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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τίτλος «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Σχολικών Κτιρίων» 

Προϋπολογισμός: 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 15.7311.0006 

CPV: 24200000-6 Χρώματα 

Γενική Περιγραφή Προμήθειας 

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

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

Συγκεκριμένα η προμήθεια θα αφορά την προμήθεια χρωμάτων 

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

ποσότητες θα προκύψουν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου. 

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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- 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 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 βάσει τιμής. Η προσφερόμενοι 

έκπτωση θα είναι αυτή που θα καθορίσει τις τελικές 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 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κωδικός CPV Περιγραφή είδους Δαπάνη 

24200000-6 Χρώματα 30.000,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

Προϋπολογισθείσα πίστωση εκτέλεσης της προμήθειας 37.200,00€ 

 

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. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 
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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. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή άλλου στα είδη μέχρι παράδοσης αυτών. 

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

 

Ειδική όροι εκτέλεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης 

 Τμηματικά Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αποθήκη και δεν γίνεται λόγω της φύσης της 

παρούσας σύμβασης να καταγραφτούν αναλυτικά με κάθε λεπτομέρεια τα υλικά που θα απαιτηθούν 

η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, με ελάχιστη παραγγελθείσα ποσότητα μίας συσκευασίας 15lt. Ο 

ανάδοχος με την κατάθεση προσφοράς αποδέχεται τον όρο αυτόν ανεπιφύλακτα. Προσφορά που 

περιέχει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα αποστείλει την ελάχιστη 

παραγγελθείσα ποσότητα όπως αναφέρεται παραπάνω ή αναφέρει διαφορετική από αυτήν 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Τόπος Παράδοσης. Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αποθήκη ούτε υπάρχουν χώροι στα κτίρια 

που χρίζουν συντήρηση, τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται από τον Ανάδοχο στον εκάστοτε χώρο 

εργασίας (σχολικά κτίρια) σε όλη την χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Νέστου έτσι ώστε το 

συνεργείο να έχει στη διάθεσή του το απαιτούμενο υλικό για την αποπεράτωση των εργασιών. Το 

κόστος μεταφοράς θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Προσφορά που περιέχει τον όρο ότι κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης δεν αποδέχεται τον τόπο παράδοσης ή αναφέρει διαφορετικό απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, 

 Χρόνος Παράδοσης. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια οι ποσότητες των υλικών που 

θα απαιτηθούν κατά τη συντήρηση των επιφανειών ενός κτιρίου και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

φυλασσόμενοι αποθηκευτικοί χώροι στο Δήμο, η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα 

πρέπει να παραδίδεται στον χώρο εργασίας (Σχολικό Κτίριο) έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω 

εντός 48 ωρών και το αργότερο έως τις 8:30 π.μ. έτσι ώστε το συνεργείο να είναι σε θέση να 

εκτελέσει τις εργασίες χωρίς να περιμένει σε αναμονή τα υλικά. Η παραγγελία θα αποστέλλεται έως 

τις 16:00 μ.μ. (ώρες εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου) στον Ανάδοχο. Προσφορά που περιέχει 

τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν αποδέχεται τον χρόνο παράδοσης όπως αναφέρεται 

παραπάνω ή αναφέρει διαφορετικό από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Φασματογράφο Κατά τον ελαιοχρωματισμό των σχολικών κτιρίων – αιθουσών δεν θα γίνει 

χρωματισμός όλων των επιφανειών - πλευρών για εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Για να υπάρχει  

ομοιομορφία και ομοιοχρωμία των επιφανειών που θα χρωματιστούν με τις παλιές, κρίνεται 

αναγκαία ο οικονομικός φορέας να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, Φασματογφράφο, ώστε η 

απόχρωση των παλαιών (μη χρωματισμένων) και των νέων (χρωματισμένων) να είναι απολύτως 

όμοια. Η λήψη δείγματος της προς χρωματισμό επιφάνειας θα γίνεται από τον οικονομικό φορέα 

χωρίς να επιβαρύνεται το συνεργείο εκτέλεσης των συντηρήσεων. Σε περίπτωση που κατά τον 

