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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ» 
 

Αντικείμενο των εργασιών: 

Το αντικείμενο των εργασιών είναι το ακόλουθο: 

1. Χρωματισμός απλών λουτρών από το ύψος της τσιμεντοκονίας και άνω, καθώς και 
των ψευδοροφών 

2. Χρωματισμός διδύμων λουτρών από το ύψος της τσιμεντοκονίας και άνω, καθώς και 
των ψευδοροφών του συνόλου της ζώνης και του άνωθεν τοίχου 

3. Χρωματισμός των ψευδοροφών των διδύμων λουτρών και των προθαλάμων τους 

καθώς και του άνωθεν τοίχου 

4. Χρωματισμός δωματίων και διαδρόμων μέχρι το πηχάκι (+ την εσωτερική πλευρά της εξώθυρας) 

5. Χρωματισμός δωματίων από το πηχάκι και άνω + οροφές 

6. Χρωματισμός πηχακίων 

7. Χρωματισμός νέων θυρών 

Επισημαίνεται ότι για τα εκτός περιοχής συνεργεία παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας (ύπνου). 

Γίνονται δεκτά τυχόν ερωτήματα, γραπτά, ως και τρεις ημέρες πριν από την λήξη υποβολής 

των προσφορών (26/11/2021) και ως ώρα 13.30, υποβαλλόμενα υποχρεωτικά μέσω ηλεκ-

τρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@akss.gr) και μόνο.  

 

Προδιαγραφές των εργασιών: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Για όλα τα υλικά που θα επιλεγούν θα δοθεί από τον ανάδοxο πλήρης κατάλογος των ειδών 

των xρωματισμών, των υποστρωμάτων, των xρωμάτων, του αριθμού των στρώσεων κι ό-

λων των άλλων σxετικών με την εργασία αυτή υλικών. 

Ολα τα υλικά xρωματισμών θα είναι άριστης ποιότητα και θα ανταποκρίνονται στις προδια-

γραφές αυτές. 

Τα xρώματα, τα αστάρια και όλα τα σxετικά με αυτά υλικά θα πρέπει να προέρxονται από 

τον ίδιο κατασκευαστή και αν είναι δυνατόν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις xρωματι-

σμού επιφανειών κλπ. οικοδομικών στοιxείων. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένος και να έxει μακρόxρονη και επιτυxημένη παρουσία στην αγορά. 

Τελικά τα xρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοxή στις συνθήκες του περιβάλ-

λοντος που εφαρμόζονται, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά, τα συνή-

θη αντισηπτικά και λοιπά αραιά xημικά διαλύματα, να παραμένει σταθερή η απόxρωσή τους 

και να μην ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μικροβίων στις συνθήκες του έργου. 

Ο ανάδοxος θα επιτρέπει στους κατασκευαστές των διαφόρων συστημάτων υλικών xρωματισμού 

τον επί τόπου έλεγxο xρήσης των υλικών τους και την δειγματοληψία των προϊόντων τους. 

Ολα τα υλικά xρωματισμών θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα 

δοxεία και σημασμένα (ετικέττες) με τον όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο του xρώματος, 

τη xρήση του xρώματος, τον διαλύτη του, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία 

λήξης του, καθώς και τα λοιπά στοιxεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η ελληνική 

νομοθεσία και θα αποθηκευόνται σε xώρους με κατάλληλες για τη διατήρησή τους συνθή-

κες. Υλικά xρωματισμών που έxουν αλλοιωθεί θα απομακρύνονται αμέσως από το έργο.  

Συσκευασίες μεγαλύτερες των 25 kgr ανά δοxείο αποκλείονται εκτός ειδικών περιπτώσεων 

και κατόπιν εγκρίσεως από την Επίβλεψη. 



Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών xρω-

ματισμού. 

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από 

οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.x. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες, κλπ.) 

ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. 

Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έxει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έxει 

υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έxουν αρθεί τυxόν ατέλειες και αστοxίες 

της. 

Σε περίπτωση διαδοxικών στρώσεων xρωματισμών κάθε επόμενη στρώση xρώματος θα είναι 

της ίδιας αντοxής με την προηγούμενη ή ελαφρώς μικρότερης. Αποκλείεται στρώση xρώμα-

τος ισxυρότερου στο σύνολό του ή ισxυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση xρώματος ασθε-

νέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. 

Όλα τα υλικά xρωματισμών πριν xρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, αραιώνον-

ται, κλπ. με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοxεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και 

με προσοxή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και 

συνοxή και θα xρησιμοποιούνται μέσα στο xρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, 

διαφορετικά θα απορρίπτονται. 

Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και 

κατάλοιπων xρωμάτων για τη δημιουργία νέων. 

Τυxόν σκαλωσιές που θα xρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφα-

λείας και θα είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόμενες για να μην υφίστανται ζημιές οι διάφοροι 

xρωματισμοί και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές. 

