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ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για τη συντήρηση κτιρίων, οδών, 
παιδικών χαρών, φρακτών, παγκακίων και λοιπών υποδομών για το έτος 2023.  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα της νομοθεσίας και 
κατάλληλα για χρήση χρωματισμών σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

(ΕΛΟΤ 924, ΕΛΟΤ 884-1&2, EN ISO 2810) 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

(ΕΛΟΤ 924, ΕΛΟΤ 884-1&2, EN ISO 2810) 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 

σιδηρών επιφανειών (EN ISO 12944-1 έως -8) 
 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009 χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 
 
Τα υλικά που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 
απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνει από την υπηρεσία του 
Δήμου. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, φιλικά προς 
τον χρήστη και το περιβάλλον (οικολογικά) και μειωμένης περιεκτικότητας σε Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις ( VOC).  
 
Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά, από τα οποία θα προκύπτει η 
συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά 
τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  
 
Τα χρώματα στα βασικά πλαστικά και στις λαδομπογιές θα επιλεγούν από την Τεχνική 
Υπηρεσία.  
 
Τα υλικά θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες στις οποίες θα 
αναγράφονται: 
 Ονομα κατασκευαστή 
 Εμπορική ονομασία 
 Είδος και ποσότητα 
 Ημ/νία παραγωγής και λήξης 
 Πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται 
 Στοιχεία χημικής επικυνδυνότητας 
Συσκευασίες άνω των 10 λίτρων αποκλείονται. 
 
Σύμβαση - Παραγγελία - Παράδοση – Παραλαβή  
 
Η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών χρωματισμού θα ισχύει για ένα έτος, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο. 
 
Η παραγγελία και παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου σύμφωνα με 
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τις ανάγκες του Δήμου, κατόπιν έγγραφης ή με email ειδοποίησης του αναδόχου 
(ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ζητηθούν ή μπορεί να γίνει 
και ολοκληρωτική παράδοση. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για 
αυξομείωση των ποσοτήτων που θα ανατεθούν στον ανάδοχο, χωρίς η εν λόγω 
αυξομείωση να υπερβεί τη συνολική συμβατική δαπάνη. 
 
Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται στο εργοτάξιο του Δήμου 
από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, η οποία 
θα συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του υλικού με 
παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών κλπ). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά 
την παραλαβή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, 
 
Τα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπo για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις 
απαιτήσεις και μόνο τότε θα γίνονται δεκτά. Τα υλικά χρωματισμών που προσκομίζονται 
σε χτυπημένα, μη σφραγισμένα και μη αεροστεγή δοχεία που επιτρέπουν την εξάτμιση, 
τη μόλυνση ή την απώλεια υλικού, απορρίπτονται. 
 
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία Ν.4412/16 και τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν 
με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά που ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.096,77 ΕΥΡΩ και με το Φ.Π.Α 24% 
ανέρχεται στις 14.999,99 €. Η δαπάνη έχει προβλεφτεί στον προϋπολογισμό 2023 με 
Κ.Α. 30.6661.005 
 
 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

    Ιωάννινα,  09 / 02 / 2023 
 
    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
 
 
 
      Παναγιώτης Τσώλης 
     ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
     Μηχανικών 

        
 
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας,       
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Πιστοποίηση υλικών: Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το 
εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει 
απαραίτητα ISO 9001:2015 ποιότητας και ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού κατασκευαστή. Τα 
χρώματα και τα βερνίκια θα είναι Οικολογικά Α΄ ποιότητας και όπου αναφέρεται 
σήμανση ECOLABEL θα φέρουν το αντίστοιχο οικολογικό σήμα της Ευρωπαικής 
ένωσης (μαργαρίτα, βλ. Τεχνικές προδιαγραφές). 
 
Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί η υπηρεσία θα είναι οπωσδήποτε Α΄ ποιότητας χωρίς 
βλάβες ή ελαττώματα και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανονισμούς (σε ότι αφορά 
την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 
επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους), τις οδηγίες χρήσης και τις προδιαγραφές του 
προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται στην συσκευασία τους 
για την χρήση τους.  
Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των 
παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών, θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολό τους, τις 
Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) και τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη της κατηγορίας τους και θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 
 
Ο προσφέρων οφείλει να παραδώσει μαζί με την προσφορά του τεχνικά 
φυλλάδια και prospectus για όλα τα ζητούμενα είδη, στα οποία θα 
αναφέρονται/φαίνονται η εταιρεία παραγωγής, εμπορική ονομασία και τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθώς και Φωτογραφία των προϊόντων με την ετικέτα 
συσκευασίας. 
 
