα γαλβανιηζ, μακρφσ χαλκάσ 2.5 ι 4.0mm. Θα φζρει 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

2 
Αλυςίδα γαλβανιηζ 
Νο10 

Αλυςίδα γαλβανιηζ, No 10 Din764, γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, 
εξαιρετικισ αντοχισ ε.β. 2,2kg/m. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

3 
Αλυςίδα γαλβανιηζ 
Νο16 

Αλυςίδα γαλβανιηζ Din764, γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, 
εξαιρετικισ αντοχισ ε.β. 3,6kg/m. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE 

ΝΑΙ   

4 
Βάςεισ γαλβανιηζ 
με ςτριφϊνια 

Βάςθ διαιροφμενθ πζργκολασ (ςζτ των 2 τεμαχίων) βαρζωσ 

τφπου από λαμαρίνα 5mm γαλβανιςμζνθ εν κερμό 

Διαςτάςεισ περίπου 10X9X20cm. Ο τφποσ τθσ βάςθσ κα είναι 

τζτοιοσ που να δθμιουργεί κενό μεταξφ ξφλου και δαπζδου για 

τθν προςταςία του από τθν υγραςία.  

Για τθ ςτερζωςθ ςτο δάπεδο τουλάχιςτον 2 ςτριφϊνια ανά 

πλευρά και για τθ ςτερζωςθ του ξφλου τουλάχιςτον 4 

ξυλόβιδεσ ανά πλευρά 

Περιλαμβάνονται τα ςτριφϊνια και οφπα για τθν τοποκζτθςθ 

του αποδυτθρίου πλαη ι πζργκολασ. Σα τριφϊνια κα είναι 

M10 Γαλβανιηζ DIN 571: Βίδεσ αυτοκοχλιοφμενεσ με εξάγωνο 

κεφάλι, πάχουσ 10 χιλιοςτϊν ςε μικθ ικανά για τθ ςτερζωςθ 

των αποδυτθρίων, πζργκολασ κλπ (περίπου μικουσ 100mm) , 

τουλάχιςτον 4τεμ ανά βάςθ. 

ΝΑΙ   

5 
Βάςθ για κολϊνα 
40Χ40 άβαφθ απλι 

Βάςθ μεταλλικι γαλβανιηζ για τον απλό ορκοςτάτθ 
αλουμινίου WPC περίφραξθσ . 
Με δφο τρφπεσ για ςτακερι ςτερζωςθ πάνω ςε ξφλο ι 
τςιμζντο.  

ΝΑΙ   

6 
Γωνία μεταλλικι 
Βαρζωσ Σφπου 
Γαλβανιςμζνθ 

Μεταλλικι γωνία με διαςτάςεισ 20,5 x 6,5 εκ.. Να είναι 

γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για να μθν ςκουριάηει. 

ΝΑΙ   



20.5×6.5 cm 

7 
Γωνία μεταλλικι 
γαλβανιςμζνθ 
30x30x38mm  

Μεταλλικι γωνία με διαςτάςεισ 30x 30 x 38 mm να είναι 

γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για να μθν ςκουριάηει. 

 

ΝΑΙ   

8 
Γωνία μεταλλικι 
γαλβανιςμζνθ 
50x50x35mm. 

Μεταλλικι γωνία με διαςτάςεισ 50 x 50 x 35 mm να είναι 

γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για να μθν ςκουριάηει. 

ΝΑΙ   

9 

Γωνιακι κολϊνα 
από διάτρθτα 
ελάςματα 
διαςτάςεων 
36x36x1,8mm, 
φψουσ δυομιςθ 
(2,5) μζτρων  

Γωνιακι κολϊνα γαλβανιηζ από διάτρθτα ελάςματα 

διαςτάςεων 36x36x1,8mm, φψουσ δυομιςθ (2,5) μζτρων με 

αντοχι μόνιμθσ κάκετθσ φόρτιςθσ ανά μπλοκ ραφιϊν 

μεγαλφτερθσ ι ίςθσ των 1.000 kg κατάλλθλα για τθ 

ςτακεροποίθςθ ραφιϊν τφπου ντζξιον 

ΝΑΙ   

10 

Γωνιακι κολϊνα 
από διάτρθτα 
ελάςματα 
διαςτάςεων 
36x36x1,8mm, 
φψουσ ενόσ (1) 
μζτρου  

Γωνιακι κολϊνα γαλβανιηζ από διάτρθτα ελάςματα 

διαςτάςεων 36x36x1,8mm, φψουσ ενόσ (1) μζτρου με αντοχι 

μόνιμθσ κάκετθσ φόρτιςθσ ανά μπλοκ ραφιϊν μεγαλφτερθσ ι 

ίςθσ των 1.000 kg κατάλλθλα κατάλλθλα για τθ 

ςτακεροποίθςθ ραφιϊν τφπου ντζξιον 

ΝΑΙ   

11 
Δίςκοσ κοπισ 
ςιδιρου 
Φ125x1.0mm 

Δίςκοι κοπισ ςιδιρου inox Φ125x1.0mm 
ΝΑΙ   

12 
Δίςκοσ κοπισ 
ςιδιρου 
Φ230x1.9mm 

Δίςκοι κοπισ ςιδιρου inox Φ230x1.9mm 
ΝΑΙ   

13 Δίςκοσ λειάνςεωσ Δίςκοσ λειάνςεωσ ςιδιρου Φ125mm 

ΝΑΙ   
 
 
 

14 
Εξαρτιματα 
πορτϊν - 
παρακφρων 

Εξαρτιματα για πόρτεσ και παράκυρα όπωσ ςφρτεσ, 
μεντεςζδεσ, απλζσ κλειδαριζσ, αςφάλειεσ, μικρά πόμολα κλπ. 
Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

15 
Κλειδαριά 
κουτιαςτι 

Κλειδαριά κουτιαςτι δφο ςτροφϊν, με αντίκριςμα, αριςτερι ι 
δεξιά. 

