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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Τίτλος «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων» 

Προϋπολογισμός: 33.387,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.6661.0001 

 

CPV: 03419000-0 Ξυλεία 

 44111000-1 Οικοδομικά υλικά 

 24200000-6 Χρώματα 

 

Γενική Περιγραφή Προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών προκειμένου ο Δήμος να πραγματοποιήσει εργασίες 

συντήρησης και επισκευής στα κτίρια ευθύνης του σε όλη τη γεωγραφική έκταση του. Συγκεκριμένα στα 

κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες, σε κτίρια τοπικών κοινοτήτων, κτίρια που έχουν παραχωρηθεί σε 

τρίτους για την εκπλήρωση του σκοπού τους καθώς και κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται και χρήζουν 

συντήρησης για να μην απαξιωθούν πλήρως. Συγκεκριμένα η προμήθεια θα αφορά 

- την προμήθεια ξυλείας 

- την προμήθεια οικοδομικών υλικών 

- την προμήθεια χρωμάτων 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα. 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» είναι ενδεικτικές και οι 

τελικές ποσότητες θα προκύψουν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου. Το κόστος των επί 

μέρους κατηγοριών (CPV) Ξυλείας, Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων  δύναται να 

αναπροσαρμόζονται, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της προμήθειας. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- Του Ν. 4412/2016. Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

- Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμού την προαναφερόμενη προμήθεια σε 

αναδόχους που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
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βάσει τιμής. Η προσφερόμενοι έκπτωση θα είναι αυτή που θα καθορίσει τις ποσότητες των ειδών 

που θα προμηθευτεί ο Δήμος μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

 Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών  

 Η φόρτωση-μεταφορά -εκφόρτωση και παράδοση στην έδρα του Δήμου ή σε σημείο που θα 

υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδικός CPV Περιγραφή είδους Δαπάνη 

03419000-0 Ξυλεία 5.000,00 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 18.387,00 

24200000-6 Χρώματα 10.000,00 

 Μερικό Σύνολο 33.387,00 

 Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 8.012,88 

 
Προϋπολογισθείσα πίστωση 

εκτέλεσης της προμήθειας 
41.399,88 € 

 

 Συντάχθηκε & Θεωρήθηκε 

   Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού 

  Οργάνωσης& Πληροφορικής 

 

 

  Στεφανίδης Γεώργιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Προμήθεια Υλικών Συντήρησης 

 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ και Επισκευής Κτιρίων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση την παρούσα μελέτη και θα εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή. Η κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί των τιμών του πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» όλων των ειδών όλων των ομάδαν. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων 

διεθνών κανονισμών και ειδικότερα: 

1. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα κατά περίπτωση πρότυπα: 

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 

- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 

- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 

2. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσης τους δεν θα γίνονται δεκτά. 

3. Τα υλικά θα παραδοθούν σε σφραγισμένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες με πληροφορίες 

όπως εμπορική ονομασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

4. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. 

5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου στα είδη μέχρι παράδοσης αυτών. 

6. Το κόστος μεταφοράς των ειδών θα επιβαρύνεται ο προσφέρον. 

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η απορρόφηση του συνολικού ποσού της σύμβασης. Οι ποσότητες της μελέτης είναι 

ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Στην τιμή προσφοράς 

συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των υλικών από τον τόπο αποστολής τους μέχρι την 

αποθήκη υλικών ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Ξυλεία 

Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται από τον προσφέρον 

με δικά του μεταφορικά μέσα σε σημείο που θα υποδεικνύετε από την υπηρεσία του Δήμου, το οποίο θα 

βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα είδη της κατηγορίας Ξυλείας θα πρέπει να 

παρασκευάζονται από πιστοποιημένες εταιρείες παραγωγής οι οποίες θα διαθέτουν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ποιότητας. Τα είδη θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

   

Ινοσανίδα (MDF-

γιασενίτ) 

Θα είναι κατασκευασμένη από κομμάτια, ίνες και υπολείμματα ξύλου, σε συνδυασμό με κερί  και 

ρητίνη μη τοξική 
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Κόντρα πλακέ Τα φύλλα ξυλείας θα πρέπει να είναι θυροκολλημένα με ρητίνες βάσης μη τοξικές σύμφωνα με ΕΝ 

314-2   

Κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 

Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρή. Τα φύλλα ξυλείας θα πρέπει να είναι 

θερμοκολλημένα με ρητίνες βάσης μη τοξικές και ανθεκτικές στην υγρασία 

Ξυλεία εμφανής Καδρόνια πλανισμένα, εμποτισμένα , από ξύλο πεύκης, να ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας 

κατά DIN 4074 (ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις) 

Ξυλεία 

οικοδομική 

Μαδέρια από ξύλο πεύκης κατά DIN 4074 (ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

Ξυλεία ραμποτέ Σανίδες ραμποτέ εμποτισμένες, από ξύλο πεύκης 

Ξυλεία Σουηδίας Ξυλεία πριστή προελεύσεως Σουηδίας, πεύκης 

Ξυλεία Τσεχίας Ξυλεία πριστή προελεύσεως Τσεχίας, πεύκης 

Πλακάζ Συμπαγής αντικολλητή ξυλόπλακα με εσωτερική στρώση από συγκολλημένες πήχεις λευκής ξυλείας 

και εξωτερικές στρώσεις ξυλόφυλλα Fromager, Οκουμέ, λεύκης. 

