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ΜΔΛΔΣΗ 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΣΟΤ 2019» 

CPV: 44115210-4 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 22.744,82 € 

(ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
- Σερληθή Έθζεζε 
- Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
- Πξνυπνινγηζκφο 
- Έληππν πξνζθνξάο 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Η κειέηε απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπληήξεζεο δηθηχσλ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 
θαη άξδεπζεο θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 
 

 Υξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα έηνο.    

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο  πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 22.744,82 €, ΦΠΑ 24% 
5.458,76 € και συνολικά 28.203,58 € κε Φ.Π.Α. 24%. Σν πνζφ ησλ 20.000,00 επξψ πξν ΦΠΑ  ζα 

βαξχλεη πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 (ΚΑ 24-02-00-0003) θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 
2.744,82  επξψ πξν ΦΠΑ 24% ζα βαξχλεη πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2020. Η πξνκήζεηα 
ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΘ. 

 

Η θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, γίλεηαη 
θιήξσζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Η πξνκήζεηα  ζα εθηειεζηεί  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08-08-2016) 
«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηνλ Ν. 3463/2006 πεξί 
«Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξ. 2 εγθχθιην (αξ. πξση. 
2037/11-01-2007) ηνπ ΤΠ.Δ., ηνπ Ν 4111 (ΦΔΚ 18/25-01-2013) ηεο 11543/26-03-2013 
εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 Πξφγξακκα ‘’ Καιιηθξάηεο’’. 

 

 
 
 
 

 
 

Θέξκε, 15/1/2019 
Ο πληάμαο 

 
 
 
 
 

     ΚΟΤΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΔΤΗ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Θέξκε, 15/1/2019 

Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ. ΓΔΤΑΘ  
 
 
 
 
 

ΠΑΙΑ ΘΔΟΓΩΡΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1° 

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 
πξνκεζεηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  
• Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».   

• Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

• Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

• Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

• Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 

4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη.  

• Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην 

Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν».  

• Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».  

• Σνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 4 από 19 

Απνρεηεχζεσο» 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο  πξνκήζεηαο-θξηηήξην αλάζεζεο 
 
Ο ηξφπνο  εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
ΓΔΤΑ Θέξκεο.  
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παξαιαβή πιηθψλ 
 
Η παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δώδεθα ( 12 ) κήλεο θαη ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Η ΓΔΤΑΘ έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ή θαη λα απμνκεηψζεη ηηο 
πνζφηεηεο ρσξίο ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Αθφκα ε ζχκβαζε ζα κπνξεί λα 
παξαηαζεί, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, γηα έλα ηξίκελν επί πιένλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη 
θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο ΓΔΤΑΘ ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη ζπκθσλίεο θαη 
πάλησο ρσξίο λα γίλεη ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο.  
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηα ζα γίλεηαη 
(εληφο 24 σξψλ απφ ηελ παξαγγειία) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Η κεηαθνξά ζα γίλεη 
κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη ζπλελλφεζε κε ηε ΓΔΤΑΘ. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα παξαπάλσ, εληφο ηεο απφ ηεο ηδίαο νξηδφκελεο 
πξνζεζκίαο, ε ΓΔΤΑ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα απηήο ηξφπν. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ 
πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγπήζεσο ελεξγείηαη, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ε νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη κεηά απφ :  

α) καθξνζθνπηθφ έιεγρν ή θαη 

β) εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.  

