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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια υδραυλικών υλικών για 
αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης 
έτους 2016 – ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.000,00 € 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

Α.Τ. 1 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ18x2,5, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ18x2.5, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,81 
 

Α.Τ. 2 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ22x3, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ22x3, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,90 
 

Α.Τ. 3 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ32, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ32, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και δέκα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,14 
 

Α.Τ. 4 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ63, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ63, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
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Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,94 
 

Α.Τ. 5 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ90, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ90, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,98 
 

Α.Τ. 6 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ110, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ110, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και δέκα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   8,13 
 

Α.Τ. 7 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ160, 16atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ160, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και δέκα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,19 
 

Α.Τ. 8 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, Φ250, 10atm 
 
Πλαστική σωλήνα από PE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ250, ονομαστικής πίεσης 10 atm, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   22,80 
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Α.Τ. 9 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ50, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ50, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,20 
 

Α.Τ. 10 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ63, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ63, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και δέκα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,10 
 

Α.Τ. 11 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ75, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ75, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,50 
 

Α.Τ. 12 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ90, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ90, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και είκοσι οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,28 
 

Α.Τ. 13 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ110, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ110, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εννέα και ογδόντα λεπτά 
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         (Αριθμητικά) :   9,80 
 

Α.Τ. 14 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ125, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ125, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,30 
 

Α.Τ. 15 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ160, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ160, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   18,90 
 

Α.Τ. 16 
Πλαστική σωλήνα από PVC Φ200, 16 atm 
 
Πλαστική σωλήνα από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, διαμέτρου Φ315, μαζί με τους 
ελαστικούς δακτυλίους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι πέκτε και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   25,70 

 
 

2. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. 17 
Διακόπτες ΑΘ 1/2" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, αρσενικός – θηλυκός (μέσα – έξω βόλτα), 
διαμέτρου 1/2”, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,88 
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Α.Τ. 18 
Διακόπτες Θ 1/2" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, θηλυκός, διαμέτρου 1/2”, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και δώδεκα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,12 

 
Α.Τ. 19 
Διακόπτες ΑΘ 3/4" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, αρσενικός – θηλυκός (μέσα – έξω βόλτα), 
διαμέτρου 3/4”, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,50 

 

Α.Τ. 20 
Διακόπτες Θ 3/4" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, θηλυκός, διαμέτρου 3/4”, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,65 

 
Α.Τ. 21 
Διακόπτες ΑΘ 1" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, αρσενικός – θηλυκός (μέσα – έξω βόλτα), 
διαμέτρου 1”, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και δέκα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   8,13 

 

Α.Τ. 22 
Διακόπτες Θ 1" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, θηλυκός, διαμέτρου 1”, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   8,25 

Α.Τ. 23 
Διακόπτες Θ 2" 
 
Διακόπτης (σφαιρικός κρουνός) ορειχάλκινος, θηλυκός, διαμέτρου 2”, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,30 

 
Α.Τ. 24 
Ρακόρ Α Φ18(x2,5)x1/2" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
αρσενικό, διαμέτρου Φ18(x2,5)x1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εβδομήντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,71 

 
Α.Τ. 25 
Ρακόρ Θ Φ18(x2,5)x1/2" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
θηλυκό, διαμέτρου Φ18(x2,5)x1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εβδομήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,76 

 
Α.Τ. 26 
Ρακόρ διπλά Φ18x18 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
διπλό, διαμέτρου Φ18x18, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και τριάντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,36 

 
Α.Τ. 27 
Ρακόρ A Φ22(x3)x3/4" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
αρσενικό, διαμέτρου Φ22(x3)x3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,44 

 
Α.Τ. 28 
Ρακόρ Θ Φ22(x3)x3/4" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
θηλυκό, διαμέτρου Φ22(x3)x3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και ογδόντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,86 

 
Α.Τ. 29 
Ρακόρ διπλά Φ22x22 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
διπλό, διαμέτρου Φ22x22, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,21 

 
Α.Τ. 30 
Ρακόρ Α Φ32(x3)x1" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
αρσενικό, διαμέτρου Φ32(x3)x1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,28 

