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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ. : 159/ ΧΕΝΙΑ/ 19-03-2018 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου.  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
ή για μέρος αυτής ( Τμήμα ή ορισμένα είδη εκ των Τμημάτων). Σε κάθε περίπτωση όμως, 
θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα 
με τους πίνακα που ακολουθεί. 

3. Όλα τα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 
4. Για το τμήμα Α, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις τεχνικές 

προδιαγραφές, την εταιρία κατασκευής, τη χώρα προέλευσης και το μοντέλο των 
προϊόντων που προσφέρουν και προσκομίσουν εγγύηση προϊόντος και πιστοποιητικά 
ποιότητας όπου διατίθενται.  

5. Για τους θερμοσίφωνες του τμήματος Β οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά 
τις τεχνικές προδιαγραφές, την εταιρία κατασκευής, τη χώρα προέλευσης και το μοντέλο 
των προϊόντων που προσφέρουν και προσκομίσουν εγγύηση προϊόντος και πιστοποιητικά 
ποιότητας.  

 
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Μπαταρία μπάνιου για 
μπανιέρα 

-Ελαφριού τύπου 
-Χρωμέ επίστρωση 
 117 τεμάχια 

2 Μπαταρία μπάνιου για 
νιπτήρα 

-Τύπος: MIXER 
-Aπόχρωση: Χρώμιο για 
επιτοίχια τοποθέτηση 
 80 τεμάχια 

3 Μπαταρία μπάνιου για 
νιπτήρα 

Τύπος: MIXER 
-Aπόχρωση: Χρώμιο για 
επικαθήμενη τοποθέτηση 
 19 τεμάχια 

4 Μπαταρία νεροχύτη 
τοίχου 

-Τύπος: Aπλός 
-Απόχρωση: Xρώμιο 152 τεμάχια 

5 Βρύση κουζίνας -Κλασική βρύση μιας οπής 
-Σχήμα κάνουλας 
-Με μακρύ λαιμό 
-Κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε τοίχο 20 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

6 Σιφώνι εύκαμπτο 
νιπτήρα 

-Με πλαστικό παξιμάδι 
-Με ορειχάλκινο σωλήνα 
-Απόχρωση: Xρωμέ 
 150 τεμάχια 

7 Μηχανισμός αέρος για 
καζανάκι 

-Τύπος Spek 
-Περιέχει μηχανισμό 
τρόμπα 
-Φλοτέρ 1/2” (μισή ίντσα) 27 τεμάχια 

8 Ανταλλακτικός 
περιστροφικός 
μηχανισμός 

-Με φλάντζα 
-Για βρύσες τύπου Grohe 
Adia 
-Ø ½″ 100 τεμάχια 

9 Ανταλλακτικός 
περιστροφικός 
μηχανισμός 

-Με φλάντζα 
-Ø½″ 

100 τεμάχια 
10 Λαβή μηχανισμού 

βρύσης 
-Για μπαταρίες κλασικού 
τύπου 
-Για όλους τους 
μηχανισμούς 1/2” (μισή 
ίντσα) 100 τεμάχια 

11 Μηχανισμός για Τρίοδη 
Βρύση 

-Ανταλλακτικός 
μηχανισμός κρύου/ζεστού 
για τρίοδη βρύση 
(καμπυλωτή-γωνιακή) 
-Πλαστικό 40 τεμάχια 

12 Μηχανισμός για Τρίοδη 
Βρύση 

-Ανταλλακτικός 
μηχανισμός κρύου/ζεστού 
για τρίοδη βρύση 
(καμπυλωτή-γωνιακή) 
-Μεταλλικό 40 τεμάχια 

13 Βάνα θυρίδας -Ορειχάλκινη 
-1/2” (μισή ίντσα) 20 τεμάχια 

14 Σπιράλ λουτρού 
Monoforo 

-Σπιράλ που συνδέει την 
μπαταρία με την παροχή 
νερού (όχι το τηλέφωνο) 
-Για μπαταρίες 
αναμεικτικές 
-Inox 
-Αρσενικό 10x1, θηλυκό 
1/2” (μισή ίντσα) 
-Mήκος 40cm έως 50cm 
 100 τεμάχια 

15 Μούφα -Θηλυκή 
-Μπρούτζινη 
-1/2” (μισή ίντσα) 100 τεμάχια 

16 Μαστός (αρσενική -Αρσενικός 100 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