Σανίδια-Τάβλες Τάβλες πλανισμένες, εμποτισμένες, από ξύλο πεύκης κατά DIN 4074 (ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 

φορτίσεις) 

Κόντρα πλακέ με 
έγχρωμο φιλμ 

δύο (2) όψεων- 

Μελαμίνη 

Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ με έγχρωμο φιλμ δύο (2) όψεων. Τα φύλλα ξυλείας θα πρέπει να είναι 
θερμοκολλημένα με ρητίνες βάσης μη τοξικές σύμφωνα με ΕΝ 314-2 και ΕΝ 636-3 για ανθεκτικότητα 

στις εξωτερικές συνθήκες και στην υγρασία.  

 

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικά Υλικά 

Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προσδιορίζονται. Πάνω στις συσκευασίες θα πρέπει 

να φέρουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα 

προβλεπόμενα από την νομοθεσία και να είναι σύμφωνα με των πίνακα ειδών. Τα είδη θα πρέπει να έχουν 

τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Σκύρα Κροκάλα αρίστης ποιότητας από υλικό λατομείου. Θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά 

τεμάχια ,καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας , συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε 

είδους προσμίξεις, χώματα, βόλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως  και 

αποσαθρωμένα ή εύθραυστα  σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική  διαβάθμιση του υλικού  θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. 0-150 

του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις 

Κυβόλιθοι Κυβόλιθοι διαστάσεων 10χ10, 20χ10 ή διπλού Τ, ή οποιουδήποτε σχήματος, σχεδίου και 

χρωματισμού (με ελάχιστο πάχος 6cm) (παράδοση θα γίνεται σε παλέτες.) 

Πέτρα ακανόνιστη Πέτρα ακανόνιστη, σε διάφορες διαστάσεις, πάχους 2-3εκ. (παράδοση σε παλέτες) 

Τσιμεντόστοκος Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς 

σκυροδέματος. Κατάταξη ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά ΕΝ 

1504-3. (συσκευασία 25kg) 

Κόλλα πλακιδίων 

ακρυλική  

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, τύπου C2 TE S1, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους. (συσκευασία 25kg) 

Κόλλα πλακιδίων 

τύπου ΑΚ 10 

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, κατάταξη ως κόλλα τύπου C1 Τ κατάλληλη για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή 

δαπέδου, σε επιφάνειες  από σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά κλπ, με μηδενική ολίσθηση. 

(συσκευασία 25 kg) 

Βενζινόκολλα Κ205 Δυνατή, κόλλα επαφής με οργανικούς διαλύτες, διπλής επάλειψης για μεγάλο εύρος εφαρμογών. 

Έτοιμη για χρήση, ρευστή, να απλώνεται εύκολα, να στεγνώνει γρήγορα, με μεγάλο ανοιχτό 

χρόνο. (συσκευασία 1kg) 

Αρμόστοκος Αρμόστοκος πλακιδίων έγχρωμος, λεπτόκοκκος, σύμφωνα με το ΕΝ 12004 

Κόλλα (Ρητινούχα 
τσιμεντοειδή) 

Κόλλα που αποτελείται μεταξύ άλλων από τσιμέντο, άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας, ενισχυμένη με 
πολυμερή συστατικά (ρητίνες), κατάλληλη για κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια με αντίσταση 

στην ολίσθηση και με διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 

Κόλλα (Πορομπετόν) Κονίαμα ενός συστατικού, από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά 

πρόσθετα, κατάλληλο για χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν (YTONG, ALFA BLOCK, 

κ.τ.λ.) σε λευκή απόχρωση 
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Ασβέστης Εξαιρετικής ποιότητας, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου 

μεγαλύτερη του 95%, δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά 

το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη κατά το πρότυπο ΕΝ 459-1. 

Ασφαλτικό κεραμίδι Θα αποτελείται από έναν οπλισμό με φύλλο υάλου εμποτισμένο σε οξειδωμένη άσφαλτο και θα 

φέρει επένδυση από χρωματισμένα κεραμοποιημένα βασαλτικά σωματίδια στην άνω όψη, σε 

σχήμα ημικυκλικό ή ορθογώνιο ή ρόμβου.  

Ασφαλτόπανο Ελαστομερής στεγανωτική μεμβράνη με διπλό οπλισμό πολυεστέρα και υαλόπλεγμα και 

επικάλυψη πολυαιθυλενίου και από τις δύο πλευρές, βάρους 4,00kg/m², ρολό διαστάσεων 

1,00x10,00m 

Άσφαλτος Ψυχρό ασφαλτόμιγμα, το ποσοστό ασφάλτου στο μίγμα να κυμαίνεται από 4% ως 4,5% κατά 
βάρος αδρανών σύμφωνα με την ΑΑSHTO Τ-164. Το προϊόν θα είναι σε συσκευασία των 25 kg 

πλαστικού σάκου 

Ασφαλτοταινία Ελαστομερώς τροποποιημένη ταινία στεγανοποίησης με βάση την άσφαλτο, ψυχρής εφαρμογής 

,αυτοκόλλητη. 