Σα έμνδα γηα ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ αθαηαιιήινπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην 
αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κε άιιν θαηάιιειν. Δάλ εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο παξνπζηαζηεί 
έιιεηςε ζπκθσλεζείζεο ηδηφηεηαο ή ειαηηψκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαπηζησζνχλ 
θαηά ηελ παξαιαβή, ε ΓΔΤΑ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα επηδηψμεη είηε 
ηελ αλαζηξνθή ηεο αγνξνπσιεζίαο είηε ηελ αλάινγε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

 
 

Θέξκε, 15/1/2019 
Ο πληάμαο 

 
 
 
 
 

ΚΟΤΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΔΤΗ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Θέξκε, 15/1/2019 

Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ. ΓΔΤΑΘ  
 
 
 
 
 

ΠΑΙΑ ΘΔΟΓΩΡΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Σα είδε  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ θαη ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο απφ 
θαζαξέο πξψηεο χιεο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
Σα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθά ρσξίο πφξνπο θαη ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ 
δηάβξσζε ή κεραληθέο παξακνξθψζεηο, ζπκπαγή θαη νκνηφκνξθα, απαιιαγκέλα απφ θάζε 
πξφζκημε ζθσξίαο ή θαη άιινπ πιηθνχ εθηφο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ ιεία 
επηθάλεηα θαη λα είλαη άξηηα επεμεξγαζκέλα. 
Θα πξέπεη ν θάζε πξνκεζεπηήο λα ππνβάιιεη ΜΔ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 
1. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 
2. Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 
3. Αλαιπηηθφο πίλαθαο δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ. 
4. Πηζηνπνηεηηθά  ηεο ζεηξάο ISO 9001:2000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 
6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή, φηη αλαιακβάλεη ηελ 
πιήξε επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ, γηα νπνηαδήπνηε επίπησζε ζηε δεκφζηα πγεία πνπ ζα νθείιεηαη 
ζηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ. 
7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξντφληα πνπ 
ζα παξαδνζνχλ, ζα έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ πξνβιεπφκελε πίεζε δνθηκήο ζε πνζνζηφ 100%. 
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ αιιά θαη ηνπ πξνκεζεπηή, φηη εγγπάηαη ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ησλ πξντφλησλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ (5) πέληε εηψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο ηνπο, θαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαζθεπαζηηθήο αηέιεηαο ή ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, 
ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα, αλαιακβάλνληαο θαη φιν ην ζρεηηθφ θφζηνο (εθζθαθή, 
απνθαηάζηαζε θιπ). 
9. Θα πξέπεη λα είλαη ραξαγκέλα ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ πιηθψλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 
α)Γηαηνκή, 
β) Καηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή) 
γ) DIN θαηαζθεπήο. 

 
Αναλυτική περιγραφή: 

 
Δίδνο κε α/α:     1 Γσλίεο Μ.Μ. 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨. 

 
Δίδνο κε α/α:     2 Γσλίεο Μ.Μ. 3/4¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     3 Γσλίεο Μ.Μ. 1¨ 
 Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     4 Γσλίεο Μ.Μ. 1 1/4¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
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Δίδνο κε α/α:     5 Γσλίεο Μ.Μ. 1 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ1 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     6 Γσλίεο Μ.Μ. 2¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     7 Γσλίεο Μ.Μ. 2 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     8 Γσλίεο Μ.Μ. 3¨ 
Γσλία ζειπθή ζειπθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     9 Γσλίεο Μ.Δ. 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     10 Γσλίεο Μ.Δ. 3/4¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     11 Γσλίεο Μ.Δ. 1¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     12 Γσλίεο Μ.Δ. 1 1/4¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     13 Γσλίεο Μ.Δ. 1 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     14 Γσλίεο Μ.Δ. 2¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     15 Γσλίεο Μ.Δ. 2 1/2¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     16 Γσλίεο Μ.Δ. 3¨ 
Γσλία ζειπθή αξζεληθή απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     17 ΣΑΦ. 1/2¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     18 ΣΑΦ. 3/4¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     19 ΣΑΦ. 1¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     20 ΣΑΦ. 1 1/4¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     21 ΣΑΦ. 1 1/2¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     22 ΣΑΦ. 2¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     23 ΣΑΦ. 2 1/2¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨. 
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Δίδνο κε α/α:     24 ΣΑΦ. 3¨ 
Σαπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     25 Μνύθα 1/2¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    26 Μνύθα 3/4¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    27 Μνύθα 1¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    28 Μνύθα 1 1/4¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    29 Μνύθα 1 1/2¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1  1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    30 Μνύθα 2¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    31 Μνύθα 2  1/2¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    32 Μνύθα 3¨ 
 Μνχθα απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
 