Ο προσφέρων θα δηλώσει µε Υ/∆, ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καινούργια 
και αµεταχείριστα, συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι 
αποδέχεται τους όρους της προμήθειας. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Ακρυλικό Αστάρι Νερού Λευκό Κατάλληλο για Τοιχοποιία 
εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Υψηλής διεισδυτικότητας. Άοσμο. Να στεγνώνει 
γρήγορα. Απόδοση: ≥ 20 m2/lt/στρώση κατά μέσο όρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
επιφάνειες. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Αδιάβροχο μονωτικό αστάρι  
δομικών υλικών (τσιμέντο, γυψοσανίδα κλπ) τύπου Monodur για πορώδεις επιφάνειες. 
Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Πλαστικό ακρυλικό οικολογικό λευκό χρώμα για εξωτερική χρήση  
άοσμο εξαιρετικής ποιότητας, Πιστοποιημένο από τον ΑΣΑΟΣ σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος μεγάλη λευκότητα, καλυπτικότητα (≥ 
10m2/lt/στρώση). Αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, UV ακτινοβολία), 
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πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή στη γήρανση, καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες 
στις οποίες εφαρμόζεται. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Να κατατεθούν 
οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού τα πιστοποιητικά και προσπέκτους 
τεχνικών χαρακτηριστικών, Συσκευασία: Δοχείο 9-10 λιτρων.  
 
Πλαστικό Χρώμα υψηλής ποιότητας για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους 
Οικολογικό.  
Πιστοποιημένο να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel 
(προδιαγραφές 2014/312/ΕΚ) της Ε.Ε. φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. 
Ασφαλές για χώρους που κατοικούνται, υψηλή λευκότητα, αντοχή στο πλύσιμο, 
εφαρμογή σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες κλπ. Να δουλεύεται 
εύκολα, να εφαρμόζεται εύκολα, να έχει χαμηλή οσμή, να στεγνώνει γρήγορα και με 
ισχυρή πρόσφυση. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Να κατατεθούν 
οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού τα πιστοποιητικά και προσπέκτους 
τεχνικών χαρακτηριστικών . Συσκευασία: Δοχείο 9-10 λίτρων. 

Βασικό Πλαστικό Χρώμα Ακρυλικό  
Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του λευκού και την δημιουργία σύνθετων 
αποχρώσεων, για όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Θα πρέπει να 
ενσωματώνονται εύκολα και να χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη χρωστική τους δύναμη. 
Χάρη στα ειδικά πιγμέντα τους, προσδίδουν στην τελική απόχρωση μεγάλες αντοχές 
στα αλκάλια, στην ηλιακή ακτινοβολία και στο χρόνο. Πιστοποιητικά ISO του 
κατασκευαστή. Συσκευασία δοχείο 0,75 λιτρων. 
 
Πλαστικό Υδρόχρωμα για Εσωτερική Χρήση  Υψηλής λευκότητας και υψηλής 
καλυπτικότητας υδρόχρωμα για εσωτερική χρήση σε μη μονωμένα ταβάνια, λουτρά 
κλπ.  Να είναι εύκολο στη χρήση και στο δούλεμα. Όταν στεγνώσει αφήνει τους πόρους 
του τοίχου ανοιχτούς, με αποτέλεσμα να απορροφάται η υγρασία του χώρου και να 
διατηρείται η ατμόσφαιρα του χώρου ελαφρώς ξηρή. Να επιτρέπει στις επιφάνειες να 
«αναπνέουν». Να στεγνώνει γρήγορα, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Τσιμεντόχρωμα Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση με ισχυρή πρόσφυση και 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες ικανότητα αναπνοής, εύκολη εφαρμογή 
>8m2/λιτρ/στρωση. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Βελατούρα νερού οικολογικό αστάρι, βάσης νερού, για εφαρμογή σε εσωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες. Να δουλεύεται, εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα Να έχει χαμηλή οσμή Να 
στεγνώνει γρήγορα Πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ Ecolabel να πληροί τα κριτήρια του 
Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συσκευασία 
δοχείο 0,75 λιτρων. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Βελατούρα διαλύτου Υπόστρωμα Διαλύτη Βερνικοχρωμάτων για Ξύλινες Επιφάνειες 
Συσκευασία δοχείο 0,75 λιτρων. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. 
 
