
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π 31/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ: 25.06.01) 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -1 

Συμπαγές κεραμικό τουβλάκι διαστάσεων 5*10*20 (οποιουδήποτε χρώματος) για χρήση 

διακοσμητικών ή άλλων κατασκευών το οποίο πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Πενήντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,55 € 

ΑΡΘΡΟ 2  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -2 

Διάκενοι τυποποιημένοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ15Χ35 (γλώσσες) για κατασκευή τοιχοδομών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού όσον αφορά τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία κατασκευής κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Σαράντα λεπτά του Ευρώ 

0,40 € 

ΑΡΘΡΟ 3  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -3 

Διάκενοι τυποποιημένοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 18Χ15Χ35 (μπλόκια) για κατασκευή τοιχοδομών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού όσον αφορά τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία κατασκευής κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εξήντα λεπτά του Ευρώ 

0,60 € 

ΑΡΘΡΟ 4  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -4 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C (S500s), σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων 

ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε 

διαμέτρου, έτοιμοι για χρήση σε οποιαδήποτε κατασκευή.  

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά  

1,05 € 

ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -5 

Τσιμεντόπλινθοι τυποποιημένοι διαστάσεων 19Χ19Χ39 ή άλλης διάστασης σύμφωνα με αυτές του 

εμπορίου, που να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία 

κατασκευής κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,75 € 

ΑΡΘΡΟ 6  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -6 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-15 (1η στρώση χρώματος γκρι), που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών. 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

5,35 € 

ΑΡΘΡΟ 7  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -7 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-20 (2η στρώση χρώματος λευκού), που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών. 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ) 



 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

6,35€ 

ΑΡΘΡΟ 8  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -8 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-10 (Μια στρώση τελική χρώματος λευκού), που να πληρεί τις ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών. 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ) 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

6,35 € 

ΑΡΘΡΟ 9  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -9 

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 2,5 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και 

εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά 

3,50 € 

ΑΡΘΡΟ 10  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -10 

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 3,0 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και 

εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Τέσσερα Ευρώ 

4,00 € 

ΑΡΘΡΟ 11  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -11 

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 5,0 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και 

εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ 

6,00 € 

ΑΡΘΡΟ 12  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -12 

Αρμόστοκος πλακιδίων που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ 

1,00 € 

ΑΡΘΡΟ 13  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -13 

Κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας, δαπέδου ή τοίχου, εσωτερικού χώρου ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", οποιονδήποτε διαστάσεων 

σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου που να πληρούν τις 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Δέκα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

14,50 € 

ΑΡΘΡΟ 14  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -14 

Ξυλεία στέγης (προέλευσης Τσεχίας) για επιστέγαση με κεραμίδια, για κατασκευή ή επισκευή 

στέγης με μία ή πολλές κλίσεις και με οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη. Η ξυλεία θα είναι οποιονδήποτε 

διαστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (δοκίδες, ζευκτά απλής μορφής, τεγίδες, 

διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς), από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 

10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις.  

 (Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Τριακόσια Ευρώ 

300,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 15  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -15 

Κεραμίδια Ολλανδικού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες 

διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εξήντα λεπτά του Ευρώ 

0,60 € 
 



 

ΑΡΘΡΟ 16  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -16 

Κεραμίδια Βυζαντινού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες 

διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εξήντα λεπτά του Ευρώ 

0,60 € 

ΑΡΘΡΟ 17  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -17 

Κεραμίδια Γαλλικού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες 

διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εξήντα λεπτά του Ευρώ 

0,60 € 

ΑΡΘΡΟ 18  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -18 

Κορυφές κεραμιδιών για χρήση σε κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες 

διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά 

1,30 € 

ΑΡΘΡΟ 19  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -19 

Γαλβανισμένη λαμαρίνα τραπεζοειδής επιστέγασης,  πάχους 1 χιλ. για κατασκευή ή επισκευή 

στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου (φύλλα) και τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά  