Δίδνο κε α/α:     33 Μαζηόο (λεπει) ½¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ ½¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     34 Μαζηόο (λεπει) 3/4¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     35 Μαζηόο (λεπει) 1¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     36 Μαζηόο (λεπει) 1 1/4¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     37 Μαζηόο (λεπει) 1 1/2¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     38 Μαζηόο (λεπει) 2¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     39       Μαζηόο (λεπει) 2 1/2¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ  δηαζηάζεσλ 2 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     40      Μαζηόο (λεπει) 3¨ 
 Μαζηφο (λήπει) απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν πιηθφ δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    41    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ16 αξζεληθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ16. 
 
Δίδνο κε α/α:    42    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ18 αξζεληθά 
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 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ18. 
 
Δίδνο κε α/α:    43    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ22 αξζεληθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ22. 
 
Δίδνο κε α/α:    44    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ28 αξζεληθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ28. 
 
Δίδνο κε α/α:    45  Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ32 αξζεληθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ32. 
 
Δίδνο κε α/α:    46   Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ16 ζειπθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ16. 
 
Δίδνο κε α/α:    47    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ18 ζειπθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ18. 
 
Δίδνο κε α/α:    48    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ22 ζειπθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ22. 
 
Δίδνο κε α/α:    49    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ28 ζειπθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ28. 
 
Δίδνο κε α/α:    50    Ραθόξ ηνπκπ/καηνο Φ32 ζειπθά 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ32. 
 
Δίδνο κε α/α:    51   Ραθόξ ζπζθ. Φ20x1/2¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ20x1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    52   Ραθόξ ζπζθ. Φ25x3/4¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ25x3/4¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    53   Ραθόξ ζπζθ. Φ32x1¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ32x1¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    54    Ραθόξ ζπζθ. Φ40x1 1/4¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ40x1 ¼¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    55    Ραθόξ ζπζθ. Φ40x1 1/2¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ40x1 1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   56      Ραθόξ ζπζθ. Φ63x2¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ63x2¨). 
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Δίδνο κε α/α:    57    Ραθόξ ζπζθ. Φ75x2 1/2¨ αξζεληθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο αξζεληθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ75x2 1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   58     Ραθόξ ζπζθ. Φ20x1/2¨ ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ20x1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   59     Ραθόξ ζπζθ. Φ25x3/4¨ ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ25x3/4¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   60      Ραθόξ ζπζθ. Φ32x1¨ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ32x1¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   61      Ραθόξ ζπζθ. Φ40x1 1/4¨ ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ40x1 1/4¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   62      Ραθόξ ζπζθ. Φ50x1 1/2¨ ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ50x1 1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   63      Ραθόξ ζπζθ. Φ63x 2¨ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ63x2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    64    Ραθόξ ζπζθ. Φ75x2 1/2¨ ζειπθά 
  Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζειπθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε 
πιαζηηθφ δαθηχιην γηα ζχζθημε ζσιήλα δηακέηξνπ (Φ75x2 1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   65  Ραθόξ Ακεξηθήο 1¨  
Ραθφξ Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (1¨). 
 
Δίδνο κε α/α:   66  Ραθόξ Ακεξηθήο 1 1/2¨  
Ραθφξ Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (1 1/2¨). 
 
Δίδνο κε α/α:    67  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ16 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ16. 
 
Δίδνο κε α/α:    68  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ18 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ18. 
 
Δίδνο κε α/α:    69   ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ22 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ22 
 
Δίδνο κε α/α:    70  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ28 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ28 
 
Δίδνο κε α/α:    71  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ32 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ32 
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Δίδνο κε α/α:   72     ύλδεζκνο ξαθόξ Φ20 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ20). 
 
Δίδνο κε α/α:   73     ύλδεζκνο ξαθόξ Φ25 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ25). 
 
