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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & 
ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
   Η παρούσα μελέτη αφορά κυρίως την προμήθεια αντλιών αλλά και υλικών  
για το τμήμα Άρδευσης της Δ/νσης Πρασίνου στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη. Οι αντλίες και τα υλικά αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου το τμήμα 
Άρδευσης  να συντηρήσει τις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων  του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου υποβρύχιας τριφασικής αντλίας γεωτρήσεων 
ανοξείδωτη 380V με στόμιο εξόδου 2'' για 4 HP κινητήρα, 80m ελάχιστο 
μανομετρικό και 10 m3/h ελάχιστη παροχή . 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου αντλίας επιφανείας INOX παροχής 
max7m3/h -πίεση 9,4 bar -2,2kw-380V. 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωλήνα πλαστικού uPVC  3m.    
2’’  και εξωτερικής διαμέτρου 60mm heavy πίεση 27bar 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάτω άκρου ανοξείδωτου 2’ σύνδεσης  
πλαστικών σωλήνων uPVC  3m.    
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου άνω άκρου ανοξείδωτου 2’ σύνδεσης  
πλαστικών σωλήνων uPVC  3m.    
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου προγραμματιστή  άρδευσης 6 στάσεων   AC 
XC OUTDOOR. Ο ηλεκτρονικός προγρ/στής άρδευσης θα πρέπει να διαθέτει 
3 ανεξάρτητα προγράμματα και χρόνο ποτίσματος ανά στάση μέχρι και 4 
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ώρες. Θα πρέπει να διαθέτει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα. Να έχει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό, ή τις μονές ή ζυγές μέρες του μήνα βάσει του 
ημερολογίου που διαθέτει ή δυνατότητα διαμόρφωσης ποτίσματος ανά 1 
ημέρα ή μέχρι ανά 31 ημέρες με όλες τις ενδιάμεσες επιλογές. Να έχει 
ποσοστιαία αυξομείωση (budgeting) από 0 – 150%. Να διαθέτει μη πτητική 
μνήμη, να διατηρεί τον προγραμματισμό για πάντα και την τρέχουσα ώρα 
χωρίς την προσθήκη μπαταρίας για 4 εβδομάδες. Να έχει τη δυνατότητα 
αυτόματης μετάθεσης των χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται και 
προγραμματιζόμενης χρονικής καθυστέρησης μεταξύ διαδοχικών στάσεων. 
Να έχει επίσης δυνατότητα 5 προγραμματισμού λειτουργίας αισθητήρα 
βροχής ανά στάση και αναστολής του ποτίσματος από 1 έως 7 ημέρες και 
επαναφορά σε αυτόματη λειτουργία. Να έχει κύκλωμα με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία λιθίου 3 volt για τον προγραμματισμό πριν τη σύνδεση με το ρεύμα 
και διατήρηση της τρέχουσας ώρας στη μνήμη σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου προγραμματιστή  άρδευσης 9 στάσεων   AC 
XC OUTDOOR. Ο ηλεκτρονικός προγρ/στής άρδευσης θα πρέπει να διαθέτει 
3 ανεξάρτητα προγράμματα και χρόνο ποτίσματος ανά στάση μέχρι και 4 
ώρες. Θα πρέπει να διαθέτει 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα. Να έχει 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό, ή τις μονές ή ζυγές μέρες του μήνα βάσει του 
ημερολογίου που διαθέτει ή δυνατότητα διαμόρφωσης ποτίσματος ανά 1 
ημέρα ή μέχρι ανά 31 ημέρες με όλες τις ενδιάμεσες επιλογές. Να έχει 
ποσοστιαία αυξομείωση (budgeting) από 0 – 150%. Να διαθέτει μη πτητική 
μνήμη, να διατηρεί τον προγραμματισμό για πάντα και την τρέχουσα ώρα 
χωρίς την προσθήκη μπαταρίας για 4 εβδομάδες. Να έχει τη δυνατότητα 
αυτόματης μετάθεσης των χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται και 
προγραμματιζόμενης χρονικής καθυστέρησης μεταξύ διαδοχικών στάσεων. 
Να έχει επίσης δυνατότητα 5 προγραμματισμού λειτουργίας αισθητήρα 
βροχής ανά στάση και αναστολής του ποτίσματος από 1 έως 7 ημέρες και 
επαναφορά σε αυτόματη λειτουργία. Να έχει κύκλωμα με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία λιθίου 3 volt για τον προγραμματισμό πριν τη σύνδεση με το ρεύμα 
και διατήρηση της τρέχουσας ώρας στη μνήμη σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου προγραμματιστή DC, SVC (9V) 1 στάσης, 1’’ 
Θηλυκό, υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου ως 3,5μέτρα (IP68) με 
ηλεκτροβάνα. 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου προγραμματιστή DC, SVC (9V) 2 στάσεων, 
1’’ Θηλυκό, υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου ως 3,5μέτρα (IP68) 
χωρίς ηλεκτροβάνα. 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πιεσοστάτη αέρος υψηλής πίεσης οθόνης με 
manual reset ηλεκτρονικός 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ρακόρ συστολικού για πιεσοστάτη. 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μούφας χυτορητίνης αδιάβροχης και 
στεγανής σύνδεσης καλωδίων  5Χ2,5MM 