ελαιοχρωματισμό παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει η προαναφερόμενη ομοιομορφία καθώς και 

ομοιοχρωμία μεταξύ των νέων και παλαιών επιφανειών, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προβεί 
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σε μίσθωση συνεργείου και εκ νέου χρωματισμού των επιφανειών με το συνολικό κόστος, συνεργείο 

χρωματισμού και υλικών, να τον επιβαρύνουν εξολοκλήρου. Προσφορά που περιέχει τον όρο ότι 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα προβαίνει ο ίδιος στη λήψη δειγμάτων ή δεν αποδέχεται την 

αποκατάσταση έτσι όπως περιγράφεται απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Ο Ανάδοχος που θα εκτελέσει τη σύμβαση και παραβιάζει έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους 

ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής 

καλής λειτουργίας. 

 

A. 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. Πάνω στις συσκευασίες θα πρέπει να 

αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 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  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 (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 

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. 

Κοντάρι βαψίματος Κοντάρι πτυσσόμενο μεταλλικό 2-4m α' ποιότητος κατάλληλο για προσαρμογή ρολού βαψίματος 

ή βούρτσας ή πινέλου 

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 

Σπρέι βαφής Σπρέι ακρυλικής βάσης 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. 

Στεγανωτική βαφή Εποξειδική επίστρωση υδατικής διασποράς, κατάλληλη για χρήση προστατευτική σε σκυρόδεμα, 

πέτρα, γύψο, άσφαλτο, μέταλλο, γυαλί, κτλ., τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες 

Χρώμα πλαστικό 

εσωτερικού χώρου 

Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα συμπολυμερούς βάσης, άριστης ποιότητας 

κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κλπ  

Χρώμα πλαστικό 

εξωτερικού χώρου 

Ακρυλικό χρώμα (100%), εξαιρετικής ποιότητας, για βαφή και προστασία εξωτερικής 

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

υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες 

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

ασβέστη, αλλά όχι πλαστικό. 

 



 5 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Οι τιμές είναι σε ευρώ πλέον ΦΠΑ και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. 

Διευκρινήσεις σχετικά με την τιμή του πλαστικού χρώματος (εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης) 

1. Η αναγραφόμενη τιμή στον πίνακα είναι για το λευκό χρώμα και όλες τις αποχρώσεις PAL 

2. Η αναγραφόμενη τιμή στον πίνακα επιβαρύνεται με ποσοστό 10% για τις DARK – αποχρώσεις 

3. Η αναγραφόμενη τιμή στον πίνακα επιβαρύνεται με ποσοστό 25% για τις Transparent – αποχρώσεις 