Δίδνο κε α/α:   74     ύλδεζκνο ξαθόξ Φ32 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ32). 
 
Δίδνο κε α/α:   75    ύλδεζκνο ξαθόξ Φ40 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ40). 
 
Δίδνο κε α/α:   76    ύλδεζκνο ξαθόξ Φ50 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ50). 
 
Δίδνο κε α/α:   77   ύλδεζκνο ξαθόξ Φ63 ζπζθ.  
 χλδεζκνο ξαθφξ ζχζθημεο απφ νξεηράιθηλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ (Φ63). 
 
Δίδνο κε α/α:    78 Βάλεο ½¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε , επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ ½¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     79 Βάλεο ¾¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ ¾¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     80 Βάλεο 1¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     81 Βάλεο 1 1/4¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ 1 1/4¨. 
 
 
Δίδνο κε α/α:     82 Βάλεο 1 1/2¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ 1 1/2¨. 
 
 Δίδνο κε α/α:    83 Βάλεο 2¨ 
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο  
(ball – valve) δηαζηάζεσλ 2¨. 
 
 
Δίδνο κε α/α:     84 Βάλεο Αξζελ.~Θειπ 1¨  
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο (ball – valve) δηαζηάζεσλ 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     85 Βάλεο Αξζελ.~Θειπ 1 1/2¨  
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο (ball – valve) δηαζηάζεσλ 1 1/2¨. 
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Δίδνο κε α/α:     86 Βάλεο Αξζελ.~Θειπ 1/2¨  
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο (ball – valve) δηαζηάζεσλ 1/2¨. 
 
 
Δίδνο κε α/α:     87 Βάλεο Αξζελ.~Θειπ 3/4¨  
 Γηθιείδα (βάλα) νξεηράιθηλε κε ζηπζηνζιήπηε, επηληθεισκέλε νιηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ηχπνπ 
ζθαίξαο (ball – valve) δηαζηάζεσλ 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     88 Άξδεπζεο βάλα 2 ½¨ 
 Άξδεπζεο, βάλα ηχπνπ ζπξηνχ νξεηράιθηλε κε ηηκφλη  δηαζηάζεσλ 2 ½¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     89 Άξδεπζεο βάλα 3¨ 
 Άξδεπζεο, βάλα ηχπνπ ζπξηνχ νξεηράιθηλε κε ηηκφλη  δηαζηάζεσλ 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     90 Βάλεο ζπζηνιηθέο ¾ ζε 1/2 
 Βάλα νξεηράιθηλε δηαζηάζεσλ 3/4¨ ζε 1/2. 
 
Δίδνο κε α/α:     91 Σάπα 1/2¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 1/2¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     92 Σάπα 3/4¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 3/4¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     93 Σάπα 1¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 1¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     94 Σάπα 1 1/4¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     95 Σάπα 1 1/2¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     96 Σάπα 2¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 2¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     97 Σάπα 2 1/2¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     98 Σάπα 3¨ αξζελ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 3¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     99 Σάπα  1/2¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ  1/2¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     100 Σάπα  3/4¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 3/4¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     101 Σάπα  1¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ  1¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     102 Σάπα  1 1/4¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ  1 1/4¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     103 Σάπα  1 1/2¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ  1 1/2¨ ζειπθφ. 
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Δίδνο κε α/α:     104 Σάπα 2¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 2¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     105 Σάπα 2 1/2¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     106 Σάπα 2¨ ζειπ.  
 Πψκα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δηαζηάζεσλ 2¨ ζειπθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:     107 Βξύζεο  1/2  
Βξχζεο γαιβαληδέ ½ 
 