 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ρυθμιζόμενου γωνιακού ασφαλιστικού 0-8 
bar 3/4’’ βαλβίδας ασφαλείας για πιεστικό 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ηλεκτροβάνας PGV 9-12V   Θ-Θ  μπαταρίας 
2’’  γραμμικής  
Μπαταρίας. 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ηλεκτροβάνας PGV 24V   Θ-Θ  ρεύματος  2’’  
γραμμικής  
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ηλεκτροβάνας PGV 9-12V  Θ-Θ μπαταρίας 1  
1/2’’ γραμμικής  
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ηλεκτροβάνας PGV 24V  Θ-Θ ρεύματος 1 
ΚΑΙ 1/2’’ γραμμικής  
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συλλέκτη κολεκτέρ   10 ATM πλαστικό  4 
ηλεκτροβάνων  1’. 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συλλέκτη κολεκτέρ   10 ATM πλαστικό  3 
ηλεκτροβάνων  1’. 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συλλέκτη κολεκτέρ   10 ATM πλαστικό  2 
ηλεκτροβάνων  1’. 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σπιράλ ίσιο 1 ΚΑΙ 1/4’’  για πιεστικό 80cm Α-
Θ. 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σπιράλ ίσιο 1 ΚΑΙ 1/4΄΄  για πιεστικό 100cm   
Α-Θ. 
ΑΡΘΡΟ 23ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σπιράλ ίσιο 2΄΄ για πιεστικό 80cm   Α-Θ. 
ΑΡΘΡΟ 24ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου Φ62  10 bar μανόμετρού γλυκερίνης   
ΑΡΘΡΟ 25ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μανομέτρου γλυκερίνης 1/4’’    12 bar κάτω 
ουράς       
ΑΡΘΡΟ 26ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθετου πιεστικού δοχείου 100 λίτρων 
εναλλάξιμης μεμβράνης.  
ΑΡΘΡΟ 27ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθετου πιεστικού δοχείου 150 λίτρων 
εναλλάξιμης μεμβράνης.  
ΑΡΘΡΟ 28ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθετου πιεστικού δοχείου 200 λίτρων 
εναλλάξιμης μεμβράνης.  
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 29ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθετου πιεστικού δοχείου 300 λίτρων 
εναλλάξιμης μεμβράνης. 
ΑΡΘΡΟ 30ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κάθετου πιεστικού δοχείου 500 λίτρων 
εναλλάξιμης μεμβράνης. 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου κρεμαστού (ζεύγους) ηλεκτροδίων στάθμης 
γεώτρησης νερού. 
ΑΡΘΡΟ 32ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλης  90 μοιρών  γαλβανιζέ  
Θ-Θ 2 ΚΑΙ 1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 33ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλης  90 μοιρών  γαλβανιζέ  
Θ-Θ 2’’. 
ΑΡΘΡΟ 34ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλης  90 μοιρών  γαλβανιζέ  
Θ-Θ 1 ΚΑΙ 1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 35ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλης  90 μοιρών  γαλβανιζέ  
Θ-Θ 1 ΚΑΙ 1/4’’. 
ΑΡΘΡΟ 36ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλη  90 μοιρών  γαλβανιζέ Α-Θ  2 ΚΑΙ 
1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 37ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλη  90 μοιρών  γαλβανιζέ Α-Θ  2’’. 
ΑΡΘΡΟ 38ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλη  90 μοιρών  γαλβανιζέ Α-Θ  1 ΚΑΙ 
1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 39ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καμπύλη  90 μοιρών  γαλβανιζέ Α-Θ  1 ΚΑΙ 
1/4’’. 
ΑΡΘΡΟ 40ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 10 cm γαλβανιζέ 2’’. 
ΑΡΘΡΟ 41ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 10 cm γαλβανιζέ 1 
KAI 1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 42ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 10 cm γαλβανιζέ 1 
KAI 1/4’’ 
 ΑΡΘΡΟ 43ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 20 cm γαλβανιζέ 2’’. 
ΑΡΘΡΟ 44ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 20 cm γαλβανιζέ 1 
KAI 1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 45ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωληνομαστού  μήκους 20 cm γαλβανιζέ 1 
KAI 1/4’’. 
 