ΝΑΙ   

16 
Κλειδαριά με 
πόμολο 

Κλειδαριά με πόμολο με μφλο ν.18 
ΝΑΙ   

17 

Κολϊνα για 
περίφραξθ WPC 
απλι inox 
4x4x300cm   

Κολϊνα – ορκοςτάτθσ αλουμινίου για ςτιριξθ ςυνκετικισ 
περίφραξθσ WPC , κοφφια απλι inox. 
ε ΜΑΣ υφι για άριςτο αιςκθτικό αποτζλεςμα. 
Καταςκευαςμζνθ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ζτςι ϊςτε να μθ 
διαβρϊνεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. υνδυάηεται με τθν 
απλι άβαφθ βάςθ και με τθν πλαςτικι τάπα. 
Διαςτάςεισ: 4 x 4 x 300 cm   

ΝΑΙ   

18 

Γάντηοσ / 

κρεμάςτρα τοίχου 

βιδωτι 

Γάντηοσ / κρεμάςτρα διπλόσ βιδωτόσ αςθμί . τθν ςυςκευαςία 

περιζχονται και οι βίδεσ.  ε γκρι απόχρωςθ 

ΝΑΙ   

19 

Χοφφτεσ - Λαβζσ 

αλουμινίου νίκελ 

150 mm 

Λαβι αλουμινίου τφπου γζφυρα. 

Ιδανικό για βοθκθτικό χεροφλι ςε ελαφριζσ πόρτεσ π.χ. πόρτεσ 

αποδθτθρίων, ςιτόπορτεσ κλπ 

ε γκρι ι λευκό χρϊμα. 

Απόςταςθ από τρφπα ςε τρφπα 145mm 

Μικοσ λαβισ (εςωτερικά) 110mm 

Υψοσ χειρολαβισ 35mm 

ΝΑΙ   

20 Λάμα γαλβανιηζ Λάμα γαλβανιηζ 25x4mm ΝΑΙ   

21 Λάμα χάλυβα Λάμα χάλυβα DIN 17100/EN10025, πάχουσ 5mm, πλάτουσ 50 
mm, ςε τεμάχια των 6m. 

ΝΑΙ   
 
 



22 
Λαμαρίνα 
γαλβανιηζ 

Λαμαρίνα γαλβανιηζ διαςτάςεων 1000*2000m, πάχουσ S= 1.25 
mm και βάρουσ w=9.81kg/m2. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE 

ΝΑΙ   

23 Λαμαρίνα 
γαλβανιηζ διάτρθτθ 

Λαμαρίνα γαλβανιηζ διάτρθτθ διαςτάςεων 1000*2000m, 
πάχουσ S= 3.00 mm. Θα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE 

ΝΑΙ   

24 

Λαμαρίνεσ 
αυλακωτζσ 
γαλβανιςμζνεσ 
πάχoυσ 0,30 χιλ. 

Λαμαρίνεσ Γαλβανιηζ εν κερμϊ, διαμορφωμζνεσ ςε 
κυματοειδι μορφι, για τθν επικάλυψθ οροφισ κτθρίων 
πάχουσ 0,30χιλ.. Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

25 

Λαμαρίνεσ 
τραπεηοειδείσ 
κόκκινεσ παχουσ 
0,40 χιλ. 

Βαμμζνεσ Λαμαρίνεσ, διαμορφωμζνεσ ςε τραπεηοειδι μορφι, 
για τθν επικάλυψθ οροφισ κτθρίων, εξωτερικϊν επιφανειϊν 
λυόμενων καταςκευϊν, ςτεγάςτρων αποκικευςθσ 
εμπορευμάτων, ςτεγάςτρων ςκίαςθσ, parking πάχουσ 0,40 χιλ.. 
Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

26 Μεντεςζδεσ ΙΝΟΧ 

Μεντεςζσ Inox 100x100 mm κλαςικόσ   Μικοσ: 100mm, Πάχοσ: 

2mm, Πλάτοσ: 100mm.  

Ογκομετρικό βάροσ: 0.19kg 

ΝΑΙ   

27 Μεντεςζσ πφρου 
Μεντεςζσ πφρου κολλθτόσ με φτερά για ςιδθροκαταςκευζσ, 

μεταλλικζσ πόρτεσ κ.α. 

ΝΑΙ   

28 

Μεταλλικι Βάςθ 
‘Π’  γαλβανιςμζνθ 
Νο 9 (91x50x150 
mm) 

Μεταλλικι Βάςθ Ξφλου ‘Π’ είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για 

να μθν ςκουριάηει. 

ΝΑΙ   

29 

Μεταλλικι Βάςθ 
‘Π’ γαλβανιςμζνθ 
Νο 7 (71x50x150 
mm) 

Μεταλλικι Βάςθ Ξφλου ‘Π’ είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ για 

να μθν ςκουριάηει. 

ΝΑΙ   

30 

Μεταλλικι Βάςθ 
διαιροφμενθ 
γαλβανιηζ (ςετ 2 
τεμ.)   

Μεταλλικι Βάςθ διαιροφμενθ ενιςχυμζνθ γαλβανιςμζνθ (ςετ 2 

τεμ.) για να μθν ςκουριάηει. Χριςθ ωσ βάςθ για ξφλινθ 

κωλϊνα για πζργκολεσ κλπ. Θ καταςκευι του αφινει κενό (Β: 

76 mm) από το δάπεδο για τθν προςταςία του ξφλου από τθν 

υγραςία.  Δίνεται ςε ςετ των δφο. Οι διαςτάςεισ τθσ βάςθσ 

φαίνονται παρακάτω: A : 132 mm, Β: 68 mm, C: 70 mm (θ 

βάςθ), D:  74 mm, E: 68 mm, T: 4 mm 

ΝΑΙ   

31 

Μεταλλικι Βάςθ 
διαιροφμενθ 
ενιςχυμζνθ 
γαλβανιηζ (ςετ 2 
τεμ.)   