Δίδνο κε α/α:    108 Βξύζεο  3/4 
Βξχζεο γαιβαληδέ 3/4 
 
Δίδνο κε α/α:    109 πζηνιέο Ακεξηθήο  1/2¨ x 1/8¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1/2¨ X 1/8 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    110 πζηνιέο Ακεξηθήο ¾¨ x 1¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ ¾¨ X 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     111 πζηνιέο Ακεξηθήο 1¨ x 1 1/4¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1¨ X 1 1/4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     112 πζηνιέο Ακεξηθήο  1 1/4¨ x 1 1/2¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ X 1 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     113 πζηνιέο Ακεξηθήο ¾¨ x ½¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ ¾¨ X ½¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     114 πζηνιέο Ακεξηθήο 1¨ x 1/2¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1¨ X 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:     115 πζηνιέο Ακεξηθήο  2¨ x 1 1/2¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2¨ X 1 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    116 πζηνιέο Ακεξηθήο  3¨ x 2 ¨  
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 3¨ X 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    117 πζηνιέο Ακεξηθήο  3¨ x 2 1/2¨  Αξζεληθό 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 3¨ X 2 1/2¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:    118 πζηνιέο Ακεξηθήο  4¨ x 3¨ Αξζεληθό 
πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 4¨ X 3¨ αξζεληθφ. 
 
Δίδνο κε α/α:    119 πζηνιέο Ακεξηθήο  4¨ x 3¨ ζειπθό 
πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 4¨ X 3¨ ζειπθφ. 
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Δίδνο κε α/α:    120 πζηνιέο Ακεξηθήο  1/2¨ x 1/4¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1/2¨ X 1/4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    121 πζηνιέο Ακεξηθήο  2 1/2¨ x 2¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    122 πζηνιέο Ακεξηθήο  1 1/4¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ x 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    123 πζηνιέο Ακεξηθήο  1 1/2¨ x 1/2¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ x 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    124 πζηνιέο Ακεξηθήο  1 1/2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ x 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    125 πζηνιέο Ακεξηθήο  2 1/2¨ x 3¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ x 3¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    126 πζηνιέο Ακεξηθήο  1¨ x 2¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1¨ x 2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    127 πζηνιέο Ακεξηθήο  2 ¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 ¨ x 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    128 πζηνιέο Ακεξηθήο  2 1/2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Ακεξηθήο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ X 1 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    129 πζηνιέο Αγγιίαο  1/2¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1/2¨ X 3/4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    130 πζηνιέο Αγγιίαο  3/4¨ x 1¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 3/4¨ X 1 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    131 πζηνιέο Αγγιίαο  1¨ x 1 1/4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1¨ X 1 1/4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    132 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/4¨ x 1 1/2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ X 1 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    133 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/2¨ x 2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    134 πζηνιέο Αγγιίαο  2¨ x 2 1/2¨ 
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 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2¨ X 2 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    135 πζηνιέο Αγγιίαο  3¨ x 4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 3¨ X 4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    136 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    137 πζηνιέο Αγγιίαο  2 1/2¨ x 3¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ x 3¨ 
 
Δίδνο κε α/α:    138 πζηνιέο Αγγιίαο  2¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2¨ x 3/4¨ 
 
Δίδνο κε α/α:    139 πζηνιέο Αγγιίαο  2 1/2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    140 πζηνιέο Αγγιίαο  2¨ x 1/2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2¨ x 1/2¨ 
 
Δίδνο κε α/α:    141 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/4¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ x 3/4¨ 
 
Δίδνο κε α/α:    142 πζηνιέο Αγγιίαο  2 1/2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    143 πζηνιέο Αγγιίαο  2¨ x 1/2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ X 2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    144 πζηνιέο Αγγιίαο  2¨ x 1¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 2¨ x 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    145 πζηνιέο Αγγιίαο  1¨ x 1/2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1¨ X 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    146 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/2¨ x 1/2¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ X 1/2 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    147 πζηνιέο Αγγιίαο  1 1/2¨ x 3/4¨ 
 πζηνιή Αγγιίαο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν πιηθφ βαξέσο ηχπνπ κε ζπείξσκα Α/Θ 
δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ X 3/4 ¨. 
 