Ντούκο αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλυτη. Χρησιμοποιείται για τη βαφή επιφανειών από 
ξύλο, μέταλλο και τοιχοποιία. Θα πρέπει να έχει μεγάλη πυκνότητα, ευκολία στην 
εφαρμογή του, αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και στο πλύσιμο, ισχυρή πρόσφυση σε 
μεγάλο εύρος επιφανειών. Να έχει εξαιρετικό άπλωμα ,γυαλιστερή υφή που να 
διατηρείται μόνιμα. Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές 
αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Να 
διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και 
με την πάροδο του χρόνου. Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα. Να 
προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, να έχει μαλακό δούλεμα και καλό άπλωμα. Να μην 
περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Απόχρωση θα είναι σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν 
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επιλογής από την Υπηρεσία. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Να κατατεθούν 
οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού τα πιστοποιητικά και προσπέκτους 
τεχνικών χαρακτηριστικών, Απόδοση: >=10m2/lt . Συσκευασία δοχείο 0,75 λιτρων.  
 
Βερνίκι Εμποτισμού Πολυουρεθάνης Νερού Καρυδιά. Προστατευτικό και διακοσμητικό 
βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθανικής βάσης για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 
Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό 
υμένα επιτρέποντας συγχρόνως να διαπνέει. Ακολουθεί τις συστολές του ξύλου λόγω 
της ελαστικότητας του και το προστατεύει από την υγρασία και την UV ακτινοβολία. 
Απόδοση: >10m²/lt. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Συσκευασία 2,5 λιτρων.  

Βερνίκι Ξύλου διαλύτου διακοσμητικό και προστατευτικό  εσωτερικής εξωτερικής 
χρήσης (πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλινες επιφάνειες, μεγάλης ελαστικότητας και 
σκληρότητας για προστασία και ωραία εμμφάνιση. Πιστοποιητικά ISO του 
κατασκευαστή.Συσκευασία 0,75 λιτρων. 

Οικολογική ριπολίνη νερού, γυαλιστερή, για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες. Να είναι 
υψηλής λευκότητας Να είναι υψηλής αντοχής στο κιτρίνισμα Να δουλεύεται εύκολα Να 
εφαρμόζεται εύκολα Να έχει χαμηλή οσμή Να στεγνώνει γρήγορα Απόδοση: ≥ 8 
m2/lt/στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Πιστοποιητικά ISO του 
κατασκευαστή. Συσκευασία 0,75 λιτρων 

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλου, για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
(εφαρμογή σε μέταλλο). Να είναι υψηλής καλυπτικότητας Να δουλεύεται εύκολα Να 
εφαρμόζεται εύκολα Να τρίβεται εύκολα Να έχει χαμηλή οσμή Να στεγνώνει γρήγορα 
Απόδοση: ≥ 10m2/lt/στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή. Συσκευσία δοχείο 0,75 λιτρων. 
Διαλυτης χρωματων νέφτι Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για αραίωση λαδομπογιάς, 
αστάρι μετάλλων, βελατούρας και για καθαρισμό διαφόρων εργαλείων Συσκευσία 
δοχείο 1 λιτρ. 

Διαλυτικό Νίτρου Διάφανο για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών 
νίτρου. Μέταλλα, Ξύλα Συσκευσία 0,75 λιτρων. 

Ακρυλική σιλικόνη εφαρμογή ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία, κάσες, ταβάνια 
κλπ. Στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού ακρυλικής βάσης, χαμηλής οσμής 
Συσκευασία: φυσίγγιο 280 ml 

Αντιμουχλική σιλικόνη Στεγανοποιητικό υλικό, χαμηλής οσμής Συσκευασία: φυσίγγιο 
280 ml 

Στόκος ακρυλικός, λευκός έτοιμος για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε τοίχους, 
γυψοσανίδες, μπετόν κλπ. Να τρίβεται εύκολα Να στεγνώνει γρήγορα Συσκευασία: 
δοχείο 0,800 kg. 