 
Α.Τ. 31 
Ρακόρ Θ Φ32(x3)x1" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
θηλυκό, διαμέτρου Φ32(x3)x1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,78 
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Α.Τ. 32 
Ρακόρ διπλά Φ32x32 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, τύπου μονοσωλήνιο, με εσωτερικό μεταλλικό δακτυλίδι σύσφιξης, 
διπλό, διαμέτρου Φ32x32, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και τριάντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,32 

 
Α.Τ. 33 
Ρακόρ Θ Φ63x2" 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, βαρέως τύπου, αρσενικό, διαμέτρου Φ63x2", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   24,20 

 
Α.Τ. 34 
Ρακόρ Θ 1/2" σιδηροσωλήνας 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο, κατάλληλο για σιδηροσωλήνες, θηλυκό, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και ογδόντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,83 

 
Α.Τ. 35 
Σύνδεσμοι Φ18x2,5 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ18x2,5, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και τριάντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,38 

 
Α.Τ. 36 
Σύνδεσμοι Φ22x3 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ22x3, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,21 

 
Α.Τ. 37 
Σύνδεσμοι Φ32 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ32, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,90 

 
Α.Τ. 38 
Σύνδεσμοι Φ40 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ40, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και πενήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,56 

 
Α.Τ. 39 
Σύνδεσμοι Φ50 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ50, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και σαράντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,40 

 
Α.Τ. 40 
Σύνδεσμοι Φ63 
 
Σύνδεσμος ορειχάλκινος, διαμέτρου Φ63, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα και ενενήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   24,96 

 
Α.Τ. 41 
Συλλέκτες 1’’ 3 οπών 
 
Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ορειχάλκινο, τριών οπών, εισόδου διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και είκοσι δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,22 

 
Α.Τ. 42 
Συλλέκτες 1’’ 5 οπών 
 
Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ορειχάλκινο, πέντε οπών, εισόδου διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   16,00 

 
Α.Τ. 43 
Συλλέκτες 1’’ 7 οπών 
 
Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ορειχάλκινο, επτά οπών, εισόδου διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα εννέα και δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   19,02 

 
Α.Τ. 44 
Συλλέκτες 1’’ 10 οπών 
 
Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ορειχάλκινο, δέκα οπών, εισόδου διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   28,78 

 
Α.Τ. 45 
Ταυ 1/2’’ 
 
Ταυ ορειχάλκινο, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και εβδομήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,76 
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Α.Τ. 46 
Ταυ 3/4΄΄ 
 
Ταυ ορειχάλκινο, διαμέτρου 3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,28 

 
Α.Τ. 47 
Ταυ 1΄΄ 
 
Ταυ ορειχάλκινο, διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και εξήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,66 

 
Α.Τ. 48 
Ταυ 2΄΄ 
 
Ταυ ορειχάλκινο, διαμέτρου 2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και πενήντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,54 

 
Α.Τ. 49 
Γωνίες ΑΘ 1/2’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική – θηλυκή (μέσα – έξω βόλτα), διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και είκοσι δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,22 

 
Α.Τ. 50 
Γωνίες Α 1/2’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και δέκα επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,17 
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Α.Τ. 51 
Γωνίες ΑΘ 3/4’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική – θηλυκή (μέσα – έξω βόλτα), διαμέτρου 3/4", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,35 

 
Α.Τ. 52 
Γωνίες ΑΘ 1’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική – θηλυκή (μέσα – έξω βόλτα), διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και ενενήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,95 

 
Α.Τ. 53 
Γωνίες Α 1’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική, διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και δέκα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,16 

 
Α.Τ. 54 
Γωνίες Α 2’’ 
 
Γωνία ορειχάλκινη, αρσενική, διαμέτρου 2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έντεκα και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   11,40 

 
Α.Τ. 55 
Τάπες Α 1/2’’ 
 