Δίδνο κε α/α:    148 σι/καζηνί 1/2 ¨ 10 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨ 10 cm. 
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Δίδνο κε α/α:    149 σι/καζηνί 1/2 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    150 σι/καζηνί 1/2 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1/2¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    151 σι/καζηνί 3/4 ¨ 10 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨ 10 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    152 σι/καζηνί 3/4 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    153 σι/καζηνί 3/4 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3/4¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    154 σι/καζηνί 1 ¨ 10 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨ 10 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    155 σι/καζηνί 1 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    156 σι/καζηνί 1 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    157 σι/καζηνί 1 1/4 ¨ 10 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ 10 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    158 σι/καζηνί 1 1/4 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    159 σι/καζηνί 1 1/4 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/4¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    160 σι/καζηνί 1 1/2 ¨ 10 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ 10 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    161 σι/καζηνί 1 1/2 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    162 σι/καζηνί 1 1/2 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    163 σι/καζηνί 1 1/2 ¨ 50 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 1 1/2¨ 50 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    164 σι/καζηνί 2 ¨ 20 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    165 σι/καζηνί 2 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    166 σι/καζηνί 2 ¨ 50 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨ 50 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    167 σι/καζηνί 2 ¨ 1 m 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2¨ 1 m 
 
Δίδνο κε α/α:    168 σι/καζηνί 2 1/2 ¨ 20 cm 
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  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ 20 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    169 σι/καζηνί 2 1/2 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    170 σι/καζηνί 2 1/2 ¨ 50 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ 50 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    171 σι/καζηνί 2  1/2 ¨ 1 m 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ 1 m 
 
Δίδνο κε α/α:    172 σι/καζηνί 3 ¨ 30 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨ 30 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    173 σι/καζηνί 3 ¨ 50 cm 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨ 50 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    174 σι/καζηνί 3¨ 1 m 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨ 1 m. 
 
Δίδνο κε α/α:    175 σι/καζηνί 3¨ 2 m 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 3¨ 2 m. 
 
Δίδνο κε α/α:    176 σι/καζηνί 2  1/2 ¨ 2 m 
  σιελνκαζηνί γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ δηαζηάζεσλ 2 1/2¨ 2 m 
 
Δίδνο κε α/α:    177  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ18 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ18. 
 
Δίδνο κε α/α:    178   ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ22 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ22 
 
Δίδνο κε α/α:    179  ύλδεζκνο ξαθόξ  ηνπκπ/καηνο Φ28 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο (ξαθφξ) γηα ζσιήλεο απφ νξείραιθν κε κεηαιιηθφ δαθηχιην θαηάιιειν γηα 
ζχζθημε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ28 
 
Δίδνο κε α/α:    180 Σεθιόλ ΜΔΓΑΛΑ 
  Σεθιφλ, ηαηλία γηα ζηεγαλνπνίεζε πδξαπιηθψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Δίδνο κε α/α:    181 Κάλαβη 
Κάλαβη.  
 
Δίδνο κε α/α:    182  Μαλόκεηξα γιπθεξίλεο 10 ΑΣ. 
  Μαλφκεηξα γιπθεξίλεο 10 ΑΣ. 
 
Δίδνο κε α/α:    183  Μαλόκεηξα γιπθεξίλεο 16 ΑΣ. 
  Μαλφκεηξα γιπθεξίλεο 16 ΑΣ. 
 
Δίδνο κε α/α:    184  Μαλόκεηξα γιπθεξίλεο 25 ΑΣ. 
  Μαλφκεηξα γιπθεξίλεο 25 ΑΣ. 
 