 
ΑΡΘΡΟ 46ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής μούφας ανοξείδωτης 3/8’’. 
ΑΡΘΡΟ 47ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής μούφας ανοξείδωτης 1/4’’. 
ΑΡΘΡΟ 48ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής μούφας ανοξείδωτης 1/8’’. 
ΑΡΘΡΟ 49ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτη μεταλλική μούφα συστολική  
3/8’’Χ1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 50ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτη μεταλλική μούφα συστολική  
1/2’’Χ3/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 51ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτη μεταλλική μούφα συστολική  
1/8’’Χ3/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 52ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτου μεταλλικού μαστού   3/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 53ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτου μεταλλικού μαστού   1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 54ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτου μεταλλικού μαστού   1/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 55ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτου συστολικού μαστού  
3/8’’Χ1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 56ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ανοξείδωτου συστολικού μαστού  
3/8’’Χ1/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 57ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής συστολής Αμερικής   3/8’’Χ1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 58ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής συστολής Αμερικής   3/8’’Χ1/8’’ 
ΑΡΘΡΟ 59ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής συστολής Αμερικής   3/8’’Χ1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 60ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σταυρού γαλβανιζέ 3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 61ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου γωνίας γαλβανιζέ 3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 62ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βρύση σφαιρική  χερούλι αλουμινίου  1’’ 
ΑΡΘΡΟ 63ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βρύση σφαιρική χερούλι αλουμινίου  3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 64ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βρύση σφαιρική χερούλι αλουμινίου  1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 65ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινες διακόπτες βάνες  2’’ (ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ). 
ΑΡΘΡΟ 66ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινες διακόπτες βάνες 1 ΚΑΙ 1/ 2’’ 
(ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ). 



 
ΑΡΘΡΟ 67ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινες διακόπτες βάνες 1 ΚΑΙ 1/ 4’’ 
(ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ). 
ΑΡΘΡΟ 68ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινες διακόπτες βάνες 1’’ (ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ). 
ΑΡΘΡΟ 69ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βαλβίδα αντεπιστροφής με ελατήριο 
ορειχάλκινης  2’’. 
ΑΡΘΡΟ 70ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βαλβίδα αντεπιστροφής  με ελατήριο 
ορειχάλκινης 1 ΚΑΙ 1/2’’. 
ΑΡΘΡΟ 71ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου βαλβίδα αντεπιστροφής  με ελατήριο 
ορειχάλκινης 1 ΚΑΙ 1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 72ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ρακόρ τουμποράματος  μηχανικής σύσφιξης 

αρσενικό Φ15Χ1/2’’ 

ΑΡΘΡΟ 73ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ρακόρ τουμποράματος  μηχανικής σύσφιξης 

αρσενικό Φ15Χ3/4’’ 