μούφα) -Μπρούτζινος 
-1/2” (μισή ίντσα) 

17 Υγρό τεφλόν -Συσκευασία των 250ml 
-Αναερόβιο σφραγιστικό 
υλικό με βάση το PTFE 
-Για στεγανοποίηση 
σπειρωμάτων σε 
σωληνώσεις ζεστού-κρύου 
νερού 
-Χρώμα λευκό 10 τεμάχια 

18 Κορδόνι τεφλόν -Στεγανοποιητικό νήμα 
σωληνώσεων 
-Για άμεση στεγανοποίηση 
πλήρους πίεσης 
-Για στεγανοποίηση 
μεταλλικών και πλαστικών 
σωληνώσεων 
-160μ. 10 τεμάχια 

19 Κόλλα σιλικόνης -Λευκή 
-Αδιάβροχη 
-Στεγανοποιητική 
-Συσκευασία 300γρ. 
-Για ισχυρή συγκόλληση 
-Με μεγάλη ελαστικότητα 
-Κατάλληλη για κάλυψη 
ρωγμών, μόνωση 
ηλεκτρικών, ασφάλιση 
σπειρωμάτων 50 τεμάχια 

20 Κόλλα σιλικόνης -Διάφανη 
-Αδιάβροχη 
-Στεγανοποιητική 
-Συσκευασία 300γρ. 
-Για ισχυρή συγκόλληση 
-Με μεγάλη ελαστικότητα 
-Κατάλληλη για κάλυψη 
ρωγμών, μόνωση 
ηλεκτρικών, ασφάλιση 
σπειρωμάτων 55 τεμάχια 

21 Τσιμπίδα υδραυλικού Έως 90ο, 310mm, παξιμάδι 
σύσφιξης. Δυνατότητα σε 
σωλήνες 42 Ø mm έως 1, 
5/8 ίντσες. 1 τεμάχια 

22 Βαλβίδες νιπτήρα 
τουαλέτας 

Ø 1 και ¼ ίντσες 
Απόχρωση: Χρωμέ 10 τεμάχια 

23 Βαλβίδα νεροχύτη Ø 90 με πάσο Ø 1 και  ½ 
ίντσες 10 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Απόχρωση: Xρωμέ 
24 Βαλβίδα νιπτήρα Αυτόματη αναμεικτική 

μπαταρία με υπερχείλιση 10 τεμάχια 
25 Λαστιχάκια βαλβίδων 

νιπτήρος σωσίβια 
Διαστάσεις 1 ίντσα κι 1/2 

20 τεμάχια 
26 Λαστιχάκια βαλβίδων 

νιπτήρος σωσίβια 
Διαστάσεις 1 ίντσα κι 1/4 

20 τεμάχια 
27 Λαστιχάκια βαλβίδων 

νιπτήρος πλακέ 
Διαστάσεις 1 ίντσα κι 1/4 

20 τεμάχια 
28 Αντισκωριακό σπρέυ 450 ml 3 τεμάχια 
29 Τάπα θηλυκή Βιδωτή ½ ίντσα 

ορειχάλκινη 20 τεμάχια 
30 Τάπα Αρσενική Βιδωτή ½ ίντσα 

ορειχάλκινη 20 τεμάχια 
31 Γάντια PVC 45 CM Διπλής επίστρωσης με 

βαμβακερή επένδυση και 
αντιολισθητική παλάμη XL 2 ζεύγη 

32 Φόρμα εργασίας Με τιράντες, από ύφασμα 
μέγεθος L 2 τεμάχια 

33 Φόρμα εργασίας Με τιράντες, από ύφασμα 
μέγεθος XL 2 τεμάχια 

34 Σπιράλ σύνδεσης νερού Από χάλυβα INOX 
Διαστάσεις των δύο 
σπειρωμάτων θ ½ ίντσας* θ 
½ ίντσας, 40 cm 22 τεμάχια 

35 Φυσίγγια θερμοκόλλας Φυσίγγια θερμοκόλλας, 
διάμετρος 11x45-200mm 50 τεμάχια 

36 Πιστόλι σιλικόνης 
θερμοκολλητικό 

Απόδοση κόλλησης 
20g/min Φυσίγγια 
θερμοκόλλας, διάμετρος 
11χ45 -200 mm                        
Τάση 100-240 V 1 τεμάχια 