Τάπα ορειχάλκινη, εξαγωνική, αρσενική, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,68 

 
Α.Τ. 56 
Τάπες Α 3/4’’ 
 
Τάπα ορειχάλκινη, εξαγωνική, αρσενική, διαμέτρου 3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,98 

 
Α.Τ. 57 
Τάπες Α 1’’ 
 
Τάπα ορειχάλκινη, εξαγωνική, αρσενική, διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,28 

 
Α.Τ. 58 
Συστολές 3/4’’ σε 1/2’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 3/4" σε 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και ογδόντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,81 

 
Α.Τ. 59 
Συστολές 1’’ σε 1/2’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 1" σε 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εξήντα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,69 

 
Α.Τ. 60 
Συστολές 1’’ σε 3/4’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 1" σε 3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και ογδόντα επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,87 

 
Α.Τ. 61 
Συστολές 1 1/4’ σε 1’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 1 1/4" σε 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,24 

 
Α.Τ. 62 
Συστολές 1 1/2’ σε 1’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 1 1/2" σε 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,98 

 
Α.Τ. 63 
Συστολές 1 1/2’ σε 1 1/4’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 1 1/2" σε 1 1/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και τριάντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,32 

 
Α.Τ. 64 
Συστολές 2" σε 1" Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 2" σε 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,40 
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Α.Τ. 65 
Συστολές 2" σε 1 1/2" Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 2" σε 1 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,72 

 
Α.Τ. 66 
Συστολές 2 1/2’’ σε 2’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 2 1/2" σε 2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   8,50 

 
Α.Τ. 67 
Συστολές 3’’ σε 2 1/2’’ Αμερ 
 
Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη, διαμέτρων από 3" σε 2 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εννέα και τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   9,35 

 
Α.Τ. 68 
Μαστοί 1/2’’ 
 
Μαστός ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εξήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,63 

 
Α.Τ. 69 
Μαστοί 3/4’’ 
 
Μαστός ορειχάλκινος, διαμέτρου 3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,79 

 
Α.Τ. 70 
Μαστοί 1’’ 
 
Μαστός ορειχάλκινος, διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και ενενήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,95 

 
Α.Τ. 71 
Μαστοί 2’’ 
 
Μαστός ορειχάλκινος, διαμέτρου 2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,50 

 
Α.Τ. 72 
Μαστοί συστολ 3/4’’x1/2’’ 
 
Μαστός συστολικός ορειχάλκινος, διαμέτρων από 3/4" σε 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,85 

 
Α.Τ. 73 
Μαστοί συστολ 1’’x1/2’’ 
 
Μαστός συστολικός ορειχάλκινος, διαμέτρων από 1" σε 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εξήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,63 

 
Α.Τ. 74 
Μούφες 1/2’’ 
 
Μούφα ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,93 

 
Α.Τ. 75 
Μούφες 3/4’’ 
 
Μούφα ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και εξήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,63 

 
Α.Τ. 76 
Μούφες 1’’ 
 
Μούφα ορειχάλκινη, διαμέτρου 1", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,14 

 
Α.Τ. 77 
Μούφες 2’’ 
 
Μούφα ορειχάλκινη, διαμέτρου 2", σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,30 

 
Α.Τ. 78 
Κλέφτης παροχής νερού 1/2" 
 
Κλέφτης παροχής νερού ορειχάλκινος, βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ1/2", κατάλληλος για 
σισηροσωλήνες, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,20 

 
Α.Τ. 79 
Κλέφτης παροχής νερού 3/4" 
 
Κλέφτης παροχής νερού ορειχάλκινος, βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ3/4", κατάλληλος για 
σισηροσωλήνες, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,48 

 
Α.Τ. 80 
Κλέφτης παροχής νερού 1" 
 
Κλέφτης παροχής νερού ορειχάλκινος, βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ1", κατάλληλος για 
σισηροσωλήνες, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και εβδομήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,73 

 
Α.Τ. 81 
Κλέφτης παροχής νερού 2" 
 