 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

    Ιωάννινα,  09 / 02 / 2023 
 
    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
 
 
 
      Παναγιώτης Τσώλης 
     ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
     Μηχανικών 

        
 
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας,       
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 



 

Σελίδα 7 από 12 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

1 
Προμήθεια και μεταφορά ασταριού νερού 
ακρυλικό για πλαστικό χρώμα μέσα - έξω. 
Συσκευασία 1-3 λιτρ. 

ΛΙΤΡΑ 3 

2 

Προμήθεια και μεταφορά αδιάβροχου 
υποστρώματος χρωμάτων τύπου 
μονοντούρ. Για μέσα - εξω χρήση πορώδεις 
επιφάνειες. Συσκευασία 1-3 λιτρ 

ΛΙΤΡΑ 3 

3 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
ακρυλικού χρώματος λευκού ποιότητας Α 
(εξωτερικού χώρου) Πιστοποιημένο σε 
συσκευασία αποκλειστικά 9-10 λιτρων 

ΛΙΤΡΑ 800 

4 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
χρώματος άοσμο πιστοποιημένο οικολογικό 
λευκού ποιότητας Α' (εσωτερικού χώρου) 
σε συσκευασία αποκλειστικά 9-10 λιτρων 
με ECOLABEL 

ΛΙΤΡΑ 1000 

5 
Προμήθεια και μεταφορά βασικού 
πλαστικού ακρυλικού χρώματος ποιότητας 
Α' (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) 

ΤΕΜ 300 

6 Προμήθεια και μεταφορά υδροχρώματος 
λευκού. Συσκευασία 1-3 λιτρ ΛΙΤΡΑ 3 

7 
Προμήθεια και μεταφορά Τσιμεντόχρωμα 
ακρυλικό διαφόρων χρωμάτων Συσκευασία 
1-3 Κγρ 

ΛΙΤΡΑ 10 

8 
Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα νερού 
(υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων 
ξύλου).Δοχείο 0,75 λιτρ 

ΤΕΜ 5 

9 
Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα 
διαλύτου (υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων 
ξύλου). Δοχείο 0,75 λιτρ 

ΤΕΜ 5 

10 
Προμήθεια και μεταφορά Ντούκου 
χρωματιστού ποιότητας Α'(σε δοχεία των 
0,75 λιτρ) 

ΤΕΜ 270 
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11 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι 
εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού  ξύλου 
UV προστασία καρυδί συσκευασία 2,5 λιτ 
ενδ τύπου wood shield 

ΤΕΜ 30 

12 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι Ξύλου 
διαλύτου διακοσμητικό και προστατευτικό  
εσωτερικής εξωτερικής χρήσης. Συσκευασία 
0,75 λιτρων 

ΤΕΜ 60 

13 Προμήθεια και μεταφορά οικολογικής 
ριπολίνης. Συσκευασία 0,75 λιτρ ΤΕΜ 2 

14 
Προμήθεια και μεταφορά αντισκωριακό 
αστάρι μεταλλικών επιφανειών (σε δοχεία 
των 0,750 λιτρ) αστάρι νεφτιου 

ΤΕΜ 50 

15 Προμήθεια και μεταφορά νεφτιού για την 
αραίωση χρωμάτων (σε δοχεία των 1 λιτρ) ΤΕΜ 100 

16 Προμήθεια και μεταφορά διαλυτικού 
νίτρου (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) ΤΕΜ 5 

17 Προμήθεια και μεταφορά ακρυλικής 
σιλικόνης (φυσίγγιο των 280 ml) ΤΕΜ 111 

18 
Προμήθεια και μεταφορά σιλικόνης, 
διάφανης αντιμουχλικής (φυσίγγιο των 280 
ml) 

ΤΕΜ 100 

19 Προμήθεια και μεταφορά έτοιμος στόκος 
λευκός ακρυλικός συσκευασία 0,800 Κγρ ΤΕΜ 25 

 
 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

    Ιωάννινα,  09 / 02/ 2023 
 
    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
 
 
 
      Παναγιώτης Τσώλης 
     ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
     Μηχανικών 

        
 
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας,       
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
και Πρασίνου 
 
 
 
Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ.  
Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

μονάδος Δαπάνη 

1 
Προμήθεια και μεταφορά ασταριού 
νερού ακρυλικό για πλαστικό χρώμα 
μέσα - έξω. Συσκευασία 1-3 λιτρ. 