Διακοσμητικό 

βότσαλο  

Λευκό φυσικό διακοσμητικό βότσαλο 4-12 cm, καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, απαλλαγμένο 

από κάθε είδους προσμίξεις, σε συσκευασία των 25 kg πλαστικού σάκου. 

Κεραμίδια  από 

Άργιλο 

Ολλανδικού ή Μεσογειακού τύπου με ή χωρίς επικάλυψη σμάλτου, κατασκευασμένα από φυσικές 

πρώτες ύλες, το χρώμα τους να μην αλλοιώνεται, να έχουν ικανοποιητική στεγανότητα σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές  ΕΝ 1304. 

Μεμβράνη Συνθετική διαπνέουσα στεγανοποιητική μεμβράνη κεραμοσκεπής με υψηλές τιμές 

ατμοδιαπερατότηπας και αντοχής 

Πετροβάμβακας Άκαυστο (Κατηγορία Α1-ΕΝ 13501-1) μονωτικό υλικό, φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά 

δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας όχι πάνω από 0,40 W/mK  

Εξηλασμένη 

Πολυστερίνη 

Οι πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη να είναι κατά τα πρότυπα EN 13164, να έχουν 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στους 10ο C (μετά από 25 χρόνια): 0,033, θερμική αντίσταση 

για εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 3εκ 0,90 και για εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ 1,50 

Πορομπετόν  Δομικά στοιχεία τύπου YTONG Block που παράγονται από χαλαζιακή άμμο και τσιμέντο σε 

διάφορα πάχη, μεγέθη και πυκνότητες. Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας να είναι 
0,090 έως 0,11 kCal/mhoC. Δυνατότητα να φέρει μεγάλα φορτία και εξαιρετική αντίσταση 

απέναντι στην πυρκαγιά.  

Τούβλα Τα τούβλα πρέπει είναι καλά ψημένα, να μην έχουν σκασίματα και κομμάτια ασβέστου, να έχουν 

ομοιομορφία χρωματισμού, αντοχή σε θλίψη περίπου 50Kg/cm2,  πρέπει να είναι χωρίς ρωγμές και 

δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7-15% του βάρους τους (ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1) 

Γύψος Ταχύπηκτος ορυκτός γύψος υψηλής καθαρότητας, γενικής χρήσεως κατάλληλος για οικοδομική 

χρήση 

Ρητίνη Οικοδομική ρητίνη για βελτιώσεις της πρόσφυσης, ελαστικότητας, μείωσης συρρίκνωσης πήξης, 

μεγάλη αύξηση της αντοχής σε τριβές και χημικές επιδράσεις, στεγανότητας κονιαμάτων 

Πλαστικοποιητής  Υγρό κονιαμάτων και υποκατάστατο ασβέστη σε τσιμεντοκονιάματα όπου η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο είναι τουλάχιστον 20% κ.β. σε σχέση με τα ξηρά αδρανή 

Τσιμεντόλιθο Διαστάσεων 39Χ15Χ19 εκατοστά αρίστης ποιότητας, να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή), 

να έχουν αντοχή σε θλίψη ( κατά ΕΝ 772-3 και ASTM C 140) 

Ταινία αρμολόγησης Ταινία αρμολόγησης γυψοσανίδας αυτοκόλλητη από ισχυρό πλέγμα fiberglass και ακρυλική 

κόλλα 

Γυψοσανίδα Γυψοσανίδες κοινές, από φυσικό ορυκτό γύψο, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, οιουδήποτε σχήματος, 

πλάτους και μήκους. Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ ISO 6308, και τα αναφερόμενα σε 

αυτή πρότυπα 

Γυψοσανίδα ανθυγρή Γυψοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm, κατασκευασμένες από φυσικό ορυκτό γύψο, άκαυστη  
με μηδενική υδροαπορροφητικότητα, με μυκητοκτόνες ουσίες κατά της μούχλας (EN 520 DIN 

18180) 

Γωνιόκρανο Από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30mm, 

για προστασία των κατακόρυφων ακμών, γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με 

γαλβανισμένες βίδες  

Ορθοστάτες  Προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα, πάχους 0,5mm, τύπου CW 50mm και CW 75mm κατάλληλο 

για στερέωση γυψοσανίδων 

Στρωτήρες Προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα, πάχους 0,5mm, τύπου UW 50mm και UW 75mm κατάλληλο 

για στερέωση γυψοσανίδων 

Σοβάς  Έτοιμο, λευκό, ταχύπηκτο, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα σοβά μιας στρώσης, με βάση το 

λευκό τσιμέντο, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που 

εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές 
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Στόκος 

σπατουλαρίσματος 

(σκόνη) 

Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο µε υδαταπωθητικές ρητίνες, 

κατάλληλος για σπατουλάρισμα – στοκάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα, 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε συσκευασία σάκων 5kg 

Στόκος έτοιμος Έτοιμος 100% ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή 

στην υγρασία και τον παγετό, κατάλληλος για σπατουλάρισμα – στοκάρισμα επιφανειών από 

σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

 

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Χρώματα 

Θα πρέπει να κατασκευάζονται βάση ευρωπαϊκών πρότυπων, της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, 

πίνακας Α)-μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις. Τα προϊόντα δεν πρέπει να 

περιέχουν ενώσεις μολύβδου και χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά. Πάνω στις συσκευασίες θα πρέπει να 

αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Όπου αναγράφεται ο όρος «τύπου» στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό ο προσφέρον έχει δικαίωμα να προσφέρει προϊόν άλλης κατασκευάστριας εταιρείας με 

την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύετε από κατατεθειμένα τεχνικά φυλλάδια και των δύο εταιρειών ότι το 

προσφερόμενο προϊόν είναι ισοδύναμο ή και ανώτερο με αυτό του πίνακα. Τα είδη θα πρέπει να έχουν τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Αστάρι (Πορομπετόν) Έτοιμο ρητινούχο υδροδιαλυτό γαλάκτωμα, υψηλής ποιότητας κατάλληλο για εφαρμογή σε 

υποστρώματα (πορομπετόν) προτού την επίστρωσή τους με σοβάδες ή το βάψιμό τους.  

Αστάρι (για πισίνες) Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών κατάλληλο για εμποτισμό επιφανειών πριν την εφαρμογή 

εποξειδικών βαφών 

Αστάρι (Ασφαλτικό 

γαλάκτωμα) 

Ασφαλτικό γαλάκτωμα κατάλληλο για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτόπανων), 

καθώς και για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων κλπ. Περιεκτικότητα 

σε νερό: 40-50% κ.β. Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό: 50-60% κ.β. 

Αστάρι (γύψου) Υδροδιαλυτό μονωτικό επιφανειών, για στεγνά απορροφητικά υποστρώματα ορυκτής βάσης, 

γύψου, κατάλληλο για την εξουδετέρωση της χημικής αντίδρασης διόγκωσης των επιφανειών. 

Αστάρι  Εσωτ. και εξωτ. Χρήσης. Υδροδιαλυτό γαλάκτωμα κατάλληλο για υπόστρωμα των 

υδατοδιαλυτών χρωμάτων (πλαστικά, ακρυλικά, τσιμεντοχρώματα, Relief κα) εσωτερικών και 

εξωτερικών επιφανειών. Η απόδοση πρέπει να είναι περίπου 15-20 m2/L για κάθε επίστρωση. 

Αστάρι 

(Πολυουρεθανικό) 

Πολυουρεθανική ρητίνη 2 συστατικών κατάλληλη για προετοιμασία επιφανειών για την 

εφαρμογή πολυουρεθανικών επαλειφόμενων, στεγανωτικών. Πυκνότητα (Α+Β): 1,06 kg/l,  
Ιξώδες: 1500 mPa  

Αστάρι (Χαλαζιακό) Αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, με ισχυρή πρόσφυση σε 

λείες επιφάνειες, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα εφαρμοστεί σοβάς ή 

εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη αποτρέποντας πιθανές αποκολλήσεις  

Αστάρι μετάλλου Αστάρι με βάση ρητίνες, κατάλληλο για υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων. Πρέπει να δημιουργεί άριστη 

επιφάνεια για επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση και 

καλυπτικότητα 

Αφρός 

πολυουρεθάνης 

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός, ενός συστατικού, σχεδιασμένος για σφράγιση και 

πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Κατά DIN 4102-1 

Βερνίκι πέτρας Ακρυλικό, διάφανο, υδατικής βάσεως βερνίκι εμποτισμού, φυσικών και τεχνητών πετρών, 

διακοσμητικών τούβλων, με φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, απόδοσης 1lt/8-

10m². Σύμφωνο με την Οδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE 

Βερνίκι ξύλου Οικολογικό άχρωμο ή με χρώμα, άοσμο βερνίκι νερού εμποτισμού εσωτερικών και εξωτερικών 

ξύλινων επιφανειών, με φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας, υδαταπωθητικό, 

απόδοσης 1lt/8-10m². Σύμφωνο με την Οδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE 

Λάδι ξυλοπροστασίας Λεπτόρρευστο υγρό από μείγμα ελαίων  κατάλληλο για προστασία ξύλινων επιφανειών. 

Απόδοσης 1lt/13-15m².   

Διαλυτικό 
(Πιστολιού) 

Γενικής χρήσης διαλυτικό νίτρου για νιτροκυτταρινούχα προϊόντα, διαυγές υγρό, χημικά σταθερό 
κατάλληλο για χρήση με πιστόλι βαφής. Στη συσκευασία του υλικού θα πρέπει να αναγράφει 

πληροφορίες που αφορούν, την προτιθέμενη χρήση του. 