Κλέφτης παροχής νερού ορειχάλκινος, βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ2", κατάλληλος για 
σισηροσωλήνες, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και πενήντα πε΄ντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,55 
 

3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

 
Α.Τ. 82 
Μανσόν Φ63 16atm 
 
Μανσόν (σύνδεσμος) από υλικό u-PVC, 16 ΑΤΜ, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους, 
διαμέτρου Φ63, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων PVC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   18,70 

 
Α.Τ. 83 
Μανσόν Φ75 16atm 
 
Μανσόν (σύνδεσμος) από υλικό u-PVC, 16 ΑΤΜ, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους, 
διαμέτρου Φ75, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων PVC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   24,20 
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Α.Τ. 84 
Μανσόν Φ90 16atm 
 
Μανσόν (σύνδεσμος) από υλικό u-PVC, 16 ΑΤΜ, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους, 
διαμέτρου Φ90, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων PVC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι έξι και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   26,70 

 
Α.Τ. 85 
Μανσόν Φ110 16atm 
 
Μανσόν (σύνδεσμος) από υλικό u-PVC, 16 ΑΤΜ, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους, 
διαμέτρου Φ110, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων PVC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα τρία  
         (Αριθμητικά) :   33,00 

 
Α.Τ. 86 
Μανσόν Φ125 16atm 
 
Μανσόν (σύνδεσμος) από υλικό u-PVC, 16 ΑΤΜ, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους, 
διαμέτρου Φ125, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων PVC, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα πέντε και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   35,30 

 
Α.Τ. 87 
Ηλεκτρομούφες Φ32, 16atm 
 
Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ32, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόλησης σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,60 

 
Α.Τ. 88 
Ηλεκτρομούφες Φ63, 16atm 
 
Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόλησης σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,20 

 
Α.Τ. 89 
Ηλεκτρομούφες Φ90, 16atm 
 
Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόλησης σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και ενενήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,93 

 
Α.Τ. 90 
Ηλεκτρομούφες Φ110, 16atm 
 
Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ110, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόλησης σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και σαράντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,48 

 
Α.Τ. 91 
Ηλεκτρομούφες Φ125, 16atm 
 
Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ125, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόλησης σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   13,91 

 
Α.Τ. 92 
Ηλεκτρογωνίες Φ32/90, 16atm 
 
Ηλεκτογωνίες 90º από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ32, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εντέκα και είκοσι επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   11,27 
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Α.Τ. 93 
Ηλεκτρογωνίες Φ63/90, 16atm 
 
Ηλεκτρογωνίες 90º από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα έξι 
         (Αριθμητικά) :   16,00 

 
Α.Τ. 94 
Ηλεκτρογωνίες Φ90/90, 16atm 
 
Ηλεκτρογωνίες 90º από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και τριάντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,32 

 
Α.Τ. 95 
Ηλεκτρογωνίες Φ90/45, 16atm 
 
Ηλεκτρογωνίες 45º από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και τριάντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,32 

 
Α.Τ. 96 
Ηλεκτροσέλες Φ63x32, 16atm 
 
Ηλεκτροσέλλες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63x32, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,50 

 
Α.Τ. 97 
Ηλεκτροσέλες Φ63x63, 16atm 
 
Ηλεκτροσέλλες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63x63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
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Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και δέκα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,16 

 
Α.Τ. 98 
Ηλεκτροσέλες Φ90x32, 16atm 
 
Ηλεκτροσέλλες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90x32, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και ογδόντα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   18,89 

 
Α.Τ. 99 
Ηλεκτροσέλες Φ90x63, 16atm 
 
Ηλεκτροσέλλες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90x63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   28,19 

 
Α.Τ. 100 
Ηλεκτροταύ Φ63, 16atm 
 
Ηλεκτροταύ από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και σαράντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,44 

 
Α.Τ. 101 
Ηλεκτροσυστολές Φ63x32, 16atm 
 
Ηλεκτροσυστολές από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63x32, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 