ΛΙΤΡΑ 3 3,51 10,53 

2 

Προμήθεια και μεταφορά αδιάβροχου 
υποστρώματος χρωμάτων τύπου 
μονοντούρ. Για μέσα - εξω χρήση 
πορώδεις επιφάνειες. Συσκευασία 1-3 
λιτρ 

ΛΙΤΡΑ 3 5,30 15,90 

3 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
ακρυλικού χρώματος λευκού ποιότητας 
Α (εξωτερικού χώρου) Πιστοποιημένο 
σε συσκευασία αποκλειστικά 9-10 
λιτρων 

ΛΙΤΡΑ 800 4,00 3.200,00 

4 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
χρώματος άοσμο πιστοποιημένο 
οικολογικό λευκού ποιότητας Α' 
(εσωτερικού χώρου) σε συσκευασία 
αποκλειστικά 9-10 λιτρων με ECOLABEL 

ΛΙΤΡΑ 1000 3,00 3.000,00 

5 
Προμήθεια και μεταφορά βασικού 
πλαστικού ακρυλικού χρώματος 
ποιότητας Α' (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) 

ΤΕΜ 300 5,00 1.500,00 

6 
Προμήθεια και μεταφορά 
υδροχρώματος λευκού. Συσκευασία 1-3 
λιτρ 

ΛΙΤΡΑ 3 2,40 7,20 

7 
Προμήθεια και μεταφορά 
Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό διαφόρων 
χρωμάτων Συσκευασία 1-3 Κγρ 

ΛΙΤΡΑ 10 4,00 40,00 

8 
Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα 
νερού (υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων 
ξύλου).Δοχείο 0,75 λιτρ 

ΤΕΜ 5 7,50 37,50 

9 

Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα 
διαλύτου (υπόστρωμα 
βερνικοχρωμάτων ξύλου). Δοχείο 0,75 
λιτρ 

ΤΕΜ 5 5,50 27,50 

10 
Προμήθεια και μεταφορά Ντούκου 
χρωματιστού ποιότητας Α'(σε δοχεία 
των 0,75 λιτρ) 

ΤΕΜ 270 6,45 1.741,50 

11 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι 
εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού  
ξύλου UV προστασία καρυδί 
συσκευασία 2,5 λιτ ενδ τύπου wood 
shield 

ΤΕΜ 30 28,00 840,00 
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12 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι 
Ξύλου διαλύτου διακοσμητικό και 
προστατευτικό  εσωτερικής εξωτερικής 
χρήσης. Συσκευασία 0,75 λιτρων 

ΤΕΜ 60 10,50 630,00 

13 Προμήθεια και μεταφορά οικολογικής 
ριπολίνης. Συσκευασία 0,75 λιτρ ΤΕΜ 2 9,62 19,24 

14 

Προμήθεια και μεταφορά 
αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών 
επιφανειών (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) 
αστάρι νεφτιου 

ΤΕΜ 50 5,70 285,00 

15 
Προμήθεια και μεταφορά νεφτιού για 
την αραίωση χρωμάτων (σε δοχεία των 
1 λιτρ) 

ΤΕΜ 100 2,50 250,00 

16 Προμήθεια και μεταφορά διαλυτικού 
νίτρου (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) ΤΕΜ 5 3,40 17,00 

17 Προμήθεια και μεταφορά ακρυλικής 
σιλικόνης (φυσίγγιο των 280 ml) ΤΕΜ 111 1,40 155,40 

18 
Προμήθεια και μεταφορά σιλικόνης, 
διάφανης αντιμουχλικής (φυσίγγιο των 
280 ml) 

ΤΕΜ 100 2,50 250,00 

19 
Προμήθεια και μεταφορά έτοιμος 
στόκος λευκός ακρυλικός συσκευασία 
0,800 Κγρ 

ΤΕΜ 25 2,80 70,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 12.096,77 

      ΦΠΑ 24% 2.903,22 

  

  

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
14.999,99 

 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Κίτσος 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

 
Ιωάννινα,  09 / 02 / 2023 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ. 