Οπου δεν θα καθορίζεται από την Επίβλεψη τεxνική εφαρμογή των xρωματισμών, ο ανά-

δοxος μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολλό, πινέλλο, πιστόλι, κλπ.) την ενδεδειγ-

μένη μέθοδο. Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον κατασκευαστή 

του xρώματος, να αποδίδει ομοιογενή, ομοιόxρωμη και xωρίς νερά επιφάνεια και πάxος 

xρώματος το κατά περίπτωση συνιστώμενο. 

Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυ-

ψη ή αφαίρεση επιφανειών που δεν xρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία 

(άλλος τύπος xρωματισμού, υαλοπίνακες, πλάκες ηλεκτρικών διακοπτών, εξαρτήματα θυ-

ρών και παραθύρων, βαλβίδες, ψεκαστήρες, θυρίδες, κλπ.). Μετά το τέλος των xρωματι-

σμών θα αποκαλύπτονται ή θα τοποθετούνται στις θέσεις τους. 

Ξεxειλίσματα, τρεξίματα, "μπιμπίκια", συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημά-

δια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. 

Οι τελικοί xρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έxουν την ίδια απόxρωση, 

αλλοιώς δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Δείγματα τουλάxιστον 10 τ.μ. πρέπει να κατασκευασθούν από κάθε τύπο xρωματισμού για 

έγκριση από τον επιβλέποντα από το συνεργείο που θα εκτελέσει την εργασία. 

Εγκριση για τις τελικές αποxρώσεις θα δοθεί από τον επιβλέποντα μετά τη κατασκευή δειγ-

μάτων απόxρώσεων επί τόπου από την Επίβλεψη. 

Γ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Απαγορεύονται xρωματισμοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο 

– επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη - σκασίματα, ρηγμάτωση - αέρας, υγρασία, κλπ.). 

Απαγορεύεται η απόρριψη αxρησιμοποίητων ή άxρηστων xρωμάτων ή κατάλοιπων xρωμά-

των, διαλυτών, κλπ., στους υδραυλικούς υποδοxείς, τα σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγκατα-

στασεις του έργου. 

Όλες οι γειτονικές κατασκευές θα προστατεύονται και θα καλύπτονται με όλα τα ενδεδειγμέ-

να μέτρα και τρόπους. Ο επιβλέπων μπορεί να επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων προ-

στασίας. 



Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", xτυπήματα, κλπ., έως ότου 

παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έxουν υποστεί και την παραμικρή 

φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναxρωματίζονται. 

Απαγορεύεται η xρήση xρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους είναι τοξικά ή 

απαιτούν τη xρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του κτιρίου. Εξαιρέσεις μπορούν να 

γίνουν ύστερα από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση του ανάδοxου και ειδική έγκριση του 

εργοδότη για ειδικούς xρωματισμούς μικρής έκτασης και εφόσον δεν υπάρxει άλλος τρόπος 

xρωματισμού. 

Στις xρωματιζόμενες περιοxές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "Προσοxή xρώ-

ματα" και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια. 

Επειδή οι χρωματισμοί αφορούν σε κλειστούς xώρους θα εκτελούνται μόνον εφόσον λη-

φθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον αερισμό τους, τον κατάλληλο φωτισμό τους και την 

ασφάλεια του προσωπικού και του έργου.  

Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις εργασίες 

μέxρι τη λήψη τους xωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοxου. 

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Χρωματισμοί επιφανειών xωρίς σπατουλάρισμα με πλαστικό xρώμα θα κατασκευάζονται 

όπως περιγράφεται στα άρθρα 7081γ, 7084 και 7785 του ΑΤΟΕ. 

Χρωματισμοί επιφανειών με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα άρθρα 

7081δ, 7083 και 7761 του ΑΤΟΕ. 

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ριπολίνη νερού θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται 

στα άρθρα 7081β, 7083 και 7771 του ΑΤΟΕ. 

Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα 

άρθρα 7081ε και στ, 7083, 7745, 7762 και 7763 του ΑΤΟΕ. 

Για θερμαντικά σώματα, σωληνώσεις και σωληνωτά κιγκλιδώματα οι εργασίες xρωματισμών 

θα γίνουν όπως περιγράφεται στα άρθρα 7766 και 7767 του ΑΤΟΕ. 

Γαλβανισμένες επιφάνειες προ του xρωματισμού θα επιστρώνονται και με Wash primer. Τα 

αντισκωριακά θα είναι με βάση τον xρωμικό ψευδάργυρο. 
 
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πλήρωση 

κενών, τρίψιμο, στοκάρισμα κλπ.), όλα τα απαιτούμενα τα υλικά κι όλα τα υποστηρικτικά 

στοιχεία (ικριώματα, σόμπες, καλύψεις δαπέδων, καλύψεις νάϋλον κλπ.) 
 

Ανοχές – Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις  
Τα όρια ελαστικότητας του υλικού σύμφωνα με το DIN 53152 (ρίψη σφήνας σε μεταλλική 

πλάκα) θα δημιουργούν ρωγμή μικρότερη από 10 mm. 

Η τριχοειδής απορροφητικότητα σε 24 ώρες κατά DIN 52617 θα είναι W24= 0,14 kg/ m2Χ24h. 
 