1,50 € 

ΑΡΘΡΟ 20  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -20 

Γαλβανισμένη λαμαρίνα κυμματοειδής επιστέγασης,  πάχους 1 χιλ. για κατασκευή ή επισκευή 

στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου (φύλλα) και τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε.  Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

1,50 € 

 

ΑΡΘΡΟ 21  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -21 

Φύλλα μολύβδου επιστέγασης πάχους 4 mm, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου 

και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Τέσσερα Ευρώ 

4,00 € 

ΑΡΘΡΟ 22  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -22 

Υδρορροή οριζόντια Φ125, ή οποιασδήποτε άλλης διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και δέκα λεπτά 

6,10 € 

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -23 

Υδρορροή κατακόρυφη (σωλήνα) Φ80, ή οποιασδήποτε άλλης διατομής, πάχους και μήκους, 

κατασκευασμένη από από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και 

τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 

7,10 € 

 



 

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -24 

Γωνία υδρορροής 72ο μοιρών για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε 

διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα 

σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 

7,10 € 

ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -25 

Γωνία υδρορροής 87ο μοιρών για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε 

διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα 

σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Είκοσι δύο Ευρώ και δέκα λεπτά 

22,10 € 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -26 

Σωλήνας υδρορροής ''S'' για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε 

διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένος από από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα 

τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές 

συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 

7,10 € 

ΑΡΘΡΟ 27 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -27 

Διακλάδωση σωλήνα  για σύνδεση σε κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και 

μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου 

και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Είκοσι τρία Ευρώ και δέκα λεπτά 

23,10 € 

ΑΡΘΡΟ 28 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -28 

Στήριγμα σωλήνα βιδωτό για στερέωση κατακόρυφης υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους 

και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του 

εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά 

3,60 € 

 

ΑΡΘΡΟ 29 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -29 

Άγκιστρο υδρορροής για στερέωση οριζόντιας υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και 

μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου 

και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και δέκα λεπτά 

3,10 € 

ΑΡΘΡΟ 30 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -30 

Κατεβασιά υδρορροής για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, 

πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του 

εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 

7,10 € 

 



 

ΑΡΘΡΟ 31 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -31 

Μούφα σωλήνα, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά 

5,60 € 

ΑΡΘΡΟ 32 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -32 

Απόληξη σωλήνα κατακόρυφης υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, 

κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά 

8,10 € 

 

ΑΡΘΡΟ 33 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -33 

Ραμποτέ πάχους 15χιλ. Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για επένδυση σε υπάρχουσες ή νέες 

κατασκευές, οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Δέκα Ευρώ και είκοσι λεπτά 

10,20 € 

ΑΡΘΡΟ 34 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -34 

Κολώνα ξύλινη 12*12  Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για κατασκευή υπόστεγων κλπ., 

οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Δώδεκα Ευρώ 

12,00 € 

ΑΡΘΡΟ 35 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -35 

Φορούσι ξύλινο 6*12  Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για κατασκευή υπόστεγων κλπ., 

οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά 

5,60 € 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -36 

Φελιζόλ (λευκό) 15 χγρ./κ.μ. για μόνωση στεγών, τοίχων κλπ., οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα 

με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές 

συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Σαράντα εννιά Ευρώ και ενενήντα λεπτά 

49,90 € 

ΑΡΘΡΟ 37 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -37 

Μεμβράνη για στεγάνωση ξύλινης στέγης οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα 

σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα  Ευρώ και είκοσι λεπτά 

1,20 € 

 

ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -38 

Ασφαλτόπανο με αλουμίνιο 8 Χγρ./τ.μ. περίπου για στεγάνωση δώματος οποιονδήποτε διαστάσεων, 

σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 



 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και δέκα λεπτά 

6,10 € 

 

ΑΡΘΡΟ 39 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -39 

Τσιμέντο  (σκούρο) σκόνη σε σακί των 50 κιλών για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των 

έργων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου 50 χγρ) 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