Δίδνο κε α/α:    185  Πξνεθηάζεηο  ½  1 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ½  1 cm  
 
Δίδνο κε α/α:    186  Πξνεθηάζεηο  ½  2 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ½  2 cm 
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Δίδνο κε α/α:    187  Πξνεθηάζεηο  ½  3 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ½  3 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    188  Πξνεθηάζεηο  ½  5 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ½  5 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    189  Πξνεθηάζεηο  3/4  1 cm 
 Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ¾  1 cm  
 
 
Δίδνο κε α/α:    190  Πξνεθηάζεηο  3/4  2 cm 
Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ¾   2 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    191  Πξνεθηάζεηο  3/4  3 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ¾  3 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    192  Πξνεθηάζεηο  3/4  5 cm 
  Πξνεθηάζεηο νξεηράιθηλεο αξζεληθέο, ζειπθέο δηαζηάζεσλ ¾  5 cm 
 
Δίδνο κε α/α:    193  Νεξνζσι  1 1/4¨ 
  Νεξνζσι δηαζηάζεσλ 1 ¼ ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    194  Νεξνζσι  1 ½¨ 
  Νεξνζσι δηαζηάζεσλ 1 ½  ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    195  Νεξνζσι  2¨ 
  Νεξνζσι δηαζηάζεσλ 2 ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    196  Φιάληδεο  ¾ ¨ Λαζη. 
  Φιάληδεο ιαζηηρέληεο δηαζηάζεσλ ¾ ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    197  Φιάληδεο  ¾ ¨ Φηκπεξ. 
  Φιάληδεο θηκπεξ. δηαζηάζεσλ ¾ ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    198 Μεησηέο 2’’ (κε πάζν) 
  Μεησηέο πίεζεο λεξνχ βηδσηνί κε πάζν δηαζηάζεσλ 2 ‘’ 
 
Δίδνο κε α/α:    199  Δπηζθεπαζηηθέο ζέιεο κεηαι. ½΄΄ 
  Μεηαιιηθέο ζέιεο ½΄΄ επηζθεπήο αγσγνχ ΡΔ & PVC 
 
Δίδνο κε α/α:    200  Δπηζθεπαζηηθέο ζέιεο κεηαι. ¾ ΄΄ 
  Μεηαιιηθέο ζέιεο ¾΄΄ επηζθεπήο αγσγνχ ΡΔ & PVC 
 
Δίδνο κε α/α:    201 Δπηζθεπαζηηθέο ζέιεο κεηαι. 1΄΄ 
  Μεηαιιηθέο ζέιεο 1΄΄ επηζθεπήο αγσγνχ ΡΔ & PVC 
 
Δίδνο κε α/α:    202 Δπηζθεπαζηηθέο ζέιεο κεηαι. 1 ¼ ΄΄ 
  Μεηαιιηθέο ζέιεο 1 ¼΄΄ επηζθεπήο αγσγνχ ΡΔ & PVC 
 
 
Δίδνο κε α/α:    203 Δπηζθεπαζηηθέο ζέιεο κεηαι. 1 1/2 ΄΄ 
  Μεηαιιηθέο ζέιεο 1 1/2΄΄ επηζθεπήο αγσγνχ ΡΔ & PVC 
 
Δίδνο κε α/α:    204  Τδξνζηόκηα άξδεπζεο 2,5’’ 
ηφκην άξδεπζεο 2,5 ‘’ γαιβαληδέ 
 
Δίδνο κε α/α:    205  Τδξνζηόκηα άξδεπζεο 3’’ 
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 ηφκην άξδεπζεο 3 ‘’ γαιβαληδέ 
 
 
Δίδνο κε α/α:    206  Γνρείν δηαζηνιήο 12ΑΣ/100 L 
Γνρείν δηαζηνιήο χδξεπζεο κε αληαιιαθηηθήο κεκβξάλεο, θάζεην πίεζεο 12 at θαη 
ρσξεηηθφηεηαο 100 lit κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επεμεξγαζία & αληηζθσξηαθή βαθή  
 
Δίδνο κε α/α:    207  Γνρείν δηαζηνιήο 12ΑΣ/200 L 
Γνρείν δηαζηνιήο χδξεπζεο κε αληαιιαθηηθήο κεκβξάλεο, θάζεην πίεζεο 12 at θαη 
ρσξεηηθφηεηαο 200 lit κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επεμεξγαζία & αληηζθσξηαθή βαθή  
 