Διαλυτικό (Πινέλου) Γενικής χρήσης διαλυτικό νίτρου για νιτροκυτταρινούχα προϊόντα, διαυγές υγρό, χημικά σταθερό 

κατάλληλο για βαφή με πινέλο ή για καθαρισμό εργαλείων. Στη συσκευασία του υλικού θα πρέπει να 

αναγράφει πληροφορίες που αφορούν, την προτιθέμενη χρήση του. 

Διαλυτικό Διαλυτικό βερνικιών και χρωμάτων νιτροκυτταρίνης σε υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες υψηλής 
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(Πολυουρεθάνης) υγρασίας περιβάλλοντος. Στη συσκευασία του υλικού θα πρέπει να αναγράφει πληροφορίες που 

αφορούν, την προτιθέμενη χρήση του. 

Καθαριστικό 

(Μαρμάρων) 

Υγρό διάφανο υγρό με περιεκτικότητα μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, κιτρικό οξύ 

και λιγότερο από 5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά και Ph 0-1, κατάλληλο για καθαρισμό 

μαρμάρινων επιφανειών 

Καθαριστικό 

(Πλακιδίων) 

Υγρό διάφανο υγρό με περιεκτικότητα υδροχλωρικού οξέως, Ph 0-1, κατάλληλο για καθαρισμό 

επιφανειών κεραμικών πλακιδίων 

Κοντάρι βαψίματος Κοντάρι πτυσσόμενο μεταλλικό 1-2 m α' ποιότητος κατάλληλο για προσαρμογή ρολού βαψίματος 

ή βούρτσας 

Βερνικόχρωμα 

(Μετάλλου) 

Αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτου (λαδομπογιά) για εσωτερική – εξωτερική χρήση Α’ ποιότητας 

σε διάφορες αποχρώσεις, να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά, κατάλληλο για χρήση με πινέλο 
ή πιστόλι 

Βούρτσα βαψίματος  Βούρτσα βαψίματος (Πατρογκάκι) ξύλινη, τύπου BW 116 ή 117 με άσπρη τρίχα  

Πινέλο  Επίπεδο πινέλο βαφής µε ξύλινη λαβή και λευκή συνθετική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώµατα, 

διαστάσεων Νο 1'', Νο 3'', Νο 2,5'' 

Πινέλο κονταριού Επαγγελτικό επίπεδο πινέλο, για τοποθέτηση σε κοντάρι, µε πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε 

οποιαδήποτε κλίση, κατάλληλο για όλα τα χρώµατα  Νο 3'' 

Πινέλο γωνίας Στραβοπίνελο με λευκή τρίχα (ισοκέφαλη), μακριά ξύλινη λαβή, κατάλληλο  για όλα τα  χρώματα 

Κύλινδρος (ρολό) 

βαψίματος 

Ρολό βαφής σε διάφορα νούμερα No 24, 18, 10, από γούνα μερινός, κατάλληλο για χρώματα 

νερού και διαλυτού 

Σχάρα πλαστική Πλαστική σχάρα χρώματος για το στράγγισμα του κυλίνδρου (ρολού) βαψίματος.  Η σχάρα 

ρολαρίσματος πρέπει να ταιριάζει στο μέγεθος του κουβά 

Σκάφη βαφής  Πλαστική σκάφη βαφής κατάλληλη για ρολά No 24, 18, με ανάγλυφη επιφάνεια 

Σπάτουλα Σπάτουλα στοκαρίσματος INOX με ξύλινη ή πλαστική λαβή 40 mm, 50 mm 

Σπρέι βαφής Σπρέι ακρυλικής βάσης 400ml διαφόρων χρωμάτων, για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, µε εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV και μεγάλη καλυπτικότητα δημιουργώντας ένα 

ανθεκτικό στρώμα χρώματος σε πολλές επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά κ.α. 

Στεγανωτικό 

πολυουρεθανικής 

βάσης 

Ελαστομερής, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη χαμηλού ιξώδους, κατάλληλη να σχηματίζει 

μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη, συσκευασία 25 Kg 

Στεγανωτική βαφή Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών υδατικής διασποράς, κατάλληλη για χρήση 

προστατευτική σε σκυρόδεμα, πέτρα, γύψο, άσφαλτο, μέταλλο, γυαλί, κτλ., τόσο σε οριζόντιες 

όσο και σε κάθετες επιφάνειες 

Χαρτοταινία Χαρτοταινία 30mm, 40mm ισχυρής επικόλλησης α' ποιότητας 

Χρώμα πλαστικό 
εσωτερικού χώρου 

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα συμπολυμερούς βάσης, άριστης ποιότητας 
κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κλπ σε 

διάφορα χρώματα  

Χρώμα πλαστικό 

εξωτερικού χώρου 

Ακρυλικό χρώμα, εξαιρετικής ποιότητας, οικολογικό, για βαφή και προστασία εξωτερικής 

τοιχοποιίας, µε εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, σε διάφορα χρώματα 

Χρώμα 

διαγραμμίσεων 

Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους  ακρυλικούς διαλύτες 

κατάλληλο για εφαρμογή  σε οδόστρωμα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ 1871 

Υδρόχρωμα Θα είναι εξαιρετικής ποιότητας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε επιφάνειες από 

ασβέστη, αλλά όχι πλαστικό. Για χρήση με ψεκαστήρα ή χρωστήρα 

Χρώμα (πισίνας)  Εποξειδική  αντιδιαβρωτική βαφή κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές 

καταπονήσεις, καθώς και άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή περιοδικά κάτω από την επίδραση 

γλυκού ή θαλασσινού νερού, διαλυμάτων χημικών αντιδραστηρίων και των ατμών τους 

Ο συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει τους πίνακες του παραρτήματος τεχνικών προσφορών. 

Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει και δεν έχει υποβάλλει τον Πίνακα ή έχει ελλείψεις 

αποκλείεται από την συνέχιση της διαδικασίας. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Οι τιμές είναι σε ευρώ πλέον ΦΠΑ και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. 

 

Ξυλεία     CPV 03419000-0      

Περιγραφή Μ.Μ. Χαρακτηριστικά Ποσότητα Τιμή/Μ.Μ. 

€ 

Σύνολο € 

Ινοσανίδα-Γιασενίτ τεμ 280x183x0,04cm 40,00 14,00 560,00 

Κόντρα πλακέ τεμ 2,5x1,25x1,5cm 20,00 30,00 600,00 

Κόντρα πλακέ θαλάσσης τεμ 2,5x1,25x1,5cm 30,00 45,00 1.350,00 

Ξυλεία εμφανής  m κολόνα 12x12cm 25,00 10,00 250,00 

Ξυλεία οικοδομική τεμ σανίδια 400x10x2,5cm 49,00 3,00 147,00 

Ξυλεία ραμποτέ  m2 60x18mm 60,00 7,40 444,00 

Ξυλεία Σουηδίας τεμ 7,5x15x4,80cm 15,00 19,04 285,60 

Ξυλεία Τσεχίας-καδρόνι τεμ 400x6x5cm 30,00 3,50 105,00 

Πλακάζ τεμ 2,5x1,25x0,9cm 20,00 7,31 146,20 

Σανίδια-τάβλες τεμ 300x10x2,5cm 27,00 2,50 67,50 

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φιλμ δύο (2) 
όψεων- Μελαμίνη 

m2 έγχρωμη (366x183x16) 45,00 6,50 292,50 

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φιλμ δύο (2) 
όψεων- Μελαμίνη 

m2 λευκή (366x183x16) 45,00 5,56 250,20 

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φιλμ δύο (2) 
όψεων- Μελαμίνη 

m2 έγχρωμη (366x183x8) 47,00 6,00 282,00 

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φιλμ δύο (2) 
όψεων- Μελαμίνη 

m2 λευκή (366x183x8) 44,00 5,00 220,00 

Μερικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 5.000,00 

 

Οικοδομικά Υλικά     CPV 44111000-1 

Περιγραφή Μ.Μ. Χαρακτηριστικά Ποσότητα  Τιμή/Μ.Μ. σε 
€ 

Σύνολο σε 

€ 

Σκύρα m3  41 14,00 574,00 

Κυβόλιθοι m2  31 9,50 294,50 

Πέτρα ακανόνιστη m2  4 6,00 24,00 

Τσιμεντόστοκος συσκ. 25kg 20 16,00 320,00 

Κόλλα πλακιδίων 
ακρυλική 

συσκ. 25kg 10 11,00 110,00 

Κόλλα πλακιδίων  
τύπου ΑΚ 10 

συσκ. 25kg 10 7,00 70,00 

Βενζινόκολλα Κ205 Τεμ. 1kg 3 7,00 21,00 

Αρμόστοκος kg Λεπτόκοκκος - πλακιδίων 50 0,80 40,00 

Κόλλα τεμ Εξωτερικής χρήσης 25kg (τσιμεντούχο) 5 10,25 51,25 

Κόλλα τεμ Λευκή για YTONG - 25kg 5 7,88 39,40 

Ασβέστης Kg Σάκο 120 1,20 144,00 

Ασφαλτικό κεραμίδι Συσκ Δέμα 3m2,  Ημικυκλικό, Ορθογώνιο, Ρόμβος, 
Κόκκινο-πράσινο 

60 25,00 1500,00 

Ασφαλτόπανο m3 Ύψος 100cm 154 4,50 693,00 

Άσφαλτος Kg Ψυχρή άσφαλτος 1250 0,45 562,50 

Ασφαλτοταινίες m 100cm ταινία αυτοκόλλητη 50 7,69 384,50 

Ασφαλτοταινίες συσκ 10m x 15cm 50 12,38 619,00 

Ασφαλτοταινίες συσκ 10m x 20cm 50 16,64 832,00 

Ασφαλτοταινίες συσκ 10m x 30cm 40 24,76 990,40 

Διακοσμητικό 
βότσαλο 

συσκ Λευκό 4-12cm, 25kg 40 8,93 357,20 

Κεραμίδι τεμ Ολλανδικό 300 0,56 168,00 
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Κεραμίδι τεμ Μεσογειακού απλό 300 0,68 204,00 