ΑΡΘΡΟ 74ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ρακόρ τουμποράματος  μηχανικής σύσφιξης 
αρσενικό Φ15Χ1’’ 

ΑΡΘΡΟ 75ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  

μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ16Χ1/2’’ 

ΑΡΘΡΟ 76ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  

μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ16Χ3/4’ 
ΑΡΘΡΟ 77ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  
μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ16Χ1’’ 

ΑΡΘΡΟ 78ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  
μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ18Χ1/2’’ 

ΑΡΘΡΟ 79ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  

μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ18Χ3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 80ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  
μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ18Χ1 
ΑΡΘΡΟ 81ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  
συστολή Αμερικής θηλυκό 1/2’’Χ3/4’’ αρσενικό 
ΑΡΘΡΟ 82ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  
συστολή Αμερικής θηλυκό 1/2’’Χ1’’ αρσενικό 
ΑΡΘΡΟ 83ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σύνδεσμοι τουμποράματος ορειχάλκινο Φ16 



 
ΑΡΘΡΟ 84ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σύνδεσμοι τουμποράματος ορειχάλκινο Φ18 
ΑΡΘΡΟ 85ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος  Φ16 
ΑΡΘΡΟ 86ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ρακόρ τουμποράματος Φ18 
ΑΡΘΡΟ 87ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τουμποράματος  Φ16Χ2.5μμ 
ΑΡΘΡΟ 88ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου γωνία τουμποράματος Φ16 
ΑΡΘΡΟ 89ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου γωνία τουμποράματος Φ18 
ΑΡΘΡΟ 90ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ΤΑΦ  τουμποράματος Φ16 
ΑΡΘΡΟ 91ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ορειχάλκινου ΤΑΦ  τουμποράματος Φ18 
ΑΡΘΡΟ 92ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC ρακόρ πίεσης θηλυκό - αρσενικό 1 και 
1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 93ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC ρακόρ πίεσης θηλυκό - αρσενικό 1 και 
1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 94ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC ρακόρ πίεσης θηλυκό - αρσενικό 2’’ 
ΑΡΘΡΟ 95ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC  ρακόρ πίεσης θηλυκό  2’’ 
ΑΡΘΡΟ 96ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC ρακόρ πίεσης θηλυκό  1 και 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 97ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC ρακόρ πίεσης θηλυκό  1 και 1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 98ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC μούφα  πίεσης βιδωτό  2’’ 
ΑΡΘΡΟ 99ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC μούφα  πίεσης βιδωτό  1 ΚΑΙ 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 100ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC μούφα  πίεσης βιδωτό  1 ΚΑΙ 1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 101ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα κολλητή  Φ75  
ΑΡΘΡΟ 102ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα κολλητή  Φ63 
ΑΡΘΡΟ 103ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα κολλητή  Φ50 
ΑΡΘΡΟ 104ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα κολλητή  Φ40 
ΑΡΘΡΟ 105ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα κολλητή  Φ32 
ΑΡΘΡΟ 106ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα θηλυκή βιδωτή 2 ΚΑΙ 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 107ο 



Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα θηλυκή βιδωτή 2’’ 
ΑΡΘΡΟ 108ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα θηλυκή βιδωτή 1 ΚΑΙ  

1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 109ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC τάπα θηλυκή βιδωτή 1 ΚΑΙ  

1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 110ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC  πίεσης σωληνομαστού 1’’   μήκους 
20cm   
ΑΡΘΡΟ 111ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PVC  πίεσης σωληνομαστού 1’’   μήκους 
30cm   
ΑΡΘΡΟ 112ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή βιδωτή  2 και 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 113ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή  βιδωτή 2’’ 
ΑΡΘΡΟ 114ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή βιδωτή 1 και 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 115ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή  βιδωτή 1 και 1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 116ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή βιδωτή 1’’ 
ΑΡΘΡΟ 117ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή βιδωτή 3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 118ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE θηλυκή  βιδωτή 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 119ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική βιδωτή 2 και 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 120ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου  τάπας PE αρσενική βιδωτή  2’’ 
ΑΡΘΡΟ 121ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική  βιδωτή 1 και 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 122ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική  βιδωτή 1 και 1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 123ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική  βιδωτή 1’’ 
ΑΡΘΡΟ 124ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική  βιδωτή 3/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 125ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου τάπας  PE αρσενική  βιδωτή 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 126ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συνδέσμου PE Φ50 
ΑΡΘΡΟ 127ο   
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συνδέσμου PE Φ40 
ΑΡΘΡΟ 128ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συνδέσμου PE Φ32 
ΑΡΘΡΟ 129ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου Βανάκι PE  3/4’’Χ3/4’ 
ΑΡΘΡΟ 130ο  