6,70 € 

ΑΡΘΡΟ 40 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -40 

Τσιμέντο  (σκούρο) σκόνη σε σακί των 25 κιλών για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των 

έργων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

3,35 € 
 

ΑΡΘΡΟ 41 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -41 

Πλάκες τσιμέντου πλευράς 40Χ40 cm και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά 

1,40 € 

ΑΡΘΡΟ 42 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -42 

Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40 και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.) σύστασης από αδρανή 

υλικά, τσιμέντο και χρώμα, λειασμένη επιφάνεια που αποτελείται από τετραγωνάκια (διαστάσεων 5Χ5 

cm) με ίσιες γραμμές, χρώματος γκρι.  

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 

1,80 € 

ΑΡΘΡΟ 43 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -43 

Πλάκες τσιμέντου πλευράς 50Χ50 cm και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά 

1,90 € 

ΑΡΘΡΟ 44  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -44 

Άμμος από θραυστό υλικό λατομείου για παρασκευή κονιαμάτων επί τόπου των έργων, με την 

μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εντολές της 

υπηρεσίας. 

 (Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Είκοσι δύο Ευρώ 

22,00 € 

ΑΡΘΡΟ 45  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -45 

Υδράσβεστος (σακί) για παρασκευή ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των έργων, με την 

μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εντολές της 

υπηρεσίας. 

  (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

1,75 € 

ΑΡΘΡΟ 46  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -46 

Σιδηρό δομικό πλέγμα (Τ131) σύμφωνα με τον Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 

έτοιμο για χρήση σε οποιαδήποτε κατασκευή το απαιτεί και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη 

θέση εκτέλεσης του έργου, διαστάσεων 5Χ2.  

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Είκοσι ένα Ευρώ 

21,00 € 



 

 

ΑΡΘΡΟ 47  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -47 

Πέτρα ακανόνιστη Καβάλας σε χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω 

των 0,10 m2, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.) με 

μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου . 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά 

6,30 € 

 

ΑΡΘΡΟ 48  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -48 

Ανάμεικτο θραυστό υλικό λατομείου αποτελούμενο από άμμο και γαρμπίλι κατάλληλο για την 

παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου του έργου, με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου . 

 (Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Είκοσι δύο Ευρώ 

22,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 49  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -49 

Θραυστό υλικό λατομείου (3Α) κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου του έργου, 

με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου . 

 (Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Τριάντα πέντε Ευρώ 

35,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 50  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -50 

Πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος υψηλής αντοχής, διατομής μέχρι 0.06 τ.μ. ενός μέτρου μήκους 

για την κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων επί τόπου του έργου, τα οποία να πληρούν τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.) με μεταφορά από οποιαδήποτε 

απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου .. 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τέσσερα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

4,45 € 

ΑΡΘΡΟ 51  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -51 

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων (Αzolit) ενδεικτικού τύπου Isomat  

προς αντικατάσταση του ασβέστη για χρήση σε κτίσιμο, πλακοστρώσεις και επιχρίσματα.               

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά 

3,30 € 

ΑΡΘΡΟ 52  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -52 

Πέτρα  Καβάλας (κομμένη) για επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 

30 εκ. μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.) με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου. 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά 

18,40 € 

ΑΡΘΡΟ 53 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -53 

Τσιμεντοσωλήνας Φ40, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Δέκα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά 

13,40 € 

ΑΡΘΡΟ 54 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -54 

Τσιμεντοσωλήνας Φ60, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 



 

Τ.Ε. Είκοσι τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά 

23,20 € 

ΑΡΘΡΟ 55 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -55 

Τσιμεντοσωλήνας Φ80, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Τριάντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά 

34,30 € 

ΑΡΘΡΟ 56 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -56 

Τσιμεντοσωλήνας Φ100, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Σαράντα οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά 

48,10 € 

 

ΑΡΘΡΟ 57 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -57 

Πλαστικός σωλήνας Φ100 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ 

3,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 58 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -58 