Κεραμίδι τεμ Μεσογειακού σμάλτο 312 1,00 312,00 

Μεμβράνη m2 Κεραμοσκεπών 500 1,84 920,00 

Πετροβάμβακας m2 75kg 5cm 150 4,00 600,00 

Πετροβάμβακας m2 50kg 5cm 150 4,15 622,50 

Πολυστερίνη συσκ 1000x600x30mm - 8,4m2 20 26,89 537,80 

Πολυστερίνη συσκ 1000x600x50mm - 4,8m2 20 23,73 474,60 

Πορομπετόν m3 διάφορες διαστάσεις 40 115,00 4600,00 

Τούβλο τεμ Διαστάσεις Μ330 x Π180 x Υ150 300 0,56 168,00 

Τούβλο τεμ Διαστάσεις Μ330 x Π200 x Υ150 300 0,64 192,00 

Τούβλο τεμ Διαστάσεις Μ330 x Π90 x Υ150 299 0,35 104,65 

Γύψος τεμ Σακί 5 kg, οικοδομικός 30 2,50 75,00 

Ρητίνη Kg πρόσθετο κονιαμάτων - μπετόν 100 4,25 425,00 

Πλαστικοποιητής τεμ 1kg 10 3,57 35,70 

Πλαστικοποιητής τεμ 5kg 5 12,81 64,05 

Τσιμεντόλιθο τεμ Διαστάσεις 17x17x34cm 400 0,50 200,00 

Ταινία αρμολόγησης τεμ 100mm x 25m 11 5,29 58,19 

Γυψοσανίδα m2 Εξωτ. χρήσης (ανθυγρή) 12,5mm 50 3,00 150,00 

Γυψοσανίδα m2 Εσωτ. χρήσης 12,5mm 90 2,25 202,50 

Γωνιόκρανο τεμ 3m 30x30x0,5 mm  60 1,50 90,00 

Ορθοστάτης τεμ 3m 50 x 50 40 2,30 92,00 

Ορθοστάτης τεμ 3m 75 x 50 40 2,60 104,00 

Στρωτήρας τεμ 3m 50 x 40mm 40 1,80 72,00 

Στρωτήρας τεμ 3m 75 x 40mm 40 2,25 90,00 

Σοβάς Συσκ 40kg 10 7,34 73,40 

Σοβάς Συσκ Ταχύπυκτος - επισκευαστικός 25kg 10 5,97 59,70 

Σοβάς Συσκ Ταχύπυκτος - επισκευαστικός 5kg 10 2,99 29,90 

Στόκος τεμ Γυψοσανίδας 5kg λεπτόκοκκης σκόνης (Uniflot) 5 5,54 27,70 

Στόκος Kg Έτοιμος ακρυλικός στόκος σπάτουλας  12 0,63 7,56 

Μερικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 18.387,00 

 

 

Χρώματα   CPV 24200000-6 

Περιγραφή Μ.Μ. Χαρακτηριστικά Ποσότητα  Τιμή/Μ.Μ. 
€ 

Σύνολο 

€ 

Αστάρι τεμ Για πορομπετόν (ΥΤΟΝG) 4 kg 8 24,68 197,44 

Αστάρι τεμ 10 kg  Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών με διαλύτες 
(για πισίνες) τύπου DUROFLOOR-BI 

10 65,00 650,00 

Αστάρι τεμ Ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίησης 17Kg 12 40,00 480,00 

Αστάρι τεμ Για γύψο, 5kg 10 12,91 129,10 

Αστάρι Lit Νερού εσωτ και εξωτ χρήσης για τοίχους / ταβάνια 20 3,67 73,40 

Αστάρι Συσκ Πολυουρεθανικό για στεγανωτικό 17kg 5 85,00 425,00 

Αστάρι Kg Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 5 5,50 27,50 

Αστάρι 
μετάλλου  

375ml 
Αντιοξειδωτικό υπόστρωμα μετάλλων 

20 3,09 61,80 

750ml 20 4,85 97,00 

Αφρός τεμ Αφρός πολυουρεθάνης  χαμηλής διόγκωσης 300ml 5 2,50 12,50 

Αφρός τεμ Αφρός πολυουρεθάνης  χαμηλής διόγκωσης 750ml 5 4,50 22,50 

Βερνίκι πέτρας 0,750Lit Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού φυσικών και 
τεχνητών πετρών 

10 5,81 58,10 

2,5Lit 5 16,93 84,65 

Βερνίκι ξύλου 0,750Lit Εφαρμογή σε ξύλα εξωτερικού χώρου (άχρωμο ή χρώμα) 

- βάσεως νερού - Φινίρισμα ματ 

20 8,71 174,20 

2,5Lit 10 24,19 241,90 

Λάδι ξύλου 0,750Lit Συντήρηση / φρεσκάρισμα (σκληρών κυρίως ξύλων) -  
μείγμα από έλαια 