 23 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,09 
 

Α.Τ. 102 
Ηλεκτροσυστολές Φ90x63, 16atm 
 
Ηλεκτροσυστολές από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90x63, ενδ. τύπου GF, για 
ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο 
         (Αριθμητικά) :   22,00 

 
Α.Τ. 103 
Ηλεκτροσυστολές Φ110x90, 16atm 
 
Ηλεκτροσυστολές από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ110x90, ενδ. τύπου GF, 
για ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ 
         (Αριθμητικά) :   28,00 

 
Α.Τ. 104 
Εξάρτημα μετάβασης (μετατροπέας)  Φ63Χ2, 16atm 
 
Εξάρτημα μετάβασης (μετατροπέας) από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63x32, 
ενδ. τύπου GF, για ηλεκτοσυγκόληση σε σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα τρία και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   43,50 

 
Α.Τ. 105 
Λαιμός PE φλάντζας Φ63, 16 atm 
 
Λαιμός φλάντζας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ63, για σωληνώσεις 
πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και σαράντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,42 
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Α.Τ. 106 
Λαιμός PE φλάντζας Φ90, 16 atm 
 
Λαιμός φλάντζας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100), 16 ΑΤΜ, διαμέτρου Φ90, για σωληνώσεις 
πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,89 
 
 

4. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 
 
Α.Τ. 107 
Ζιμπώ για αμίαντο Φ60 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων από αμίαντο διαμέτρου Φ60, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   13,88 

 
Α.Τ. 108 
Ζιμπώ για αμίαντο Φ80 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων από αμίαντο διαμέτρου Φ80, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα εξή και ογδόντα επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   16,87 

 
Α.Τ. 109 
Ζιμπώ για αμίαντο Φ150 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων από αμίαντο διαμέτρου Φ150, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   24,60 
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Α.Τ. 110 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ63 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ63, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα 
         (Αριθμητικά) :   24,00 

 
Α.Τ. 111 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ75 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ75, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι επτά και ογδόντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   27,85 

 
Α.Τ. 112 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ90 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ90, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα τέσσερα και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   34,40 

 
Α.Τ. 113 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ110 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ110, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα και τριάντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   50,33 
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Α.Τ. 114 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ125 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ125, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   60,70 

 
Α.Τ. 115 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ140 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ140, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε και ενενήντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   65,91 

 
Α.Τ. 116 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ160 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ160, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα δύο και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   72,40 

 
Α.Τ. 117 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ200 μακρύλαιμα 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου Φ200, 
πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους 
ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα τρία και τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   83,04 
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Α.Τ. 118 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ63xΦ75 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου 
Φ63xΦ75, πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και 
τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα και τριάνατ πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   40,35 

 
Α.Τ. 119 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ90xΦ80 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου 
Φ90xΦ80, πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και 
τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   46,52 

 
Α.Τ. 120 
Ζιμπώ για PVC, PE, Φ160xΦ150 
 
Μακρύλαιμο ζιμπώ από χυτοσίδηρο, για σύνδεση σωληνώσεων PVC και PE, διαμέτρου 
Φ160xΦ150, πλήρες, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς 
και τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα οκτώ και δέκα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   78,15 

 
Α.Τ. 121 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ50x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ50x1", κατάλληλη για σύνδεση 
σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης 
μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έντεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   11,64 
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Α.Τ. 122 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ63x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ63x1", κατάλληλη για σύνδεση 
σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης 
μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα έξι και ογδόντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   16,81 

 
Α.Τ. 123 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ90x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ90x1", κατάλληλη για σύνδεση 
σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη σύσφιξης 
μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και ενενήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,93 

 
Α.Τ. 124 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ110x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ110x1", κατάλληλη για 
σύνδεση σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη 
σύσφιξης μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο και εξληντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   22,65 