Πλαστικός σωλήνας Φ75 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά 

1,90 € 

 

ΑΡΘΡΟ 59 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -59 

Πλαστικός σωλήνας Φ50 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά 

1,20 € 

ΑΡΘΡΟ 60 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -60 

Γωνία πλαστική Φ100,που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

1,55 € 

ΑΡΘΡΟ 61 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -61 

Γωνία πλαστική Φ75 , που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

1,25 € 

ΑΡΘΡΟ 62 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -62 

Γωνία πλαστική Φ50 , που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμαχίου) 

Τ.Ε. Εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,75 € 

ΑΡΘΡΟ 63 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -63 

Πλαστικός σωλήνας Φ40 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 



 

Τ.Ε. Ογδόντα λεπτά του Ευρώ 

0,80 € 

ΑΡΘΡΟ 64 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -64 

Πλαστικός σωλήνας Φ125 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά 

2,50 € 

 

ΑΡΘΡΟ 65 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -65 

Πλαστικός σωλήνας Φ140 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά 

3,20 € 

 

ΑΡΘΡΟ 66 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -66 

Πλαστικός σωλήνας Φ40 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Ογδόντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,85 € 
 

ΑΡΘΡΟ 67 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -67 

Πλαστικός σωλήνας Φ125 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Τέσσερα Ευρώ είκοσι πέντε λεπτά 

4,25 € 
 

ΑΡΘΡΟ 68 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -68 

Πλαστικός σωλήνας Φ140 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά 

5,50 € 
 

ΑΡΘΡΟ 69 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -69 

Σιδηροπάσσαλοι γωνιακοί 40Χ40Χ3 χιλ. μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, για κατασκευή  περιφράξεων που να πληρούν τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ 

3,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 70 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -70 

Σωλήνες μορφής οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά 

1,20 € 

ΑΡΘΡΟ 71 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -71 

Κοιλοδοκοί οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου 

και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 



 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ 

1,00 € 

ΑΡΘΡΟ 72 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -72 

Δοκοί οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και 

τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά 

1,05 € 
 

ΑΡΘΡΟ 73 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -73 

Λάμες οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και 

τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε 

καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά 

1,05 € 

ΑΡΘΡΟ 74 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -74 

Πλάκες (βάσεις) σιδερένιες με οπές οποιοασδήποτε διαμέτρου, οποιασδήποτε διατομής και μήκους 

σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ 

2,00 € 

ΑΡΘΡΟ 75 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -75 

Σωλήνες βαρέως τύπου οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις 

του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και δέκα λεπτά 

1,10 € 

ΑΡΘΡΟ 76 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -76 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ ½'' 1,8 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

1,86 € 

ΑΡΘΡΟ 77 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -77 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ ¾'' 1,8 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά 

2,40 € 

ΑΡΘΡΟ 78 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -78 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1'' 2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

3,52 € 

ΑΡΘΡΟ 79 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -79 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1 ¼''  2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 



 

Τ.Ε. Τέσσερα Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

4,44 € 

ΑΡΘΡΟ 80 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -80 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1 ½''  2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά 

5,30 € 
 

ΑΡΘΡΟ 81 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -81 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 2''  2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

7,18 € 

 

ΑΡΘΡΟ 82 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -82 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 2 ½''  2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Εννέα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά 

9,17 € 

 

ΑΡΘΡΟ 83 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -83 

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 3''  2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του 

εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

(αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους) 

Τ.Ε. Έντεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

11,91 € 

 

ΑΡΘΡΟ 84 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -84 

Πλέγμα περίφραξης δικτυωτό Νο12  για κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και δέκα λεπτά 

1,10 € 

ΑΡΘΡΟ 85 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -85 

Πλέγμα περίφραξης δικτυωτό Νο14  για κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά 

1,20 € 

 

ΑΡΘΡΟ 86 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -86 

Πλέγμα περίφραξης πονταριστό γαλβανισμένο 7,5Χ5  1,8Χ1,8χιλ. για κατασκευή  περιφράξεων που 

