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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας 
 

Προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες «Ανακαίνιση χρωματισμών των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Αθήνας» (C.P.V.:  45442110–1), και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τη διάταξη του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, παράγραφος 1, περίπτωση 31, µε την οποία καταργείται ο Ν. 
3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116), µε τις ειδικότερες σε αυτήν ρυθμίσεις. 

2. Την από 27–09–2017/(3η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ - Αθήνας) Απόφαση της Συγκλήτου, 
που αφορά την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και την έγκριση της δαπάνης, για την 
ανάθεση των εργασιών «Ανακαίνιση χρωματισμών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Αθήνας», ύψους 43.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

3. Την σχετική Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΑΔΑ:68ΕΩ4691ΟΗ-Χ9Β. 
 
Προκηρύσσει 

 
Συνοπτικό διαγωνισμό για τις εργασίες «Ανακαίνιση χρωματισμών των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Αθήνας» (C.P.V.: 98316000–1), 

συνολικού προϋπολογισμού 43.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, και καλεί 

τους ενδιαφερομένους έως και την Πέμπτη 26/10/2017 και ώρα 9.00΄, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο 

φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Αθήνας (οδός Αγίου Σπυρίδωνος, 122 

43 Αιγάλεω / ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση). 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα µε την 18-01-2017 

(2η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας), Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 



26/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ πµ στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας, 

στην οδός Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμούς την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί µεν και δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει µε 

πράξη της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την οποία θα γνωστοποιήσει στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ - 

Αθήνας www.teiath.gr πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία. Η ίδια 

διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 

κοινοπραξίες, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται δύο 

υποφάκελοι: 

1ος Υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερομένου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση εγγραφής στο 

σχετικό επαγγελματικό μητρώο (Μ.Ε.ΕΠ. κλπ), καθώς και εγγύηση συμμετοχής 2% επί του 

προϋπολογισμού προ ΦΠΑ (700€) για τις συγκεκριμένες εργασίες. 

2ος  Υποφάκελος (σφραγισμένος)  Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που πληρούν τις προϋποθέσεις των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού, ενώ οι 

οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών 

συμμετοχής επιστρέφουν στους προσφέροντες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, που θα προσδιορίζεται με το υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Δικαίωμα ενστάσεων επί της αποφάσεως της 

επιτροπής αξιολόγησης δίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση των πρακτικών 

κατακύρωσης . 

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της Απόφασης της Συγκλήτου για την επικύρωση των Πρακτικών του Διαγωνισμού. Ο 

ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας προ 

Φ.Π.Α. (1.750€), κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί 

αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση του τελικού 

λογαριασμού του εργασιών. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σταδιακά, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι ως άνω εργασίες θα 

υλοποιηθούν σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα µε τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1. Να χρησιμοποιηθεί ο τύπος και ο κωδικός χρώματος (RAL) που ορίζει η Υπηρεσία. 

2. Να αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα ενοικίασης των ικριωμάτων (σκαλωσιάς), όπου απαιτείται. 

3. Να τοποθετηθούν τα ικριώματα µε τον σωστό τρόπο και να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο δυνητικός 

κίνδυνος που πηγάζει εξ αυτών. 

http://www.teiath.gr/


4. Να απομακρυνθούν τυχόν μπάζα που θα προκύπτουν από τις εργασίες και να προστατεύονται τα 

αντικείμενα στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες με ειδικές επικαλύψεις. 

5. Μετακινήσεις αντικειμένων όπου απαιτείται. 

6. Η τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης αναφέρεται στο βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών ανεξαρτήτου ύψους και μορφή επιφανείας. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΤΕΙ 

Αθήνας (ΚΑΕ 0863Α). Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των 

εργασιών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι 

νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που ισχύουν από τις νόμιμες διατάξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό καθώς και 

το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, από την Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας (οδός Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, ισόγειο κτιρίου) τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 10.00 – 11.00 π. μ. (τηλ. 2105385106). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της μελέτης στο www.teiath.gr. 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 

 
 
 

 
Η Πρύτανης  

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

 

 

 

Μαρία Βενετίκου 

Καθηγήτρια

http://www.teiath.gr/


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την «Ανακαίνιση χρωματισμών των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», λόγω 
φθοράς και παλαιότητας αυτών, καθώς και λόγω αναγραφόμενων συνθημάτων σε 
διάφορους χώρους. 
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται όταν απαιτείται χρωματισμός και ύστερα από 
εντολή της Υπηρεσίας.  