 
Α.Τ. 125 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ125x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ125x1", κατάλληλη για 
σύνδεση σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη 
σύσφιξης μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   28,05 
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Α.Τ. 126 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής χυτοσιδηρό Φ160x1" 
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, PN 16, διαμέτρου Φ160x1", κατάλληλη για 
σύνδεση σωληνώσεων PVC & PE, πλήρης, δηλαδή μαζί με ελαστικό δακτύλιο και διάταξη 
σύσφιξης μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα εννέα και τριάντα τρίαλεπτά 
         (Αριθμητικά) :   39,33 

 
Α.Τ. 127 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 57-64mm, ανοξείδωτη, μήκους 140mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 57-64mm, μήκους 140mm, για δίκτυα ύδρευσης 
από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   86,80 

 
Α.Τ. 128 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 64-71mm, ανοξείδωτη, μήκους 140mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 64-71mm, μήκους 140mm, για δίκτυα ύδρευσης 
από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα έξι και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   96,20 

 
Α.Τ. 129 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 88-98mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 88-98mm, μήκους 210mm, για δίκτυα ύδρευσης 
από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν εξήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
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         (Αριθμητικά) :   165,70 

 
Α.Τ. 130 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 97-107mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 97-107mm, μήκους 210mm, για δίκτυα ύδρευσης 
από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   172,30 

 
Α.Τ. 131 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 114-124mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 114-124mm, μήκους 210mm, για δίκτυα 
ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με 
ανοξείδωτα περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν ογδόντα πέντε και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   185,20 

 
Α.Τ. 132 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 139-149mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 139-149mm, μήκους 210mm, για δίκτυα 
ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με 
ανοξείδωτα περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια έξι και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   206,70 

 
Α.Τ. 133 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 153-163mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 153-163mm, μήκους 210mm, για δίκτυα 
ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με 
ανοξείδωτα περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
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Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   217,70 

 
Α.Τ. 134 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 159-169mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 159-169mm, μήκους 210mm, για δίκτυα 
ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με 
ανοξείδωτα περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια σαράντα 
         (Αριθμητικά) :   240,00 

 
Α.Τ. 135 
Υδραυλική σέλλα επισκευής 192-202mm, ανοξείδωτη, μήκους 210mm 
 
Υδραυλική σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 
AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM), διαμέτρου 192-202mm, μήκους 210mm, για δίκτυα 
ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με 
ανοξείδωτα περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια ογδόντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   285,78 

 
Α.Τ. 136 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ60x67, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ60x67mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς 
PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα περίβλημα 
βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   40,40 
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Α.Τ. 137 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ67x74, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ67x74mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς 
PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα περίβλημα 
βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα πέντε και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   45,50 

 
Α.Τ. 138 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ87x94, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ87x94mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς 
PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα περίβλημα 
βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   50,60 

 
Α.Τ. 139 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ98x108, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ98x108mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από 
αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   55,70 

 
Α.Τ. 140 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ113x123, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ113x123mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από 
αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
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περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα και ογδόντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   80,85 

 
Α.Τ. 141 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ135x145, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ135x145mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από 
αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα ένα και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   91,20 

 
Α.Τ. 142 
Σέλλα επισκευής, μηχ. σύσφιξης, εξ. διαμ. Φ159x170, ανοξείδωτη, μήκους 200mm 
 
Υδραυλική σέλλα ταχείας επισκευής, μηχ. σύσφιξης, ενδεικτικού τύπου AVK ή ανάλογη, από 
ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, με ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM) και τουλάχιστον 
μονή σειρά κοχλιών, διαμέτρου Φ159x170mm, μήκους 200mm, για δίκτυα ύδρευσης από 
αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, πλήρης, δηλαδή μαζί με ανοξείδωτα 
περίβλημα βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα έξι και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   96,30 

 
Α.Τ. 143 
Ενωτικά θηλυκά Φ63 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ63, για σύνδεση σωλήνων PVC, με 
τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τρία και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   13,60 
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Α.Τ. 144 
Ενωτικά θηλυκά Φ75 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ75, για σύνδεση σωλήνων PVC, με 
τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα έξι και εξήντα επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   16,67 