37 Σπιράλ Ντουζ Σπιράλ ντουζ πλαστικό 100 τεμάχια 
38 Τηλεφωνάκι Ντουζ Πλαστικό 100 τεμάχια 
39 Σιλικόνη 330 ml                                 

Διάφανη λευκή, 
αντιμουχλική 100 τεμάχια 

40 Αφρός Πολυουθεράνης Σπρέι 30 τεμάχια 
41 Λεκάνες λευκές Επιδαπέδιες με πίσω σιφόνι 5 τεμάχια 
42 Βεντούζες Βεντούζες ξεβουλώματος 3 τεμάχια 
43 Ατσαλίνα απόφραξης Ατσαλίνα απόφραξης 5 m 1 τεμάχια 
44 

Σετ Λεκάνης 

Σετ λεκάνης - Καζανάκι - 
κάλυμμα - Μηχανισμός 
HANNEIKKE πίσω σιφόνι 2 τεμάχια 

45 Τεφλόν Τεφλόν 2 τεμάχια 
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ΤΜΗΜΑ Β’ : ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Θερμοσίφωνας 
-χωρητικότητα 80 
λίτρων 
 

-χαλύβδινος λέβητας 
ειδικών προδιαγραφών 
-χωρητικότητα 80 λίτρων 
-οριζόντιας διάταξης 
-με ισχυρή μόνωση 
-ηλεκτρικής ισχύος 4000W 
-μέγιστη πίεση λειτουργίας 
10bar 
-πίεση δοκιμής 12-16 bar 
-Διαστάσεις περίπου 
Φ45cm*75cm 

30 τεμάχια 

2 Θερμοσίφωνας 
-χωρητικότητα 60 
λίτρων 
 

-χαλύβδινος λέβητας 
ειδικών προδιαγραφών 
-χωρητικότητα 60 λίτρων 
-κάθετης διάταξης 
-με ισχυρή μόνωση 
-ηλεκτρικής ισχύος 4000W 
-μέγιστη πίεση λειτουργίας 
10bar 
-πίεση δοκιμής 12-16 bar 
-Διαστάσεις περίπου 
Φ45cm*75cm 

10 τεμάχια 

3 Βαλβίδα ασφαλείας 
θερμοσίφωνου 

-μεταλλική 
-10-12 bar 
-Παροχή 1/2'' αρσενικό - 
θηλυκό σπείρωμα με 
ανεπίστροφη βαλβίδα 

70 τεμάχια 

4 Θερμοστάτης 
αντίστασης 
θερμοσίφωνου-4 
επαφών 
 

-4 επαφών 
-ρεύμα 20Α 
-μήκος περίπου 27cm 

150 τεμάχια 

5 Θερμοστάτης 
αντίστασης 
θερμοσίφωνου-2 
επαφών 
 

-2 επαφών 
-ρεύμα 20Α 
-μήκος περίπου 27cm 

150 τεμάχια 

6 Αντίσταση 
θερμοσίφωνου                  
-5τρυπη 
-Φ120 
 

-5τρυπη 
-Φ120 
-Ισχύς 4000W 

100 τεμάχια 

7 Αντίσταση 
θερμοσίφωνου                    

-8τρυπη 
-Φ120 

100 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

-8τρυπη 
-Φ120 

-Ισχύς 4000W 

8 Αντίσταση 
θερμοσίφωνου               -
-5τρυπη 
-Φ100 
 

-5τρυπη 
-Φ100 
-για ηλιακούς 
θερμοσίφωνες 

20 τεμάχια 

9 Αντίσταση 
θερμοσίφωνου                            
-8τρυπη 
-Φ100 
 

-8τρυπη 
-Φ100 
-για ηλιακούς 
θερμοσίφωνες 

20 τεμάχια 

 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Η συσκευασία κάθε είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την επιβεβαίωση του 
υλικού κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την καταμέτρηση αυτής.  

2. Η κεντρική συσκευασία (κούτες μεταφοράς) θα πρέπει να είναι κατά είδος, ενώ θα πρέπει να 
αναγράφεται στο εξωτερικό της περίβλημα τα είδη και τα τεμάχια που περιλαμβάνονται. 

 
 