να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά 

1,40 € 

ΑΡΘΡΟ 87 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -87 

Πλέγμα περίφραξης πονταριστό γαλβανισμένο 5Χ5  1,8Χ1,8χιλ. για κατασκευή  περιφράξεων που 

να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 



 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά 

1,60 € 

ΑΡΘΡΟ 88 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -88 

Πλέγμα περίφραξης πονταριστό γαλβανισμένο 10Χ6   2,2Χ2,4χιλ. για κατασκευή  περιφράξεων που 

να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 

1,80 € 
 

ΑΡΘΡΟ 89 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -89 

Σύρμα γαλβανισμένο Νο8 1,3χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ 

2,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 90 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -90 

Σύρμα γαλβανισμένο Νο10 1,5χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 

1,80 € 
 

ΑΡΘΡΟ 91 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -91 

Σύρμα γαλβανισμένο Νο12 1,8χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά 

1,60 € 

ΑΡΘΡΟ 92 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -92 

Σύρμα γαλβανισμένο Νο13-Νο17  2,0-3,0χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί 

τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

1,50 € 

ΑΡΘΡΟ 93 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -93 

Σύρμα μαύρο Νο7 για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Κιλού) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

1,25 € 

ΑΡΘΡΟ 94 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -94 

Σύρμα αγκαθωτό 60 μέτρων 2χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Δέκα τρία Ευρώ 

13,00 € 

ΑΡΘΡΟ 95 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -95 

Σύρμα αγκαθωτό 100 μέτρων 1,6χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Δέκα τρία Ευρώ 

13,00 € 

ΑΡΘΡΟ 96 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -96 

Σύρμα αγκαθωτό 200 μέτρων 1,6χιλ για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 



 

Τ.Ε. Είκοσι πέντε Ευρώ 

25,00 € 

ΑΡΘΡΟ 97 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -97 

Τεντωτήρες σύρματος γαλβανιζέ Ν100 για χρήση σε κατασκευή  περιφράξεων που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ 

1,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 98 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -98 

Συρματόσχοινο που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις 

κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Χγρ) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ 

5,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 99 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -95 

Μάρμαρο Καβάλας πάχους 2 εκ. για κατώφλια, λαμπάδες κ.λ.π. πρώτης ποιότητας, κομμένο σε 

διαστάσεις σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Είκοσι έξι Ευρώ 

26,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 100 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -100 

Μάρμαρο Καβάλας πάχους 3 εκ. για κατώφλια, λαμπάδες κ.λ.π. πρώτης ποιότητας, κομμένο σε 

διαστάσεις σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.). 

 (Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου) 

Τ.Ε. Τριάντα ένα Ευρώ 

31,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 101 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -101 

Οικοδομικός γύψος  που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 

 (Τιμή Ενός Κιλού) 

Τ.Ε. Τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,35 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 102 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -102 

Ξύλα διαστάσεων 180Χ9,5Χ4 εκ. πλανιαρισμένη, βερνικωμένη και χρωματισμένη (εάν απαιτείται) 

έτοιμη προς χρήση,  για αλλαγή φθαρμένων τεμαχίων σε παγκάκια του Δήμου, σύμφωνα με τις εντολές 

της υπηρεσίας,  που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Έξι  Ευρώ 

6,00 € 

ΑΡΘΡΟ 103 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -103 

Ξύλα διαστάσεων 180Χ5,5Χ4 εκ. πλανιαρισμένη, βερνικωμένη και χρωματισμένη (εάν απαιτείται) 

έτοιμη προς χρήση,  για αλλαγή φθαρμένων τεμαχίων σε παγκάκια του Δήμου, σύμφωνα με τις εντολές 

της υπηρεσίας,  που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Πέντε  Ευρώ 

5,00 € 

ΑΡΘΡΟ 104 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -104 

Γυψοσανίδα απλή, διαστάσεων 1200Χ2500Χ12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 



