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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Ειδών & Υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμού» 

Αρ. Πρωτ. : 622/ ΧΕΝΙΑ/ 30-11-2018 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου.  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
ή για μέρος αυτής ( Τμήμα ή ορισμένα είδη εκ των Τμημάτων). Σε κάθε περίπτωση όμως, 
θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα 
με τους πίνακα που ακολουθεί. 

3. Όλα τα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 
4. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές, την εταιρία 

κατασκευής, τη χώρα προέλευσης και το μοντέλο των προϊόντων που προσφέρουν και 
προσκομίσουν εγγύηση προϊόντος και πιστοποιητικά ποιότητας όπου διατίθενται.  

5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν τους χώρους που θα εκτελεσθούν οι 
εργασίες πριν από τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική Ποσότητα 
1 Πλαστικό χρώμα - Χρώμα: Λευκό 

-Συσκευασία: πλαστική των 
10 λίτρων 

-Αντιμουχλικό 
-Εσωτερικού χώρου 

 

500 λίτρα  
(50 συσκευασίες) 

2 Πλαστικό χρώμα - Χρώμα: Λευκό 
- Συσκευασία: πλαστική των 

10 λίτρων 
- Κλασσικό 

- Εσωτερικού χώρου 

650 λίτρα  
(65 συσκευασίες) 

3 Αστάρι νερού -Υδατοδιαλυτό αστάρι 
ακρυλικής βάσης 

-Κατάλληλο για αλκαλικές 
επιφάνειες όπως τσιμέντο, 

γυμνό μπετόν 
-Να προστατεύει από υγρασία 

70 λίτρα 

4 Ριπολίνη νερού για ξύλο - Χρώμα: Λευκό 
- Συσκευασία: 

πλαστική των 2,5 
λίτρων 

- Εσωτερικού & 

25 λίτρα  
(10 συσκευασίες)  
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική Ποσότητα 
εξωτερικού χώρου 

5 Στόκος σπατουλαρίσματος - Χρώμα: Λευκό 
- Συσκευασία: Χάρτινη 

των 25 κιλών 
- Για επιφάνειες τοίχου 

75 κιλά  
(3 συσκευασίες)  

6 Κόλλα πλακιδίων - Χρώμα: Λευκό 
- Συσκευασία: Χάρτινη 

των 25 κιλών 
- Τσιμεντοειδής, 

εύκαμπτη, μηδενικής 
ολίσθησης 

75 κιλά 
(3 συσκευασίες)  

7 Ρολό βαφής - 18 εκατοστά 
- Με πλαστική λαβή 
- Με γούνα από αγνό 

παρθένο μαλλί 

25 τεμάχια  

8 Ρολό βαφής - 11 εκατοστά 
- Με πλαστική λαβή 
- Με σύνθεση από 

αφρό 
- Κατάλληλο για 

ξύλινες επιφάνειες 

15 τεμάχια 

9 Ρολό βαφής - 7 εκατοστά 
- Με πλαστική λαβή 
- Με σύνθεση από 
- Κατάλληλο για 

καλοριφέρ 

7 τεμάχια 

10 Πινέλο βαψίματος Νο 2 -Λευκή τρίχα 
- Με πλενόμενη φυσική τρίχα 
σε πυκνή διάταξη 
- Ξύλινη λακαρισμένη λαβή 

30 τεμάχια 

11 Μονωτική ταινία Φαρδιά -PVC 
- Αυτοσβενόμενη 
- Διαστάσεις 0,13*50*20mm 

20 τεμάχια 

12 Προστατευτικό νάυλον -Μεσσαίου πάχους 
-Για προστασία επίπλων κατά 
τη διάρκεια βαψίματος 
-4m * 500cm 

60 τεμάχια 

13 Γυαλόχαρτο γενικής 
χρήσης 

-Σε ρολό 
-Νο 100 
-Υψηλής ποιότητας 
-Μεγάλης αντοχής 
-Κατασκευή από ειδικό 
ανθεκτικό χαρτί 