Μεταλλικι Βάςθ διαιροφμενθ ενιςχυμζνθ γαλβανιςμζνθ (ςετ 2 

τεμ.) για να μθν ςκουριάηει. Χριςθ ωσ βάςθ για ξφλινθ 

κωλϊνα για πζργκολεσ κλπ. Θ καταςκευι του αφινει κενό (Β: 

76 mm) από το δάπεδο για τθν προςταςία του ξφλου από τθν 

υγραςία.  Δίνεται ςε ςετ των δφο. Οι διαςτάςεισ τθσ βάςθσ 

φαίνονται παρακάτω: A : 132 mm, Β: 76 mm, C: 75 mm (θ 

βάςθ), D:  100 mm, E: 48 mm, T1: 4 mm, T2: 4 mm 

ΝΑΙ   

32 

Μεταλλικό Προφίλ 
για WPC περίφραξθ 
inox τφπου ‘Π’ 
(Τ)300Χ2Χ2,4 cm   

Μεταλλικό Προφίλ αλουμινίου ςε ςχιμα «Π» το οποίο 

βιδϊνεται πάνω ςτο κολωνάκι αλουμινίου και μασ επιτρζπει 

να ςτερεϊςουμε τισ ςανίδεσ WPC περίφραξθσ «ςυρταρωτά». 

Σο προφίλ ζχει διάςταςθ 24mm x 20mm x 24mm και το μικοσ 

τθσ βζργασ είναι 300 cm. Καταςκευαςμζνθ από ανοδιωμζνο 

αλουμίνιο ϊςτε να μθ διαβρϊνεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Κατάλλθλο για τάβλεσ WPC  φάρδουσ 11cm, 12cm & 14cm. 

ΝΑΙ   

33 

Μεταλλικό ράφι 
διαςτάςεων 38x122 
πάχουσ ο,8mm, με 
διπλι εςωτερικι 
αναδίπλωςθ ςτισ 
κατά μικοσ 
πλευρζσ 

Μεταλλικό ράφι διαςτάςεων 38x122 πάχουσ 0,8mm, με διπλι 

εςωτερικι αναδίπλωςθ ςτισ κατά μικοσ πλευρζσ, με αντοχι 

μόνιμθσ φόρτιςθσ ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα 

κατανεμθμζνου για τθ ςφνκεςθ ντουλαπιϊν ντζξιον 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Μεταλλικό ράφι 
διαςτάςεων 38x72 
πάχουσ ο,8mm, με 
διπλι εςωτερικι 
αναδίπλωςθ ςτισ 
κατά μικοσ 
πλευρζσ 

Μεταλλικό ράφι διαςτάςεων 38x72 πάχουσ 0,8mm, με διπλι 

εςωτερικι αναδίπλωςθ ςτισ κατά μικοσ πλευρζσ, με αντοχι 

μόνιμθσ φόρτιςθσ ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα 

κατανεμθμζνου για τθ ςφνκεςθ ντουλαπιϊν ντζξιον 

ΝΑΙ   

35 

Μεταλλικό ράφι 
διαςτάςεων 38x92 
πάχουσ ο,8mm, με 
διπλι εςωτερικι 
αναδίπλωςθ ςτισ 
κατά μικοσ 
πλευρζσ 

Μεταλλικό ράφι διαςτάςεων 38x92 πάχουσ 0,8mm, με διπλι 

εςωτερικι αναδίπλωςθ ςτισ κατά μικοσ πλευρζσ, με αντοχι 

μόνιμθσ φόρτιςθσ ανά ράφι περίπου 100 kg ομοιόμορφα 

κατανεμθμζνου για τθ ςφνκεςθ ντουλαπιϊν ντζξιον 

ΝΑΙ   

36 
Μπάρεσ ςτιριξθσ 
κάδων 
απορριμμάτων 

Θα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. Θα 
είναι ςτακερι μπάρα από γαλβανιςμζνθ χαλιβδοςωλινα Φ42, 
ελάχιςτου βάρουσ 5 κλ, με μεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο και τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. Πακτϊνεται  ςτο ζδαφοσ με χριςθ οκτϊ (8) 
ςυνολικά βιδϊν και ςτθριγμάτων δαπζδου. Θ μπάρα κα φζρει 
τρείσ αυτοκόλλθτεσ ανακλαςτικζσ ταινίεσ τφπου ηζβρα, λευκοφ 
και κόκκινου χρϊματοσ, πλάτουσ 10 εκ θ κάκε μια. Οι μπάρεσ 
κα παραδοκοφν ςτθν υπθρεςία ςε ζτοιμα πλαίςια (Π), τα 
οποία κα πακτϊνονται μετζπειτα ςτο ζδαφοσ από τουσ 
υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 
ςκαρίφθμα (μονάδα μζτρθςθσ είναι ςε χιλιοςτά του μζτρου): 

 

ΝΑΙ   

37 
Μπόι βαρζωσ 
τφπου 

Τποδοχι κλειδαριάσ υψθλισ ακρίβειασ, γαλβανιηζ. Κατάλλθλο 
για το ςτραντηαριςτό 38x38. 

ΝΑΙ   

38 Μπουλόνι (βίδα + 
παξιμάδι) Μ8x16 

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 κατάλλθλο για 

ςτακεροποίθςθ μεταλλικϊν ραφιϊν τφπου ντζξιον 

ΝΑΙ   

39 Ορειχάλκινο 
λουκζτο No30 

Λουκζτο με ςϊμα από ςυμπαγι ορείχαλκο, λαιμό από 
επιςκλθρθμζνο ατςάλι Νο 30*mm]. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

40 Ορειχάλκινο 
λουκζτο No50 

Λουκζτο με ςϊμα από ςυμπαγι ορείχαλκο, λαιμό από 
επιςκλθρθμζνο ατςάλι Νο 50. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE.  

ΝΑΙ   

41 Παξιμάδια Παξιμάδια γαλβανιηζ, εξάγωνα των 8mm ΝΑΙ   

42 

Πάςςαλοι 
περίφραξθσ 
γαλβανιςμζνοι 
Φ50x2,0μ.  

Πάςςαλοι περίφραξθσ γαλβανιςμζνοι Φ50x2,0μ.. Θα φζρουν 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

43 

Πάςςαλοι 
περίφραξθσ 
γωνίεσ(40*40)χιλ.  
2,0μ. 

Οι πάςςαλοι από ιςοςκελείσ ςιδθρογωνιζσ γενικισ χριςθσ κα 
φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. Θα 
χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι περιφράξεων για 
αγροτεμάχια και οικόπεδα.  