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από 
την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με 
το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 
μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. (πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας). 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς 
και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης 
των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 



φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές.  

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης 
φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις. 

1.3.6 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

1.3.7 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), 
η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από 
το Εργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.8 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.9 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 



απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.10 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς 
και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.11 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και 
οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

1.4  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει επιμετρητικών στοιχείων και 
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των εντολών της Υπηρεσίας  

2.1.2 Η Υπηρεσία θα ελέγχει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική 
του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για 
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα 
μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί 
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο παρόν. 

2.1.6 Οι εργασίες θα γίνονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού των εργασιών. 

 



2.2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1 Όλοι οι επαναχρωματισμοί θα γίνουν με έτοιμα βιομηχανικά χρώματα 
εγχώριας παραγωγής ή χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

2.2.2 Οι χρωματισμοί τοίχων και των εξωτερικών επιφανειών (είτε εκ πλίνθου 
στιλπνής όψεως είτε εξ εμφανούς σκυροδέματος ή επιχρίσματος κλπ.) θα 
γίνουν δια πλαστικού χρώματος εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σε δύο (2) 
στρώσεις, μετά της προετοιμασίας των επιφανειών. 

2.2.3 Οι επιφάνειες εμφανούς οπτοπλινθοδομής με αρμούς θα επιμετρηθούν 
σαν προβολή επιφάνειας χωρίς ανάπτυγμα των αρμών. 

2.2.4 Οι σιδηρές θύρες, τα παράθυρα, τα κιγκλιδώματα ασφαλείας παραθύρων 
και λοιπές μεταλλικές επιφάνειες, θα χρωματιστούν δια ελαιοχρώματος ή 
βερνικοχρώματος, σε δύο (2) χέρια (φρεσκάρισμα). 

2.2.5 Οι επιφάνειες κλπ. στοιχεία που θα επαναχρωματισθούν προηγουμένως 
θα προετοιμάζονται κατάλληλα, για την πλήρη επιτυχία του έργου 
(δηλαδή θα γίνονται διάφορες προεργασίες σε ποσοστό έως 15% των 
επιφανειών τους). 

2.2.6 Οι εργασίες που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα ορίζονται από τον 
Κύριο του Έργου. Οι χώροι στους οποίους θα καλείται ο Ανάδοχος να 
εκτελέσει εργασίες θα έχουν προετοιμαστεί κατά τον καλύτερο δυνατόν 
τρόπο και θα έχει απομακρυνθεί όλος ο μεταφέρσιμος μικροεξοπλισμός 
απο τον χώρο. Εν πάση δε περιπτώσει όμως αν ο Κύριος του Έργου 
κρίνει ότι  δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση  του εξοπλισμού από τον 
χώρο εκτέλεσης εργασιών τότε o ανάδοχος οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια 
των εργασιών, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη 
του εξοπλισμού του χώρου από παρεπόμενα των εργασιών που εκτελεί. 
(π.χ. να σκεπάζει τα έπιπλα που έχουν απομείνει στο χώρο κλπ). Επίσης 
οφείλει να επαναφέρει τον χώρο στην προτέρα της έναρξης των 
εργασιών κατάσταση. (π.χ. να καθαρίζει τα χρώματα που έπεσαν στο 
δάπεδο). 

 
 

 77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
Ν. 77.91   Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών 
 

Ανακαίνιση χρωματισμών (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων) επιφανειών 
τοιχοποιίας, επιχρισμένων ή εμφανών οπτοπλινθοδομών μετά αρμών, 
γυψοσανίδων, εμφανών σκυροδεμάτων οροφών και σιδηρών επιφανειών, 
με πλαστικά χρώματα και ελαιοχρώματα επιλογής της Υπηρεσίας σε δύο 
στρώσεις μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής (καθαρισμοί, αποξέσεις, 
στοκαρίσματα έως 15%) όπου απαιτηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
μετακίνηση και επαναφορά γραφείων, πάγκων κλπ μικροαντικειμένων 
καθώς και προστασία αυτών. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

5,00 € 
 
 
 
 

 



Β.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Α/Α Άρθρο Εργασία 
Τιμή 

μονάδας 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Ν. 77.91 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 

επιφανειών 
5,00 m

2
 7.000 m

2
 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 8.400,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.400,00 € 

 
 
 
 
 

ΑΙΓΑΛΕΩ 
Σεπτέμβριος 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