Μηχανικών 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Διευθυντής Καθαριότητας,       
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 

και Πρασίνου 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
ΠΕ Αγρ. Τοπογρ. 

Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος.......................................................................................... καταθέτω την 
προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές στο κάθε είδος για όλο το έτος 2023 
Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 
Η επιβάρυνση παρακράτησης φόρου 4% και ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική 
μου. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 
μονάδος Δαπάνη 

1 
Προμήθεια και μεταφορά ασταριού 
νερού ακρυλικό για πλαστικό χρώμα 
μέσα - έξω. Συσκευασία 1-3 λιτρ. 

ΛΙΤΡΑ 3   

2 

Προμήθεια και μεταφορά αδιάβροχου 
υποστρώματος χρωμάτων τύπου 
μονοντούρ. Για μέσα - εξω χρήση 
πορώδεις επιφάνειες. Συσκευασία 1-3 
λιτρ 

ΛΙΤΡΑ 3   

3 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
ακρυλικού χρώματος λευκού ποιότητας 
Α (εξωτερικού χώρου) Πιστοποιημένο 
σε συσκευασία αποκλειστικά 9-10 
λιτρων 

ΛΙΤΡΑ 800   

4 

Προμήθεια και μεταφορά πλαστικού 
χρώματος άοσμο πιστοποιημένο 
οικολογικό λευκού ποιότητας Α' 
(εσωτερικού χώρου) σε συσκευασία 
αποκλειστικά 9-10 λιτρων με ECOLABEL 

ΛΙΤΡΑ 1000   

5 
Προμήθεια και μεταφορά βασικού 
πλαστικού ακρυλικού χρώματος 
ποιότητας Α' (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) 

ΤΕΜ 300   

6 
Προμήθεια και μεταφορά 
υδροχρώματος λευκού. Συσκευασία 1-3 
λιτρ 

ΛΙΤΡΑ 3   

7 
Προμήθεια και μεταφορά 
Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό διαφόρων 
χρωμάτων Συσκευασία 1-3 Κγρ 

ΛΙΤΡΑ 10   

8 
Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα 
νερού (υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων 
ξύλου).Δοχείο 0,75 λιτρ 

ΤΕΜ 5   

9 

Προμήθεια και μεταφορά Βελατούρα 
διαλύτου (υπόστρωμα 
βερνικοχρωμάτων ξύλου). Δοχείο 0,75 
λιτρ 

ΤΕΜ 5   
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10 
Προμήθεια και μεταφορά Ντούκου 
χρωματιστού ποιότητας Α'(σε δοχεία 
των 0,75 λιτρ) 

ΤΕΜ 270   

11 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι 
εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού  
ξύλου UV προστασία καρυδί 
συσκευασία 2,5 λιτ ενδ τύπου wood 
shield 

ΤΕΜ 30   

12 

Προμήθεια και μεταφορά Βερνίκι 
Ξύλου διαλύτου διακοσμητικό και 
προστατευτικό  εσωτερικής εξωτερικής 
χρήσης. Συσκευασία 0,75 λιτρων 

ΤΕΜ 60   

13 Προμήθεια και μεταφορά οικολογικής 
ριπολίνης. Συσκευασία 0,75 λιτρ ΤΕΜ 2   

14 

Προμήθεια και μεταφορά 
αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών 
επιφανειών (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) 
αστάρι νεφτιου 

ΤΕΜ 50   

15 
Προμήθεια και μεταφορά νεφτιού για 
την αραίωση χρωμάτων (σε δοχεία των 
1 λιτρ) 

ΤΕΜ 100   

16 Προμήθεια και μεταφορά διαλυτικού 
νίτρου (σε δοχεία των 0,750 λιτρ) ΤΕΜ 5   

17 Προμήθεια και μεταφορά ακρυλικής 
σιλικόνης (φυσίγγιο των 280 ml) ΤΕΜ 111   

18 
Προμήθεια και μεταφορά σιλικόνης, 
διάφανης αντιμουχλικής (φυσίγγιο των 
280 ml) 

ΤΕΜ 100   

19 
Προμήθεια και μεταφορά έτοιμος 
στόκος λευκός ακρυλικός συσκευασία 
0,800 Κγρ 

ΤΕΜ 25   

      ΣΥΝΟΛΟ 
 

      ΦΠΑ 24% 
 

  

  

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και με τις 
τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2023 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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