Μθ γαλβανιςμζνεσ χαλφβδινεσ γωνίεσ με διαςτάςεισ : 
(40*40)χιλ., πάχοσ 3,52 χιλ. και φψοσ 2 μ. 

ΝΑΙ   

44 Πζλμα πλαςτικό για 
γωνιακι κολϊνα 

Πζλμα πλαςτικό για γωνιακι κολϊνα κατάλλθλο για 

ςτακεροποίθςθ μεταλλικϊν ραφιϊν τφπου ντζξιον 

ΝΑΙ   



45 

Πλζγμα περίφραξθσ 
γαλβανιςμζνο 
πλεκτό ςε 
κουλοφρα, με μάτι 
50x50χιλ. - 25μ. Χ 2 
μ., πάχουσ 2,00 χιλ. 

Πλζγμα περίφραξθσ γαλβανιςμζνο πλεκτό ςε κουλοφρα, με 
μάτι 50x50χιλ. - 20μ. Χ 1,5μ., πάχουσ 2,00 χιλ.. Θα φζρουν 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

46 Πόμολο εξϊκυρασ 
Πόμολο εξϊκυρασ, αςθμί  με τα παρελκόμενα για τοποκζτθςθ 
ςε ξφλινθ πόρτα. Θα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

47 Ροδζλεσ 
Ροδζλεσ πλακζ γαλβανιηζ, με εςωτερικι διάμετρο 8 και  
10mm. ε ςετ των 100τμχ. 

ΝΑΙ   

48 

Ρολό ςφρμα 
γαλβανιηζ 15αρι 
(ςυςκευαςία 2 
κιλϊν 

φρμα 15άρι γαλβανιηζ ςυςκευαςία 2 κιλϊν 

ΝΑΙ   

49 

Ρολό ςφρμα 
γαλβανιηζ 7αρι 
(ςυςκευαςία 2 
κιλϊν 

φρμα 7άρι γαλβανιηζ ςυςκευαςία 2 κιλϊν 

ΝΑΙ   

50 
ιδθροςωλινασ ½’’ 
(6μ μικοσ) 

Χαλυβδοςωλινεσ άβαφοι κυκλικισ διατομισ για βιομθχανικζσ, 
καταςκευαςτικζσ και γενικζσ χριςεισ, διαςτάςεων ½’’ και 6μ 
μικοσ. Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

51 
ιδθροςωλινασ 1 
(6μ μικοσ) 

Χαλυβδοςωλινεσ άβαφοι κυκλικισ διατομισ για βιομθχανικζσ, 
καταςκευαςτικζσ και γενικζσ χριςεισ, διαςτάςεων 1’’ και 6μ 
μικοσ. Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

52 
ιδθροςωλινασ 1 
½’’ (6μ μικοσ) 

Χαλυβδοςωλινεσ άβαφοι κυκλικισ διατομισ για βιομθχανικζσ, 
καταςκευαςτικζσ και γενικζσ χριςεισ, διαςτάςεων 1 ½’’ και 6μ 
μικοσ. Θα φζρουν υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

53 
πρζυ ψυχρό 
Γαλβανι 

πρζυ ψυχρό γαλβάνι που αντζχει ςε πολφ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ ζωσ 200οC. ε ςυςκευαςία των 400ml. Σο 
χρϊμα κα επιλεγεί από τθν υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

54 
τραντηαριςτό 
γαλβανιηζ 

τραντηαριςτό γαλβανιηζ 38x38x1.8, ςε βζργεσ των 6 μζτρων. 
ΝΑΙ   

55 
φρμα αγκακωτό 
Νο 13 κουλοφρα 
60μ.  

Σο αγκακωτό ςφρμα κα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό 
ςυµµόρφωςθσ CE. Θα χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι 
περιφράξεων για τθν οριοκζτθςθ οικοπζδων - αγροτεμαχίων 
και για επιπλζον αςφάλεια. Θα είναι από μαλακό ςφρμα, 
γαλβανιςμζνο εν κερμϊ. 

ΝΑΙ   

56 φρμα γαλβανιηζ 

Σο γαλβανιςμζνο ςφρμα εν κερμϊ κα είναι μαλακό κοινό 
εμπορίου για κάκε είδουσ δεςίματα. Θα φζρει υποχρεωτικά το 
πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE . Πάχοσ ςφρματοσ 1,00 ι 
1,10mm.σ. 

ΝΑΙ   

57 
φρμα περίφραξθσ 
αγροτικό φψουσ 
1,50 μ. ρολό 25 μ. 

Διχτυωτά ςυρματοπλζγματα ρομβοειδοφσ οπισ για τθν 
καταςκευι περιφράξεων για αγροτεμάχια και βοςκοτόπια 
φρμα μαλακό, γαλβανιςμζνο εν κερμϊ Πάχοσ ςφρματοσ 2,00 
χιλ. (No 13). Ρολά μικουσ 25 μ. και φψουσ 1,50 μ. Θα φζρει 
υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυµµόρφωςθσ CE. 

ΝΑΙ   

58 

Αςφάλεια ίςια 

ορειχάλκινθ για 

πόρτεσ 

αποδυτθρίων 

Αςφάλεια πλακζ ίςια τφπου μάνταλου, ορειχάλκινθ, 

κατάλλθλθ για αςφάλιςθ κυρϊν αποδθτθρίων, δοκιμαςτθρίων 

κλπ . Σο μζταλλο τθσ καταςκευισ του να είναι από άριςτθσ 

ποιότθτοσ, μαςίφ ορείχαλκο (Μπροφτηοσ) ο οποίοσ ζχει και 

επίςτρωςθ ειδικοφ βερνικιοφ για να μθν 

αλλοιϊνεται,οξειδϊνεται ι μεταβάλλεται. Είναι κατάλλθλο για 

εςωτερικι αλλά και εξωτερικι χριςθ. Να ςυνοδεφεται από 

δφο χρόνια εργοςταςιακι εγγφθςθ. Χρϊμα ματ νίκελ 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 φρτθσ πόρτασ 
φρτθσ αςφαλείασ βαρζου τφπου, γαλβανιηζ νο.120 που 
δζχεται λουκζτο 

