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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια χρωµάτων και των απαραίτητων υλικών για τις εργασίες 
χρωµατισµών στα δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Ηρακλείου. Συγκεκριµένα η προµήθεια των παρακάτω 
υλικών :  
 

• Οικολογικό πλαστικό χρώµα εσωτερικών χώρων (λευκό) 
• Σιλικονούχο µικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού (για πλαστικά και ακρυλικά χρώµατα) για 

εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
• Βασικά πλαστικά διαφόρων χρωµάτων (για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες) 
• Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσµατος σε σκόνη (για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες)  
• Ακρυλικό χρώµα (100%) για εξωτερικούς χώρους. 
• Βερνίκια νερού (ξυλοντεκόρ) για ξύλα σε διάφορες φυσικές αποχρώσεις 
• Έγχρωµος ακρυλικός στόκος για ξύλο (ξυλοντεκόρ) βάσεως νερού 
• Οικολογική ριπολίνη νερού (λευκού χρώµατος) 
• Βερνικοχρώµατα (ριπολίνες) νερού σε διάφορα χρώµατα 
• Οικολογική βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες 
• Έτοιµος λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµών (εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης) 
• Βερνικόχρωµα ειδικό αντισκωριακό χρώµα µε αστάρι 
• Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών 
• Αστάρι αλουµινίου και γαλβανισµένων επιφανειών 

 
  
   Τα τεύχη της µελέτης είναι τα παρακάτω : 
 

1. Τεχνική Περιγραφή  
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
5. Προϋπολογισµός προσφοράς 
 

 
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.321,50 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ), 
σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό µελέτης.  
 
 

Η προµήθεια θα γίνει µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των 
άρθρων 3 παρ. 10  & 23  παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - προσφορά.  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

Έγινε αναγωγή της τιµής µονάδας των ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης από 
τετραγωνικά µέτρα (m2) σε λίτρα (lt) ή κιλά (kgr), διότι οι τιµές του εµπορίου αναφέρονται σε µονάδες 
όγκου ή βάρους (λίτρα ή κιλά). 
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