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                                                                                         Ηράκλειο,   13 /10/ 2015 
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 « Προμήθεια  Χρωμάτων» 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για το έργο αυτεπιστασίας:  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                               « Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών  

        Χαρών & Ενετικών Τειχών». 
 
ΤΜΗΜΑ : Κοινόχρηστων Χώρων.                                             Κ.Α.  30-7332.017   
                                                                                          
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Γενικά     
Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια Χρωμάτων που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών 
Τειχών» και με κωδικό Κ.Α. 30-7332.017 
 
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β΄ 2221/30-07-2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). 
 
 

1. Προμήθεια ακρυλικού - πλαστκού χρώματος, αρίστης ποιότητας,
για εξωτερικές επιφάνειες με αντοχές στις καιρικές συνθήκες και
στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Να έχει απόδοση15-17μ2/λ για κάθε επίστρωση. 

ΛΙΤΡΟ 

2.Προμήθεια βασικών πλαστικών, διαφόρων χρωμάτων αρίστης 
ποιότητας (για εξωτερικές επιφάνειες) σύμφωνα με την επιλογή της
υπηρεσίας. Με αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στις δυσμενείς
ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Να έχει απόδοση15-17μ2/λ για κάθε επίστρωση. 

ΛΙΤΡΟ 

3.Προμήθεια υδατοδιαλυτού άοσμου βερνικιού ξύλου, άχρωμου,
γυαλιστερού ή σατινέ για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων. Να έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Να έχει απόδοση 12-14 μ2/λ για κάθε επίστρωση. 

ΛΙΤΡΟ 

4.Προμήθεια χρωμάτων, ντουκόχρωμα, αρίστης ποιότητας,
γυαλιστερό κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές
επιφάνειες. Να έχει μεγάλη σκληρότητα, καλυπτικότητα και
γυαλάδα που να διατηρείται αμετάβλητη. Να έχει απόδοση 14-16 
μ2/λ για κάθε επίστρωση.  

ΛΙΤΡΟ 

5.Προμήθεια χρωμάτων αντιγράφιτι πολυουρεθανικής βάσης δύο
συστατικών, πολύ υψηλών προδιαγραφών κατάλληλο για
προστασία κτιρίων και οικοδομικών επιφανειών από χρώματα
GRAFFITI. Να έχει εξαιρετική αντοχή σε υγρασία, στους διαλύτες
και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Να μην κιτρινίζει και 
να μην κιμωλιάζει. Να εφαρμόζεται σε επιφάνειες μετάλλου,
μπετόν, σοβά, γυψοσανίδας, ξύλου, πέτρας, μαρμάρου κλπ.  
 

ΛΙΤΡΟ 
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Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου. 
 
Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.760,00 
ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
 
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, 
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με κριτήριο την μικρότερη τιμή - 
προσφορά.  

Η εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

 
Ηράκλειο,  13/10/ 2015 

      Συντάχθηκε                                                   Η Προϊσταμένη του Τμήματος         
 
 
Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                                                                  Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                              
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ  
                                                                                                                                                                                    

                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Η  Προϊσταμένη  

       της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
 
 

   Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 
         Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε με Β’ 