Χρώματα   CPV 24200000-6 

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

Σύνολο 

€ 

Αστάρι  

Συσκευασία 1 lt 

για Πορομπετόν 

60 3,02 181,2 

Συσκευασία 5 lt 50 13,55 677,5 

Συσκευασία 20 lt 40 48,39 1935,6 

Αστάρι 

Συσκευασία 1 lt 

εσωτ και εξωτ χρήσης 

50 4,03 201,5 

Συσκευασία 5 lt 50 18,07 903,5 

Συσκευασία 20 lt 40 64,52 2580,8 

Αστάρι 

Συσκευασία 1 lt 

Χαλαζιακό 

50 4,54 227 

Συσκευασία 3 lt 50 12,19 609,5 

Συσκευασία 10 lt 40 36,29 1451,6 

Αστάρι 

Συσκευασία 0,75 lt 

μετάλλου 

50 5,75 287,5 

Συσκευασία 2,5 lt 50 17,16 858 

Συσκευασία 5 lt 42 30,65 1287,3 

Βερνίκι  
Συσκευασία 1 lt 

πέτρας 
50 7,75 387,5 

Συσκευασία 4 lt 50 27,42 1371 

Βερνίκι  
Συσκευασία 1 lt 

ξύλου 
40 12,76 510,4 

Συσκευασία 2,5 lt 50 28,23 1411,5 

Λάδι  

Συσκευασία 1 lt 

Ξυλοπροστασίας 

50 7,66 383 

Συσκευασία 2,5 lt 40 17,16 686,4 

Συσκευασία 5 lt 50 30,65 1532,5 

Διαλυτικό 
Συσκευασία 1 lt 

Πιστολιού 
40 2,73 109,2 

Συσκευασία 5 lt 50 12,1 605 

Διαλυτικό 
Συσκευασία 1 lt 

Πινέλου 
40 2,28 91,2 

Συσκευασία 4 lt 45 8,06 362,7 

Κοντάρι Τεμάχιο 
 

5 8,06 40,3 

Βερνικόχρωμα  
Συσκευασία 0,75 lt 

μετάλλου 
25 7,86 196,5 

Συσκευασία 2,5 lt 30 23,49 704,7 

Συσκευασία 5 lt 30 41,94 1258,2 

Σπρέι Συσκευασία 400 ml 
 

35 2,82 98,7 

Στεγανωτική 

βαφή 

Συσκευασία 1kg 

 

10 4,37 43,7 

Συσκευασία 5kg 50 19,57 978,5 

Συσκευασία 15kg 50 52,42 2621 

Χρώμα 

πλαστικό  

Συσκευασία 1 lt 

εσωτερικών χώρων 

50 3,53 176,5 

Συσκευασία 3 lt 40 9,49 379,6 

Συσκευασία 10 lt 50 28,23 1411,5 

Χρώμα 

πλαστικό 

Συσκευασία 1 lt 

εξωτερικών χώρων 

10 4,54 45,4 

Συσκευασία 3 lt 50 12,19 609,5 

Συσκευασία 10 lt 50 36,29 1814,5 

Υδρόχρωμα 
3Lit 

 

50 4,88 244 

10Lit 50 14,52 726 

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 30.000,00 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Χρώμα πλαστικό – Εσωτερικής Χρήσης 

Ρητίνη: ∆ιασπορά με βάση συμπολυμερές στυρενίου-ακρυλικό 

Πυκνότητα (λευκό): <= 1.48±0.05 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-12, 20°C) 

Ιξώδες παραγωγής: >= 110±10 KU (ASTM D 562-05, 25°C) 

Ιξώδες έτους: >= 115±15 KU (ASTM D 562-05, 25°C) 

Στερεά κ.ό.(λευκό): >= 40±3% (ISO 3233-98 ) 

pH: >= 8.4±0.4 (ISO 976-2013) 

Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: όχι κάτω των 4000 κινήσεις (ASTM D 2486-06) 

Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: Κλάση 2 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11998-02) 

Απόδοση: >=10.5±1.0 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 

 

Χρώμα πλαστικό – Εξωτερικής Χρήσης 

Ρητίνη: Ακρυλική ∆ιασπορά 

Πυκνότητα (λευκό): >= 1.47±0.05 gr/ml 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων 

ορυκτών υποστρωμάτων. Οριακή Τιμή ΠΟΕ: >= 40 g/l. Καθώς να περιέχει<= 16g/l πτητικές 

οργανικές ενώσεις 

Δείκτης κιτρινίσματος: <= 1,0 

Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο όχι κάτω των 7.500 κινήσεις 

Επιταχυνόμενη γήρανση σε ακτινοβολία UV: >= 2000h 

Χρόνοι στεγνώματος 

Στεγνό <= 40±10 λεπτά (ASTM D 1640-03). 

Επαναβαφή <= 1,5±0,5 ώρες. 

 

Στην τεχνική προσφορά ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει το τεχνικό φυλλάδιο όλων των 

ειδών (εκτός του κονταριού) όπου αποτυπώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Προσφορά που δεν 

περιέχει τα τεχνικά φυλλάδια όλων των ειδών (εκτός του κονταριού) ή υπάρχουν αποκλίσεις σχετικά με 

τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδετες.  

 

Χρυσούπολη, 30-07-2021 

 

   Συντάχθηκε & Θεωρήθηκε 

   

 Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού 

  Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

   

  Στεφανίδης Γεώργιος 