Δίδνο κε α/α:    208  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ ¾'' 
Αληεπίζηξνθα ¾'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    209  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 1'' 
Αληεπίζηξνθα 1'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    210  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 1 ¼'' 
Αληεπίζηξνθα 1 1/4'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    211  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 1 1/2'' 
Αληεπίζηξνθα 1 1/2'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    212  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 2'' 
Αληεπίζηξνθα 2'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    213  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 2 1/2'' 
Αληεπίζηξνθα 2 1/2'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    214  ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΑ 3'' 
Αληεπίζηξνθα 3'' νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    215  ΠΟΣΗΡΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 1΄΄ 
Πνηήξηα αλαξξφθεζεο 1΄΄ νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    216  ΠΟΣΗΡΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 2΄΄ 
Πνηήξηα αλαξξφθεζεο 2΄΄ νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    217  ΠΟΣΗΡΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 3΄΄ 
Πνηήξηα αλαξξφθεζεο 3΄΄ νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:    218  ΠΟΣΗΡΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 4΄΄ 
Πνηήξηα αλαξξφθεζεο 4΄΄ νξεηράιθηλα 
 
Δίδνο κε α/α:   219  Ραθόξ ηαρείαο ζύλδεζεο αξζεληθό 1/2¨  
Ραθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο γαιβαληδέ αξζεληθφ (επηδηνξζ.) 1/2¨. 
 
Δίδνο κε α/α:   220  Ραθόξ ηαρείαο ζύλδεζεο αξζεληθό 3/4¨  
Ραθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο γαιβαληδέ αξζεληθφ (επηδηνξζ.) 3/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:   221  Ραθόξ ηαρείαο ζύλδεζεο αξζεληθό 1¨  
Ραθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο γαιβαληδέ αξζεληθφ (επηδηνξζ.) 1¨. 
 
Δίδνο κε α/α:   222  Ραθόξ ηαρείαο ζύλδεζεο αξζεληθό 1 1/4¨  
Ραθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο γαιβαληδέ αξζεληθφ (επηδηνξζ.) 1 1/4¨. 
 
Δίδνο κε α/α:   223  Ραθόξ ηαρείαο ζύλδεζεο αξζεληθό 1 1/2¨  
Ραθφξ ηαρείαο ζχλδεζεο γαιβαληδέ αξζεληθφ (επηδηνξζ.) 1 1/2¨. 
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Δίδνο κε α/α:   224  αιακάζηξα 8mm 
Η αιακάζηξα Αθξπιηθή εκπνηηζκέλε κε Σεθιφλ (PTFE) γηα εθαξκνγή ζε αδχλακα νμέα, λεξφ, 
ηξφθηκα θαη δηαιχηεο.  
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο  
Πίεζε 20 bar  
Θεξκνθξαζία ˚C min -50 max +180 
 
Δίδνο κε α/α:   225  αιακάζηξα 10mm 
Η αιακάζηξα Αθξπιηθή εκπνηηζκέλε κε Σεθιφλ (PTFE) γηα εθαξκνγή ζε αδχλακα νμέα, λεξφ, 
ηξφθηκα θαη δηαιχηεο.  
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο  
Πίεζε 20 bar  
Θεξκνθξαζία ˚C min -50 max +180 
 
Δίδνο κε α/α:   226  αιακάζηξα 12mm 
Η αιακάζηξα Αθξπιηθή εκπνηηζκέλε κε Σεθιφλ (PTFE) γηα εθαξκνγή ζε αδχλακα νμέα, λεξφ, 
ηξφθηκα θαη δηαιχηεο.  
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο  
Πίεζε 20 bar  
Θεξκνθξαζία ˚C min -50 max +180 
 
 

 
Θέξκε,  15 / 1  /2019 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

                  

ΚΟΤΟΤΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΔΤΗ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Θέξκε,  15 /1 /2019 

Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ. ΓΔΤΑΘ  
 
 
 
 
 

ΠΑΙΑ ΘΔΟΓΩΡΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 

 