ΝΑΙ   

60 
Σαινία Διάτρθτθ 
Γαλβανιηζ 
0.80x17mmX10m   

Σαινία Διάτρθτθ Γαλβανιηζ 0.80x17mmX10m 

Περιλαμβάνει πλαςτικι κικθ 

ΝΑΙ   

61 Σρίγωνα λαμάκια 
ςτακεροποίθςθσ 

Σρίγωνα λαμάκια ςτακεροποίθςθσ κατάλλθλο για 

ςτακεροποίθςθ μεταλλικϊν ραφιϊν τφπου ντζξιον 

ΝΑΙ   

62 
Χαλυβδοςωλινεσ 
γαλβανιηζ 

ωλινεσ καταςκευϊν, γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ, ςυγκολλθτοί 
από ζλαςμα κερμισ ζλαςθσ. Ο τφποσ του χάλυβα κα είναι 
ST37-2 κατά DIN 17100. Σο γαλβάνιςμα κα είναι κατά DIN 
2444 με πάχοσ γαλβανίςματοσ min 400gr/m2. Οι διαςτάςεισ 
του ςωλινα κα είναι: εξωτ. Διάμετροσ D=1 ¼ϋϋ ι 42,4mm και 
πάχοσ S= 2mm. 

ΝΑΙ   

 

 

Ο  

ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 
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ΟΜΑΔΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΝΣΡΩΝ – ΦΤΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
(τησ 

αναθζτουςασ 
αρχήσ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 

Βζργεσ ςτιριξθσ 
φυτϊν 
μεταλλικζσ 
πλαςτικοποιθμζ
νεσ 

τθρίγματα φυτϊν πλαςτικοποιθμζνα ςε διάφορα μεγζκθ. 
Είναι αντοχισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και αντοχι ςτο βάροσ, 
διότι εςωτερικά είναι μεταλλικά. Διάςταςθ 180 εκ 16 χιλ   

ΝΑΙ   

2 

Δεματικά 
καλωδίων 
3,5x200mm 
100τεμ. (λευκά) 

Για τθν τακτοποίθςθ και ςτερζωςθ καλωδίων και διαφόρων 
υλικϊν 

Ανκεκτικά ςτθν ακτινοβολία από -35°C ζωσ 85°C 
Μικοσ : 200 mm. Πλάτοσ : 3.5 mm. υςκευαςία : 100 τεμ. 

ΝΑΙ 

 

 

3 

Δεματικά 
καλωδίων 
3,6x200mm 
100τεμ. (μαφρα) 

Μικοσ : 200 mm. Πλάτοσ : 3.6 mm. Αντοχι : 18.2 Kg. 
υςκευαςία : 100 τεμ. 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

4 

Δεματικά 
καλωδίων 
3,6x290mm 
100τεμ. (μαφρα) 

Μικοσ : 250mm. Πλάτοσ : 4.8 mm. Αντοχι : 18.2 Kg. 
υςκευαςία : 100 τεμ. 

ΝΑΙ 

 

 

5 

Δεματικά 
καλωδίων 
4,8x250mm 
100τεμ. (λευκά) 

Μικοσ : 290 mm. Πλάτοσ : 3.6 mm. Αντοχι : 18.2 Kg. 
υςκευαςία : 100 τεμ. 

ΝΑΙ 

 

 

6 

Δίχτυ 
Παραλλαγισ 
Πράςινο-καφζ 
180gsm  
(400x600 εκ.) 

Δίχτυ ςκίαςθσ παραλλαγισ ιδανικό για ςκίαςθ ςε παραλίεσ, 
beach bar. 
Δθμιουργεί ςκιά και προςτατεφει από τθν UV ακτινοβολία. 
Polyester 180 g /m2   

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 



 

7 
Δίχτυ κίαςθσ 
45% 

Δίχτυ κίαςθσ 45%. Εφαρμογι ςε γεωργικζσ εφαρμογζσ - 
κίαςθ κθπευτικϊν και άλλων καλλιεργειϊν, δθμιουργεία 
μικροκλίματοσ, αντιανεμικοί φράχτεσ. Εφαρμογι ςε 
οικοδομικζσ εργαςίεσ - ε ςκαλωςιζσ ςε υπό καταςκευι και 
ανακαίνιςθ κτιρίων για προςταςία απο το ςοβά και τθ 
ςκόνθ. Εφαρμογι ςε περιφράξεισ και 
δθμιουργίασ ςτεγάςτρων χϊρων ςτάκμευςθσ. Να 
διατικεται ςε ρολα 2Χ100, 3Χ100, 4Χ100, 5Χ100, 6Χ100, 
8Χ50  (επιλογι τθσ υπθρεςίασ). Θ Σιμι ανα τετραγωνικο 
μζτρο. 

ΝΑΙ   

8 
Δίχτυ κίαςθσ 
80% Ε-125 

Δίχτυ ςκίαςθσ 80% Ε-125. Είναι κατάλλθλο για ςκίαςθ 75-
80%. Καταςκευαςμζνο από υψθλισ πυκνότθτασ 
HDPE πολυαικυλζνιο και ζχει βάροσ περίπου 120gr/m². Να 
είναι κατάλλθλο εκτόσ τθσ ςκίαςθσ και για προςταςία από 
τον άνεμο, να  παρουςιάηει υψθλι ανεμόκραυςθ. Χριςθ ςε 
περιπτϊςεισ που απαιτείται μζγιςτθ προςταςία από τθν 
θλιακι ακτινοβολία, αλλά και τον άνεμο. Να είναι 
κατάλλθλο για οικοδομι για τθν κάλυψθ των κτιρίων, ϊςτε 
να ςυγκρατείται μζςα θ ςκόνθ και να υπάρχει προςταςία 
από τυχόν πτϊςθ ςοβάδων ι άλλων υλικϊν. Επιςθσ για 
καλλιζργειεσ και κερμοκιπια. Να διατίκεται ςτισ εξθσ 
διαςτάςεισ:  1,5Χ50, 2Χ50, 3Χ50, 4Χ50, 5Χ50, 6Χ50 (επιλογι 
τθσ υπθρεςίασ). Θ Σιμι ανα τετραγωνικο μζτρο. 