 

Τ.Ε. Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά 

6,50 € 

ΑΡΘΡΟ 105 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -105 

Γυψοσανίδα απλή, διαστάσεων 1200Χ3000Χ12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Οκτώ Ευρώ 

8,00 € 

ΑΡΘΡΟ 106 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -106 

Γυψοσανίδα ανθυγρή, διαστάσεων 1200Χ2500Χ12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Δέκα Ευρώ 

10,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 107     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -107 

Γυψοσανίδα πυράντοχη, διαστάσεων 1200Χ2600Χ12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Εννέα Ευρώ 

9,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 108     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -108 

Κανάλι οροφής CD 60Χ27χιλ 4 μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά 

3,50 € 
 

ΑΡΘΡΟ 109     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -109 

Περιμετρικό κανάλι οροφής 37Χ28Χ18χιλ 3 μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και εβδμήντα λεπτά 

1,70 € 

ΑΡΘΡΟ 110     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -110 

Στρωτήρας 75Χ35Χ3000χιλ έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά 

2,50 € 

ΑΡΘΡΟ 111     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -111 

Στρωτήρας UW 50Χ40Χ3000χιλ έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά 

2,30 € 

ΑΡΘΡΟ 112     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -112 

Ορθοστάτης CW 50Χ50χιλ 3μ. έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά 

3,20 € 

ΑΡΘΡΟ 113     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -113 

Ορθοστάτης CW 75Χ50χιλ 3μ. έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 



 

Τ.Ε. Τρία Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

3,25 € 

ΑΡΘΡΟ 114     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -114 

Γωνία μεταλλική γαλβανιζέ 35Χ27χιλ 3μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά 

1,40 € 
 

ΑΡΘΡΟ 115     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -115 

Γωνιόκρανο μεταλλικό γυψοσανίδας 31Χ31χιλ 3μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις 

απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

1,50 € 
 

ΑΡΘΡΟ 116     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -116 

Γωνιόκρανο τοιχοποιίας 36Χ36χιλ 2,8μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά 

1,20 € 
 

ΑΡΘΡΟ 117     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -117 

Βύσμα καρφωτό 6Χ40χιλ έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Κουτιού 100 τεμ) 

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά 

5,50 € 
 

ΑΡΘΡΟ 118     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -118 

Βίδα γυψοσανίδας SBS 3,5Χ25χιλ έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Κουτιού 1.000 τεμ) 

Τ.Ε. Επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά 

7,50 € 

ΑΡΘΡΟ 119     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -119 

Βίδα γυψοσανίδας SBS 3,5Χ35χιλ έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Κουτιού 1.000 τεμ) 

Τ.Ε. Δέκα Ευρώ 

10,00 € 

ΑΡΘΡΟ 120     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -120 

Αυτοκόλλητη γάζα DS230 20μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Ένα Ευρώ 

1,00 € 

ΑΡΘΡΟ 121     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -121 

Αυτοκόλλητη γάζα DS230 90μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Τέσσερα Ευρώ 

4,00 € 

ΑΡΘΡΟ 122     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -122 

Ντίζα ανάρτησης 250χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 



 

Τ.Ε. Έντεκα λεπτά του Ευρώ 

0,11 € 

ΑΡΘΡΟ 123     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -123 

Ντίζα ανάρτησης 500χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Είκοσι λεπτά του Ευρώ 

0,20 € 

ΑΡΘΡΟ 124     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -124 

Ντίζα ανάρτησης 1,000χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ 

0,35 € 

ΑΡΘΡΟ 125     ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -125 

Άγγιστρο με ελατήριο για κανάλι C 60Χ27 χιλ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 (Τιμή Ενός Τεμ) 

Τ.Ε. Τριάντα λεπτά του Ευρώ 

0,30 € 
 

 

 

Κιλκίς, 24-07-2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

 

 

 

 

           Παναγιώτης Καπασακαλίδης 

  Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
Ιωάννης Παραγιός 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

 