10 10,80 108,00 

Διαλυτικό Lit Πιστολιού 10 3,24 32,40 

Διαλυτικό Lit Πινέλου 20 3,41 68,20 

Διαλυτικό Lit Πολυουρεθάνης 8 4,10 32,80 

Καθαριστικό  Lit Εξωτερικών Μαρμάρων 20 4,41 88,20 

Καθαριστικό Lit Όξινο για κεραμικά πλακίδια 5 3,68 18,40 

Κοντάρι τεμ Πτυσσόμενο 1m-2m για ρολό - βούρτσα 10 2,66 26,60 

Βερνικόχρωμα 
μετάλλου 

375ml 
Για μεταλλικές επιφάνειες - διάφορες αποχρώσεις 

50 3,58 179,00 

750ml 20 6,29 125,80 
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Βούρτσα -
Βαψίματος 
Πατρογκάκι 

τεμ Ξύλινο τύπου BW 116 άσπρη τρίχα 8 1,71 13,68 

τεμ 
Ξύλινο τύπου BW 117 άσπρη τρίχα 

10 2,56 25,60 

Πινέλο τεμ 1'' με ξύλινη λαβή 10 1,05 10,50 

τεμ 3'' με ξύλινη λαβή, άσπρη τρίχα 10 5,47 54,70 

τεμ 2 1/2" με ξύλινη λαβή, άσπρη τρίχα 10 4,75 47,50 

Πινέλο 
κονταριού 

τεμ 
Κονταριού 3΄΄ 

10 3,68 36,80 

Πινέλο γωνίας τεμ σπαστό 1'' 10 1,71 17,10 

Ρολό τεμ Κύλινδρος βαφής με χερούλι (18cm) 10 3,57 35,70 

τεμ Κύλινδρος βαφής με χερούλι (24cm) 10 5,99 59,90 

τεμ Κύλινδρος βαφής με χερούλι (10cm) 15 1,53 22,95 

Σχάρα  τεμ Πλαστική σχάρα για στράγγισμα ρολών βαφής σε κουβά 10 1,03 10,30 

Σκάφη βαφής τεμ Για ρολά μέχρι 18 εκατοστά 10 1,96 19,60 

τεμ Για ρολά μέχρι 24 εκατοστά 10 2,35 23,50 

Σπάτουλα τεμ Στοκαρίσματος INOX με ξύλινη λαβή 40mm 22 3,24 71,28 

Σπάτουλα τεμ Στοκαρίσματος INOX με ξύλινη λαβή 50mm 15 3,84 57,60 

Σπρέι τεμ Χρώματος ακρυλικό διάφορες αποχρώσεις 300ml 30 2,60 78,00 

Στεγανωτικό 
πολυουρεθ. 

Συσκ Απαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης και 
ελεγχόμενη διάρκεια ζωής 25ετη (υπο τις δυσμενέστερες 
συνθήκες 25kg 

10 85,00 850,00 

Στεγανωτική 
βαφή 

Συσκ Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών υδατικής 
διασποράς 1kg+1kg 

5 6,51 32,55 

Χαρτοταινία τεμ 30mmX45m 30 1,32 39,60 

Χαρτοταινία τεμ 50mmΧ45m 21 1,45 30,45 

Χρώμα 
πλαστικό 
εσωτερικού 
χώρου 

τεμ 0,375 λιτ βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA τύπου 
Super Nepal 

15 2,55 38,25 

τεμ 0,750 λιτ βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA 
οικολογικό τύπου Neopal Eco 

20 3,84 76,80 

Χρώμα 
πλαστικό 

τεμ 10λιτ / 9λιτ βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA 
οικολογικό 

30 20,00 600,00 

τεμ 3 λιτ βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA οικολογικό 20 9,39 187,80 

Χρώμα 
εξωτερικού 
χώρου 

τεμ 10λιτ Ακρυλικό Ματ εξωτερικής Χρήσης τύπου Vivecryl 30 25,00 750,00 

Χρώμα 
διαγραμμίσεων 

τεμ 2,5lit διαγραμμίσεως τύπου MarkLine 10 16,64 166,40 

Υδρόχρωμα 
3Lit Υδρόχρωμα για ταβάνια τύπου Vivechrom Fit  60 5,32 319,20 

9Lit Υδρόχρωμα για ταβάνια τύπου Vivechrom Fit  60 13,31 798,60 

Χρώμα 
(πισίνας) 

τεμ 9,6kg Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες 
(για πισίνες) τύπου EPOXYCOAT-S 

20 85,37 1.707,40 

Χρώμα τεμ 9λιτ βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA (πλαστικό) 15 25,61 384,15 

Χρώμα τεμ Βασικό Πλαστικό mat σε αποχρώσεις (Κίτρινο, Κόκκινο, 
Μπλε, Πράσινο, Ώχρα, Κεραμιδί, Καφέ, Μαύρο)για το 
χρωματισμό 180ml 

10 1,96 19,60 

Μερικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 10.000,00 

 

Χρυσούπολη, 13.04.2021 

 

   Συντάχθηκε & Θεωρήθηκε 

   

                                                                      Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού 

  Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

   

  Στεφανίδης Γεώργιος 