 

ΝΑΙ   

9 

Καλάμια 
Bamboo 120 cm 
, διαμζτρου 
10/12 mm 

Καλάμια μπαμποφ- ςτθρίγματα για κάμνουσ, δενδρφλλια, 
αναρριχϊμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτεσ, αγγοφρια 
κλπ.), φψουσ 120cm και πάχουσ 10/12 mm. Μεγάλθ αντοχι 
ςτθν υγραςία και καταπόνθςθ (δζν ςπάνε εφκολα), γι αυτό 
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

10 

Καλάμια 
Bamboo 150 cm 
, διαμζτρου 
12/14 mm 

Καλάμια μπαμποφ- ςτθρίγματα για κάμνουσ, δενδρφλλια, 
αναρριχϊμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτεσ, αγγοφρια 
κλπ.), φψουσ 150cm και πάχουσ 12/14 mm. Μεγάλθ αντοχι 
ςτθν υγραςία και καταπόνθςθ (δζν ςπάνε εφκολα), γι αυτό 
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ. 

ΝΑΙ   

11 

Καλάμια 
Bamboo 180 cm 
, διαμζτρου 
14/16 mm 

Καλάμια μπαμποφ- ςτθρίγματα για κάμνουσ, δενδρφλλια, 
αναρριχϊμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτεσ, αγγοφρια 
κλπ.), φψουσ 180cm και πάχουσ 14/16 mm. Μεγάλθ αντοχι 
ςτθν υγραςία και καταπόνθςθ (δζν ςπάνε εφκολα), γι αυτό 
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ. 

ΝΑΙ   

12 

Καλάμια 
Bamboo 60 cm , 
διαμζτρου 6/8 
mm 

Καλάμια μπαμποφ- ςτθρίγματα για κάμνουσ, δενδρφλλια, 
αναρριχϊμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτεσ, αγγοφρια 
κλπ.), φψουσ 60cm και πάχουσ 6/8 mm. Μεγάλθ αντοχι 
ςτθν υγραςία και καταπόνθςθ (δζν ςπάνε εφκολα), γι αυτό 
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ. 

ΝΑΙ   

13 

Καλάμια 
Bamboo 90 cm , 
διαμζτρου 8/10 
mm 

Καλάμια μπαμποφ- ςτθρίγματα για κάμνουσ, δενδρφλλια, 
αναρριχϊμενα φυτά και λαχανικά ( ντομάτεσ, αγγοφρια 
κλπ.), φψουσ 90cm και πάχουσ 8/10 mm. Μεγάλθ αντοχι 
ςτθν υγραςία και καταπόνθςθ (δζν ςπάνε εφκολα), γι αυτό 
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ. 

ΝΑΙ   

14 
Καπελάκι 
Πυραμίδα  Νο 7 
(71x71 mm) 

Σο Καπελάκι Πυραμίδα προςαρμόηεται ςτo πάνω μζροσ τθσ 
ξφλινθσ κολόνασ (7x7cm) ςτθν οποία ςτθρίηονται καφαςωτά 
ι ξφλινοσ φράχτθσ και δίνει ζνα καλφτερο αιςκθτικά 
αποτζλεςμα ςτθν καταςκευι.  
Σο Καπελάκι Πυραμίδα  να είναι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ 
για να μθν ςκουριάηει.   

ΝΑΙ   

15 
Καπελάκι 
Πυραμίδα  Νο 9 
(91x91 mm) 

Σο Καπελάκι Πυραμίδα προςαρμόηεται ςτo πάνω μζροσ τθσ 
ξφλινθσ κολόνασ (9x9cm) ςτθν οποία ςτθρίηονται καφαςωτά 
ι ξφλινοσ φράχτθσ και δίνει ζνα καλφτερο αιςκθτικά 
αποτζλεςμα ςτθν καταςκευι.  
Σο Καπελάκι Πυραμίδα  να είναι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ 

ΝΑΙ   



για να μθν ςκουριάηει.   

16 

Κορδόνι 
Δεςίματοσ 
Φυτϊν PVC 
5mm 1kg 

Σο ςχοινί δενδροκομίασ ι αλλιϊσ κορδόνι δεςίματοσ φυτϊν 
είναι καταςκευαςμζνο από PVC υλικό μεγάλθσ αντοχισ. 
Είναι κατάλλθλο για δζςιμο φυτϊν και δζντρων διότι δεν 
τραυματίηει το φυτό κακϊσ ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα. 
Χρθςιμοποιείται και για δζςιμο αναρριχϊμενων φυτϊν ςε 
πζργκολεσ. Τλικό: PVC 
Διάμετροσ: 5 mm , 70 μζτρα 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

17 

Μουςαμάσ με 
κρίκο μπλε - 
πράςινο 140gr 
3x4 m 

Μουςαμάσ Αδιάβροχοσ. Να Διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ 
ανά ζνα μζτρο τουλάχιςτον, ςε κάκε πλευρά του, για να 
είναι εφκολθ θ πρόςδεςθ του, όπου επικυμοφμε να τον 
τοποκετιςουμε, χωρίσ να ςκίηεται και να τραυματίηεται. 
Επίςθσ να διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ και ςτισ 4 γωνίεσ 
του. Χριςθ για τθν προςταςία αντικειμζνων, 
εμπορευμάτων, κ.α. από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (βροχι, 
υγραςία, ιλιο, κ.α.). Επίςθσ να μπορεί να χρθςιμοποιείται 
πολφ ςυχνά ςαν τζντα όπου υπάρχει ανάγκθ. Να Διατίκεται 
ςε πράςινο και μπλε χρϊμα (επιλογι τθσ υπθρεςίασ). Να 
ζχει βάροσ τουλάχιςτον 140gr (ανά τετραγωνικό μζτρο) και 
να δινεται ςε διάςταςθ 3x4 m 