5 μέτρα  

14 Κοντάρι βαψίματος  - Ξύλινο 
- 120 εκατοστά 

8 Τεμάχια  

15 Ρολό χαρτοταινίας  Διαμέτρου 3cm  30 τεμάχια 
16 Ώχρα  Ώχρα  10 λίτρα 

17 Πλαστικό χρώμα - Χρώμα: Μαύρο 
- Κλασσικό 

1 λίτρο 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική Ποσότητα 
 

18 Χαρτόνι για βάψιμο  Χαρτονι για βάψιμο 30 κιλά  

19 Βερνικόχρωμα  Βερνικόχρωμα για ξύλο του 
νερού  30 λίτρα  

20 Βελατούρα  Βελατούρα νερού 5 λίτρα 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 

α/α Υπηρεσία  Προδιαγραφές Υπηρεσίας  
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Υπηρεσίες χρωματισμού 
εσωτερικών  τοιχοποιιών  

 

Χρωματισμός εσωτερικών 
τοιχοποιιών με πλαστικό 
χρώμα λευκού χρώματος   

M2 

2 Υπηρεσίες χρωματισμού 
ξύλινων επιφανειών   

 

Χρωματισμός ξύλινων 
επιφανειών με πλαστικό 
χρώμα  

M2 

3 Απόξεση παλαιών σαθρών 
χρωματισμών/ταπετσαρίας 

Απόξεση παλαιών σαθρών 
χρωματισμών/ταπετσαρίας 

αν και όπου απαιτείται  

M2 

4 Σπατουλάρισμα  με 
κατάλληλο στόκο ή 
επισκευαστικό κονίαμα 

Σπατουλάρισμα  με 
κατάλληλο στόκο ή 
επισκευαστικό κονίαμα αν 
και όπου απαιτείται 

M2
  

5 Εξομάλυνση της 
επιφάνειας με γυαλόχαρτο 
ή τριβείο 

Εξομάλυνση της επιφάνειας 
με γυαλόχαρτο ή τριβείο, αν 
και όπου απαιτείται 

M2 

6 Αστάρωμα με κατάλληλο 
αστάρι νερού ή διαλύτου  

Αστάρωμα με κατάλληλο 
αστάρι νερού ή διαλύτου 
όπου απαιτείται 

M2 

7  Απλή συντήρηση 
χρωματισμού αν και όπου 
απαιτείται  

Απλή συντήρηση 
χρωματισμού αν και όπου 
απαιτείται 

M2 

 
 
 

1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών 
και υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές θα πρέπει και αυτές να αναφερθούν με σαφήνεια.   

2. Όλα τα είδη/υλικά της προμήθειας θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα,  
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.  

3. Η μεταφορά, παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με δαπάνη, φροντίδα 
και μέσα του προμηθευτή, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην 
πρόσκληση4 

4.  Τόπος Παράδοσης: 

            Τα είδη θα παραδίδονται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
 

Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού (Τμήμα Α’) επί της οδού Αφων Γιαννίδη, 
Μοσχάτο.  
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Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού (Τμήμα Α’) επί της οδού 
Κωνσταντινουπόλεως 10, Μοσχάτο.  

 
Προμήθεια υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού (Τμήμα Β’ ) επί της οδού Κολωνού 26 & 
Κεραμεικού, Αθήνα Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων XENIA  

5 Οι υπηρεσίες ελαιοχρωματισμού θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της δομής 
φιλοξενίας προσφύγων XENIA (διάδρομοι, λόμπι, κουζίνα, τραπεζαρία) και 
ενδεικτικά, όπου κρίνεται τελείως απαραίτητο.  

Χρόνος παράδοσης πέντε (5) ημέρες από την συμφωνημένη έναρξη των εργασιών.  

6. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο ότι οι εργασίες στο κτίριο των 
εγκαταστάσεων της έδρας της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα εκτελεστούν τμηματικά, 
και μέρος αυτών σε ημέρες και ώρες εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων του 
φορέα.  

7. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα οριστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ προκειμένου να επιβλέψει όλα τα στάδια του έργου και στις 
παρατηρήσεις του οποίου θα πρέπει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος.   

8. Για την παραλαβή του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται 
εξουσιοδοτημένη από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Επιτροπή παραλαβής η οποία θα 
βεβαιώσει την άρτια εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.  

 
 


