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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝAΓΚΕΣ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα χρώµατα και τα συναφή αναλώσιµα τα οποία προµηθευόµαστε για 
έκτακτες ανάγκες που συνήθως προκύπτουν από βανδαλισµούς, 
προκειµένου τα αποκατασταθούν από τα τεχνικά συνεργεία, είναι τα 
παρακάτω µε τις τεχνικές τους προδιαγραφές: 

1.Ακρυλικό Πλαστικό Χρώµα Λευκό 
α΄ ποιότητας,ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως για 
χρωµατισµούς εξωτερικών 
επιφανειών 

 
 
 
                           Λίτρα       200,00 

2.Πλαστικό Χρώµα Λευκό  α΄ 
ποιότητας µε ισχυρή πρόσφυση, 
γρήγορο στέγνωµα µε µεγάλες 
αντοχές στα πλυσίµατα, αραίωση µε 
νερό  

 
 
 
                          Λίτρα       150,00 

3.Αστάρι Νεφτιού α΄ ποιότητας                             Λίτρα       50,00 

4.Αστάρι Νερού α΄ ποιότητας 
υψηλής πρόσφυσης 

 
                            Λίτρα       50,00 

5.Γυαλόχαρτα σε διάφορα νούµερα                             Λίτρα      250,00 

6.Χαρτοταινίες, 3, 0 εκατοστών 
πάχος, για ελαιοχρωµατιστές, να 
ξεκολλάει εύκολα και να µην 
αφήνει υπολείµµατα  

 
 
 
                         Τεµάχια       25,00 

7.Στόκος σε σκόνη (για 
σπατουλάρισµα) 

 
                              Κιλά     100,00 

8.Λαδοµπογιά λευκή α’ ποιότητας                               Λίτρα       50,00 

9.Λαδοµπογιά σε διάφορα χρώµατα, 
α΄ ποιότητας 

 
                           Λίτρα       150,00 

10.Ακρυλικό Χρώµα κίτρινο 
∆ιαγραµµίσεων δρόµων, 
διαβάσεων, µε αντοχές στους 
περιβαλλοντικούς ρύπους και την 

 
 
 
 



όξινη βροχή, µεγάλης 
καλυπτικότητας και αντοχής στις 
καταπονήσεις από τα διερχόµενα 
οχήµατα 

 
 
 
                            Λίτρα      100,00 

11.Χρώµα για πισίνες εποξειδικό 
δύο συστατικών, α' ποιότητας 

 
                            Λίτρα      125,00 

12.∆ιαλυτικό Νίτρου                             Λίτρα       50,00 

13.∆ιαλυτικό White Spirit                             Λίτρα       50,00 

14.Χρώµα ώχρα σε σκόνη                             Λίτρα       50,00 

15.Πινέλα βαφής 1,5΄΄ µε φυσική 
τρίχα, α΄ ποιότητας 

  
                         Τεµάχια       15,00 

16.Πινέλα βαφής 2΄΄ µε φυσική 
τρίχα, α΄ ποιότητας 

 
                         Τεµάχια       15,00 

17.Πινέλα βαφής 2,5΄΄ µε φυσική 
τρίχα, α΄ ποιότητας 

 
                         Τεµάχια        25,00 

18.Ρολά βαφής πλαστικού 20εκ. 
γούνας, α΄ ποιότητας 

 
                         Τεµάχια        17,00 

19.Ρολά βαφής πλαστικού 24εκ. 
γούνας, α΄ ποιότητας 

 
                         Τεµάχια        10,00 

20.Ρολά βαφής λαδοµπογιάς 10εκ. 
γούνας, α΄ ποιότητας 

 
                         Τεµάχια        15,00 

21.Αρµόστοκος σε σωληνάρια 
χρώµατος λευκού, 450ml 

 
                         Τεµάχια        50,00 

22. Σιλικόνι σε σωληνάρια άχρωµη, 
280ml 

 
                         Τεµάχια        50,00 

23.Σπρέϊ βαφής διαφόρων 
χρωµάτων, σε φιάλη 200ml 

 
                          Τεµάχια       10,00 

24.Σπρέϊ αφρού πολυουρεθάνης, σε 
φιάλη 750ml 

 
                         Τεµάχια          5,00 

25.Σπρέϊ αντιγραφικό, σε φιάλη 
500ml, (για καθαρισµό graffiti)  

 
                         Τεµάχια        50,00 

26.Mονωτικό για υγροµόνωση 
πολυουρεθανικής βάσης (µε το 
διαλυτικό του). 

 
 
                             Κιλά         50,00 

Η δαπάνη για την προµήθεια τους έχει προϋπολογισθεί στο ποσό 
µέχρι 7999,92€ µε το Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από Ι∆ΙΟΥ 
ΠΟΡΟΥΣ. 

Οι προσφέροντες, θα κριθούν στις τιµές που θα δώσουν για όλα τα 
υλικά, τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα. 
Απαραίτητη η προσφορά σε όλα τα είδη. 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 



• Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της υπ΄αριθµό 
11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ,Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

• Την µε αριθµό 27319/18-7-02 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΕΣ.∆.∆.Α. και ανάπτυξης (όπου το χρηµατικό όριο µέχρι το 
οποίο επιτρέπεται η επευθείας ανάθεση προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 15000,00€) 

• Του Ν3463/06 ∆.Κ.Κ και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 
Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή 
άλλα πρότυπα αναγνωρισµένα από την χώρα µας. 

 
                        Χανιά Ιανουάριος 2015 
 

       Θεωρήθηκε 
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Χ.  
 
 
      Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ    Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
 Πολ./κος Μηχανικός Τ.Ε.                       Πολιτικός. Μηχανικός 