ΝΑΙ   

18 

Μουςαμάσ με 
κρίκο μπλε - 
πράςινο 140gr 
4x5 m 

Μουςαμάσ Αδιάβροχοσ. Να Διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ 
ανά ζνα μζτρο τουλάχιςτον, ςε κάκε πλευρά του, για να 
είναι εφκολθ θ πρόςδεςθ του, όπου επικυμοφμε να τον 
τοποκετιςουμε, χωρίσ να ςκίηεται και να τραυματίηεται. 
Επίςθσ να διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ και ςτισ 4 γωνίεσ 
του. Χριςθ για τθν προςταςία αντικειμζνων, 
εμπορευμάτων, κ.α. από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (βροχι, 
υγραςία, ιλιο, κ.α.). Επίςθσ να μπορεί να χρθςιμοποιείται 
πολφ ςυχνά ςαν τζντα όπου υπάρχει ανάγκθ. Να Διατίκεται 
ςε πράςινο και μπλε χρϊμα (επιλογι τθσ υπθρεςίασ). Να 
ζχει βάροσ τουλάχιςτον 140gr (ανά τετραγωνικό μζτρο) και 
να δινεται ςε διάςταςθ 4x5 m 

ΝΑΙ   

19 

Μουςαμάσ με 
κρίκο μπλε - 
πράςινο 140gr 
5x8 m 

Μουςαμάσ Αδιάβροχοσ. Να Διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ 
ανά ζνα μζτρο τουλάχιςτον, ςε κάκε πλευρά του, για να 
είναι εφκολθ θ πρόςδεςθ του, όπου επικυμοφμε να τον 
τοποκετιςουμε, χωρίσ να ςκίηεται και να τραυματίηεται. 
Επίςθσ να διακζτει μεταλλικοφσ κρίκουσ και ςτισ 4 γωνίεσ 
του. Χριςθ για τθν προςταςία αντικειμζνων, 
εμπορευμάτων, κ.α. από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (βροχι, 
υγραςία, ιλιο, κ.α.). Επίςθσ να μπορεί να χρθςιμοποιείται 
πολφ ςυχνά ςαν τζντα όπου υπάρχει ανάγκθ. Να Διατίκεται 
ςε πράςινο και μπλε χρϊμα (επιλογι τθσ υπθρεςίασ). Να 
ζχει βάροσ τουλάχιςτον 140gr (ανά τετραγωνικό μζτρο) και 
να δινεται ςε διάςταςθ 5x8m 

ΝΑΙ   

20 

Ξφλινο Ρόλλ 
Μπάρ Κιπου 
Φ5 20cm(Τ) * 
200cm (M) 

Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μιςοφσ 
κορμοφσ, δεμζνουσ με ςφρμα. Χριςθ: παραδοςιακό 
φινιρίςμα ωσ διαχωριςτικά ςε κιπουσ, ςτουσ διαδρόμουσ 
και τα μονοπάτια. Να ζχει καταςκευαςτεί από βιϊςιμεσ 
πθγζσ και να ζχει εμποτιςτεί υπό πίεςθ για εκτεταμζνθ 
προςταςία από τθ ςιψθ χωρίσ τθν ανάγκθ επιπλζον βαφισ 
ι ςυντιρθςθσ με αντοχι ςτθν υγραςία και ςτα νερά.                 
Διαςτάςεισ : Υψοσ 20cm - Μικοσ 200cm - Διάμετροσ ξφλου 
5cm 
Προϊόν εμποτιςμοφ 
Με ρουταριςμζνθ τθν άνω πλευρά. 

ΝΑΙ 

 

 

21 

Ξφλινο Ρόλλ 
Μπάρ Κιπου 
Φ5 30cm(Τ) * 
200cm (M) 

Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μιςοφσ 
κορμοφσ, δεμζνουσ με ςφρμα. Χριςθ: παραδοςιακό 
φινιρίςμα ωσ διαχωριςτικά ςε κιπουσ, ςτουσ διαδρόμουσ 
και τα μονοπάτια. Να ζχει καταςκευαςτεί από βιϊςιμεσ 
πθγζσ και να ζχει εμποτιςτεί υπό πίεςθ για εκτεταμζνθ 
προςταςία από τθ ςιψθ χωρίσ τθν ανάγκθ επιπλζον βαφισ 

ΝΑΙ 

 

 



ι ςυντιρθςθσ με αντοχι ςτθν υγραςία και ςτα νερά.                 
Διαςτάςεισ : Υψοσ 30cm - Μικοσ 200cm - Διάμετροσ ξφλου 
5cm 
Προϊόν εμποτιςμοφ 
Με ρουταριςμζνθ τθν άνω πλευρά. 
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Ξφλινο Ρόλλ 
Μπάρ Κιπου 
Φ5 40cm(Τ) * 
200cm (M) 

Κομψό περιμετρικό ρολό που αποτελείται από μιςοφσ 
κορμοφσ, δεμζνουσ με ςφρμα. Χριςθ: παραδοςιακό 
φινιρίςμα ωσ διαχωριςτικά ςε κιπουσ, ςτουσ διαδρόμουσ 
και τα μονοπάτια. Να ζχει καταςκευαςτεί από βιϊςιμεσ 
πθγζσ και να ζχει εμποτιςτεί υπό πίεςθ για εκτεταμζνθ 
προςταςία από τθ ςιψθ χωρίσ τθν ανάγκθ επιπλζον βαφισ 
ι ςυντιρθςθσ με αντοχι ςτθν υγραςία και ςτα νερά.                 
Διαςτάςεισ : Υψοσ 40cm - Μικοσ 200cm - Διάμετροσ ξφλου 
5cm. Προϊόν εμποτιςμοφ 
Με ρουταριςμζνθ τθν άνω πλευρά. 