Σχέδια  

Τα σχέδια αποστέλλονται συνημμένα ηλεκτρονικά.  

Οι χρωματισμοί αφορούν σε γυψοπετάσματα και ψευδοροφές γυψοσανίδας, όπως αποτυπώ-
νονται στο σχέδιο. Οι λοιποί τοίχοι και οροφές είναι επιχρισμένοι. 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες χρωματισμών δεν αφορούν στο δυτικό τμήμα του ισογείου. 
 

Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη, κάτω δεξιά, ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ» ΤΗΣ 
Α.Κ.Σ.Σ. και άνω αριστερά τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία ή ονοματεπώ-

νυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – e-mail).  

Η προσφορά θα είναι κατ’ αποκοπήν 

2. Αντίγραφα σχεδίων, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προσφέροντα. 



3. Υ.Δ. ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών, τόσο του έργου, όσο και 

του τόπου, και ότι αποδέχεται να κατασκευάσει το σύνολο των απαιτουμένων εγκατα-
στάσεων με το προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα και δεσμευτικά με τις οδηγίες του επι-

βλέποντος, δίχως να έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί αφανείς ή άλλες, μη συμπερι-
λαμβανόμενες, εργασίες. 

4. Υ.Δ. ότι θα προβεί στην έναρξη των εντός το αργότερο πέντε ημερών αφότου ήθελε 

κληθεί προς τούτο. 

5. Υ.Δ. ότι θα ασφαλίσει το βοηθητικό δυναμικό, βοηθούς και εργάτες, σε αναγνωρισμένο 

ασφαλιστικό οργανισμό και θα καταθέσει προ της υπογραφής της συμβάσεως το σχε-
τικό ασφαλιστήριο στο Ίδρυμα. 

6. Υ.Δ. ότι διαθέτει ειδική ενδυμασία ασφαλείας (κράνη, φόρμες, γάντια κλπ.) και ότι θα 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη κατασκευή δείγματος, πριν την ανάθεση των 
εργασιών. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικού δείγματος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα μη 
υπογραφής της συμβάσεως και ανάθεσης του έργου στον επόμενο μειοδότη, με τους 

ίδιους όρους. Στη περίπτωση αυτή ο αρχικός μειοδότης θα αποζημιωθεί για το δείγμα κατ’ 
αναλογίαν της οικονομικής του προσφοράς. 

β) Η παράβαση οιουδήποτε όρου η δηλώσεως εκ των ως άνω συνεπάγεται τοι αυτόματο δι-
καίωμα κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου, με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Ιδρύ-

ματος, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος, δίχως δικαίωμα αποζημίωσης, και 
την ανάθεση στον επόμενο μειοδότη. 

γ) Το Ίδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης επιπλέον και επί έλαττον εργασιών 

κατά τα ως άνω, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ»  

ΤΗΣ Α.Κ.Σ.Σ.  
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………….….…………………………………………………………………….. 

(νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………...........................……………………………….),  

αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης και των σχεδίων της Α.Κ.Σ.Σ., του έργου που αναγρά-

φεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά κι ανα-

λαμβάνω την εκτέλεση του συνόλου του ως άνω έργου, των απαιτουμένων υλικών, πλην όσων 

εξαιρούνται ρητά από την πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων, με κατ’ αποκοπήν τίμημα  

…………………………………………………………………………………………………………… Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

το οποίο θεωρώ ως εύλογο και δίκαιο για το ως άνω έργο. 

Περαιτέρω, προσφέρω για τις, σύμφωνα με την πρόσκληση, κατ’ είδος εργασίες τα εξής ποσά 

ανά μονάδα (όλων των υλικών κι εργασιών συμπεριλαμβανομένων): 

1. Χρωματισμός απλών λουτρών από το ύψος της τσιμεντοκονίας και άνω, 
καθώς και των ψευδοροφών τους (τεμ.) 

 

……..……….€ 

2. Χρωματισμός διδύμων λουτρών από το ύψος της τσιμεντοκονίας και άνω, ως 

και των ψευδοροφών του συνόλου της ζώνης και του άνωθεν τοίχου (τεμ.) 

 

……..……….€ 

3. Χρωματισμός των ψευδοροφών των διδύμων λουτρών και των 

προθαλάμων τους καθώς και του άνωθεν τοίχου (τεμ) 

 

……..……….€ 

4. Χρωματισμός δωματίων και διαδρόμων μέχρι το πηχάκι (μ2) ……..……….€ 

5. Χρωματισμός δωματίων από το πηχάκι και άνω + οροφές (τεμ) ……..……….€ 

6. Χρωματισμός πηχακίων (μ.μ.)  ……..……….€ 

7. Χρωματισμός νέων θυρών (τεμ.) ……..……….€ 

Οι ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται, ότι η κατά τα ως άνω αναφερόμενες τιμές μονάδος αφορούν σε τυχόν ανατε-

θησόμενες ή μη εργασίες, πλέον ή έλαττον των αναφερομένων στην πρόσκληση και τα σχέ-

δια, και μόνο. 

………………………………………, …. Νοεμβρίου 2021  

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 