Για την προμήθεια ενός τεμαχίου Βανάκι PE    1’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 131ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συστολικού μαστού PE 2’’Χ1 ΚΑΙ 1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 132ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συστολικού μαστού PE  1 ΚΑΙ 1/2’’Χ1 ΚΑΙ 
1/4’’ 
ΑΡΘΡΟ 133ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συστολικού μαστού PE  1 ΚΑΙ 1/2’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 134ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συστολικού μαστού PE  1 ΚΑΙ 1/4’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 135ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου συστολικού μαστού PE  1 ΚΑΙ 1/2’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 136ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού    PE  Α-Θ 1 ΚΑΙ 1/2’’Χ2’’ 
ΑΡΘΡΟ 137ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ 1 ΚΑΙ 1/2’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 138ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ  1 ΚΑΙ   ¼’’Χ 1’’ 
ΑΡΘΡΟ 139ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ 1 ΚΑΙ ½’’ Χ1 ΚΑΙ ¼ ’’ 
ΑΡΘΡΟ 140ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ 1’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 141ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ 3/4’’ Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 142ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μουφομαστού PE Α-Θ 3/4’’ Χ1/2’’ 
ΑΡΘΡΟ 143ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PE γωνίας  1’’Χ1’’ 
ΑΡΘΡΟ 144ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου PE γωνίας  Φ25ΧΦ25 
ΑΡΘΡΟ 145ο 
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου γραναζωτού εκτοξευτή (popup) ακτίνας 4-
10μέτρα ρυθμιζόμενης γωνίας και είσοδος θηλυκού σπειρώματος ¾’’. 
ΑΡΘΡΟ 146ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου στατικού  εκτοξευτή (popup) 12Α ακτίνας 2-
5μέτρα ρυθμιζόμενα και είσοδος θηλυκού σπειρώματος ½’’ 
ΑΡΘΡΟ 147ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού φρεατίου 6’’ 
ΑΡΘΡΟ 148ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού φρεατίου 8’’ 
ΑΡΘΡΟ 149ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού φρεατίου   ηλεκτροβάνων  
50Χ40cm  ορθογώνιο σχήμα 
ΑΡΘΡΟ 150ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού φρεατίου   ηλεκτροβάνων  
50Χ64cm  ορθογώνιο σχήμα 
ΑΡΘΡΟ 151ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου σωλήνα σταλακτηφόρου PE υπόγειου 
πιέσεως 6atm χρώματος μωβ απόσταση σταλαχτών 30cm  
 



 
ΑΡΘΡΟ 152ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής σέλλας ταχείας επισκευής για 
σωλήνα PVC από Φ48 έως Φ55. 
ΑΡΘΡΟ 153ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικής σέλλας ταχείας επισκευής για 
σωλήνα PVC από Φ60 έως Φ67. 
ΑΡΘΡΟ 154ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου φλόγιστρο τύπου MAP GASS για φιάλη 
προπάνιου 

ΑΡΘΡΟ 155ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ταινίας αδιάβροχης καουτσούκ μήκος 
1,5mX18cm τύπου Flex Tape 
ΑΡΘΡΟ 156ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πιστόλι αέρος με μανόμετρο 
ΑΡΘΡΟ 157ο  
Για την προμήθεια ενός τεμαχίου αντισκωριακού αντιδιαβρωτικού σπρέι 400 
ml  
ΑΡΘΡΟ 158ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου φιάλης προπυλενίου 400gr   
ΑΡΘΡΟ 159ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου ταινίας μονωτικής ηλεκτρολόγου 
 
 
 
 
 
Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε    19.996,28€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α 24% . 
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