ΝΑΙ 
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Πλαςτικά 
καρφιά 
εδαφοκάλυψθσ, 
ςετ 10 τεμαχίων 

Πλαςτικά καρφιά εδαφοκάλυψθσ για ςυγκράτθςθ (10 
τεμάχια) 
Εφκολθ τοποκζτθςθ 
Υψοσ 12 εκ (120mm) 
Διάμετροσ κεφαλισ 2 εκ (20 mm) 

ΝΑΙ   
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Πλαςτικό 
ενιςχυμζνο 
Δίχτυ - Πλζγμα 
Μπαλκονιοφ  
διαςτάςεων 
1,00Χ50(μζτρα) 

Δίχτυα μπαλκονιοφ, ανκεκτικά. Δίχτυα προςταςίασ  
καταςκευαςμζνα από ςκλθρό πολυαικυλζνιο (HDPE). Σο 
δίχτυ δεν επιβαρφνεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και δε 
ςκίηεται εφκολα επιςθσ ανκεκτικα  ςτθν θλιακι ακτινοβολία 
με προςταςια UV. Καταλλθλο δίχτυ προςταςίασ ςε 
μπαλκονια για παιδιά. Σοποκζτθςθ ςαν φράχτεσ ςε 
περιβόλια, χωράφια ι κιπουσ. Σοποκζτθςθ  γφρω από 
δενδρφλια. Διατίκεται ςε χρϊματα τουλάχιςτον γκρι, καφζ, 
πράςινο, λευκό, μαφρο (Χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ 
κατά τθν παραγγελία) 
 
Παραδίδεται ςε ΔΙΑΣΑΘ 1,00Χ50 μζτρα 

ΝΑΙ   
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Πλαςτικό 
ενιςχυμζνο 
Δίχτυ - Πλζγμα 
Μπαλκονιοφ  
διαςτάςεων 
1,20Χ50(μζτρα) 

 

Δίχτυα μπαλκονιοφ, ανκεκτικά. Δίχτυα προςταςίασ  
καταςκευαςμζνα από ςκλθρό πολυαικυλζνιο (HDPE). Σο 
δίχτυ δεν επιβαρφνεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και δε 
ςκίηεται εφκολα επιςθσ ανκεκτικα  ςτθν θλιακι ακτινοβολία 
με προςταςια UV. Καταλλθλο δίχτυ προςταςίασ ςε 
μπαλκονια για παιδιά. Σοποκζτθςθ ςαν φράχτεσ ςε 
περιβόλια, χωράφια ι κιπουσ. Σοποκζτθςθ  γφρω από 
δενδρφλια. Διατίκεται ςε χρϊματα τουλάχιςτον γκρι, καφζ, 
πράςινο, λευκό, μαφρο (Χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ 
κατά τθν παραγγελία) 
 
Παραδίδεται ςε ΔΙΑΣΑΘ 1,20Χ50 μζτρα 

 

ΝΑΙ   
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Σάπα 4x4cm 
πλαςτικι 
ενιςχυμζνθ 
μαφρθ για 
κολϊνα   

Πλαςτικι τάπα 4x4cm ςε μαφρο χρϊμα. Να είναι 
ενιςχυμζνθ με εςωτερικζσ εγκωπζσ που 'δαγκϊνουν' 
εςωτερικά του ορκοςτάτθ και δεν βγαίνει εφκολα.  Να 
ςυνδυάηεται με το απλό κολωνάκι από ανοδιωμζνο 
αλουμίνιο για WPC περίφραξθ. Καταςκευαςμζνθ ζτςι ϊςτε 
να μθν μπαίνει νερό μζςα ςτον ορκοςτάτθ.  

 

ΝΑΙ   
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Υφαςμα 
Εδαφοκάλυψθσ 
Μαφρο 100 gr 

Ανκεκτικι πλαςτικι λινάτςα. Αντζχει ςτον ιλιο και δεν 
ςκίηεται ακόμα κι αν πιζηεται από μεγάλο βάροσ. Επιτρζπει 
τθν δίοδο του αζρα και του νεροφ ενϊ ςκιάηει εντελϊσ το 
ζδαφοσ το οποίο καλφπτει κι ζτςι τα ηιηάνια 
καταςτρζφονται. Είναι ελαφρφ και διατίκεται ςε ρολά 
1Χ100, 1,5Χ100, 2Χ100, 3Χ100, 4Χ100 (ςε μζτρα)  για τθν 

ΝΑΙ   

 

 

 



εφκολθ εφαρμογι του. Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο.  
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Φράχτθσ 
Καρφωτόσ 
Σάβλα  

Διάςταςθ φράχτθ : 30 / 45 (Y)  x 107 εκ. 
 
Ζτοιμοσ φράχτθσ καρφωτόσ τάβλα, καταςκευαςμζνοσ από 
εμποτιςμζνο ξφλου πεφκου. 
Να αποτείται από τάβλεσ τουλάχιςτον 2,2 x 9 cm. 
Σο προϊόν κα παραδίδεται άβαφο. 
Τψοσ 30 cm τουλάχιτον από το ζδαφοσ. 
τισ άκρεσ του οι κάκετεσ τάβλεσ να ζχουν φψοσ 
τουλαχιςτον 45 cm και διακζτουν  μφτθ ϊςτε να 
καρφϊνεται ςτο χϊμα χωρίσ να απαιτείται άλλο αξεςουάρ 
ςτιριξθσ 

ΝΑΙ   
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Φράχτθσ ρολ – 
μπαρ Καρφωτό 
Οριηόντιο. 

Ζτοιμοσ φράχτθσ ρολ – μπαρ για τθν δθμιουργία παρτεριϊν 
και τθ ςυγκράτθςθ του χϊματοσ. 
 Διάςταςθ: 30 / 60(Y)  x 100 εκ. 
Σο ρολ – μπαρ να είναι καταςκευαςμζνο από εμποτιςμζνο 
ξφλου πεφκου. 

 
Σο φάρδοσ του μιςόξυλου από το οποίο καταςκευάηεται να 
είναι τουλάχιςτον 10 cm. 
Σο προϊόν κα παραδίδεται άβαφο. τισ άκρεσ του να 
διακζτει κάκετεσ τάβλεσ που να ζχουν φψοσ τουλαχιςτον 60 
cm και διακζτουν  μφτθ για να καρφϊνεται ςτο ζδαφοσ και 
να ςτακεροποιιται χωρίσ άλλθ υποςτιριξθ. 
Να διατίκεται ςε φψοσ τουλάχοςτον 30 cm από το ζδαφοσ. 
Σα υπόλοιπα 30 cm καρφϊνονται μζςα ςτο ζδαφοσ. 

ΝΑΙ   

 

 

 

Ο  

ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 

 