 
Α.Τ. 145 
Ενωτικά θηλυκά Φ90 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ90, για σύνδεση σωλήνων PVC, με 
τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,80 

 
Α.Τ. 146 
Ενωτικά θηλυκά Φ110 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ110, για σύνδεση σωλήνων PVC, 
με τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   29,90 

 
Α.Τ. 147 
Ενωτικά θηλυκά Φ125 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ125, για σύνδεση σωλήνων PVC, 
με τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   34,48 
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Α.Τ. 148 
Ενωτικά θηλυκά Φ200 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ200, για σύνδεση σωλήνων PVC, 
με τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   67,68 

 
Α.Τ. 149 
Ενωτικά θηλυκά Φ315 για σωλ. PVC 
 
Ενωτικό (φλαντζοκεφαλή), θηλυκό, χυτοσιδηρό, διαμέτρου Φ315, για σύνδεση σωλήνων PVC, 
με τους ελαστικούς δακτυλίους και βίδες & περικόχλια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν εβδομήντα οκτώ και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   178,30 

 
Α.Τ. 150 
Βάνα Φ50 ελαστικής εμφράξεως 
 
Χυτοσιδηρή βάνα (δικλείδα) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, διαμέτρου Φ50, ενδ. τύπου AVK ή 
ανάλογη, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ., με τις απαιτούμενες φλάντζες και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   69,90 

 
Α.Τ. 151 
Βάνα Φ65 ελαστικής εμφράξεως 
 
Χυτοσιδηρή βάνα (δικλείδα) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, διαμέτρου Φ65, ενδ. τύπου AVK ή 
ανάλογη, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ., με τις απαιτούμενες φλάντζες και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   97,24 

 
Α.Τ. 152 
Βάνα Φ80 ελαστικής εμφράξεως 
 
Χυτοσιδηρή βάνα (δικλείδα) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, διαμέτρου Φ80, ενδ. τύπου AVK ή 
ανάλογη, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ., με τις απαιτούμενες φλάντζες και σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν σαράντα πέντε 
         (Αριθμητικά) :   145,00 

 
Α.Τ. 153 
Βάνα Φ100 ελαστικής εμφράξεως 
 
Χυτοσιδηρή βάνα (δικλείδα) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, διαμέτρου Φ100, ενδ. τύπου AVK ή 
ανάλογη, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ., με τις απαιτούμενες φλάντζες και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   168,20 

 
Α.Τ. 154 
Βάνα Φ150 ελαστικής εμφράξεως 
 
Χυτοσιδηρή βάνα (δικλείδα) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, διαμέτρου Φ150, ενδ. τύπου AVK ή 
ανάλογη, πίεσης λειτουργίας 16 ατμ., με τις απαιτούμενες φλάντζες και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια δώδεκσ κσι ογδόντα λεπτά  
         (Αριθμητικά) :   212,80 
 
 

5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 
Α.Τ. 155 
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας επαγγελματικό, ενδ. τύπου BOSCH 
 
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας επαγγελματικό, ενδ. τύπου BOSCH, επαγγελματικό, χρώματος 
μπλε, με κεφαλή SDS Plus και με δεύτερη κεφαλή σύσφιξης, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  διακόσια ενενήντα 
         (Αριθμητικά) :   290,00 

 
Α.Τ. 156 
Τροχός γωνιακός επαγγελματικός,ενδ.  τύπου BOSCH ρυθμιζόμενος 
 
Τροχός γωνιακός επαγγελματικός,ενδ. τύπου BOSCH ρυθμιζόμενος, χρώματος μπλε, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν είκοσι πέντε 
         (Αριθμητικά) :   125,00 

 
Α.Τ. 157 
Νήμα τεφλόν 
 
Στεγανοποιητικό νήμα τεφλόν σωληνώσεων, κατάλληλο για πόσιμο νερό, μήκους 150m, ενδ. 
τύπου Loctite, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα 
         (Αριθμητικά) :   10,00 
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