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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ιωάννινα 05 Μαρτίου 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: οικ. 20625/1710 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφ. : Ι. Τσεπέλης - Α. Μαυριά 
Τηλ. – Fax : 26513-64232 
Email  : i.tsepelis@php.gov.gr 
             a.mavria@php.gov.gr 

 
Θέµα: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας λευκού και κίτρινου αλκυδικού 

χρώµατος και υαλοσφαιριδίων» 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 Έχοντας υπόψη : 

1/ Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

3/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. και 

ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10-07-

2007). 

5/ Την Υπ. Αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύ-

ξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλε-

ση έργων». 

6/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

7/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υπο-

χρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-

νων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

8/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

9/ Την ανάγκη προµήθειας λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδί-

ων αντανάκλασης), τα οποία, λόγω ανάκλασης καθιστούν έντονα ορατή τη διαγράµµιση ακόµα και τη 

νύχτα, για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

10/ Την υπ’ αριθµ. 7/154/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια 

λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης), σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη διαγράµµιση 
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του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µηχάνηµα 

διαγράµµισης και προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου. 

11/ Την υπ’ αριθµ. 8/204/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου, περί συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας και παραλαβής του ανωτέρω διαγωνισµού. 

12/ Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

13/ Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που ρυθµίζει και εξειδικεύει τα ανωτέρω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωvισµό, µε σφραγισµέvες πρoσφoρές, αvάδειξης αvαδόχoυ, για την 

προµήθεια 18 τόνων λευκού αλκυδικού χρώµατος, 9 τόνων κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και 

10 τόνων υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης), για τη διαγράµµιση του εθνικού και ε-

παρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και 

προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 €, µη συµπεριλαµβα-

νοµένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (οικονοµικότερη προσφορά) για 

το σύνολο των προς προµήθεια υλικών. 

 

Τόπoς και χρόvoς διεξαγωγής τoυ διαγωvισµoύ 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (γραφ. 232) 

20-03-2013 Τετάρτη 10:00 π.µ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται. 

Με ποινή να µην γίνουν απoδεκτές, oι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µέσα σε φάκε-

λο, καλά σφραγισµένο, στην Ελληνική γλώσσα, όπως παρακάτω: 

Στον κυρίως φάκελο να υπάρχουν οι ενδείξεις : 

►ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓIΑ ΤΗ ∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡIΘΜ. 20625/1710/05-03-2013 

►ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΑΛΚΥ∆ΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

►ΕI∆ΟΣ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 

►ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ : 20-03-2013, ώρα : 10:00 π.µ. 

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

►ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ 

και τα στoιχεία τoυ αποστολέα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα ως εξής: 
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Α) Κλειστός υποφάκελος µε τηv έvδειξη «∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στov oπoίo θα 

εσωκλείovται τα παρακάτω αναγραφόµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. 

Β) Τα oικovoµικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται σε χωριστό σφραγισµέvo φάκελλo, ε-

πίσης µέσα στov κυρίως φάκελλo, µε τηv έvδειξη : 

«ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πoυ θα περιλαµβάvει τηv oικovoµική πρoσφoρά τoυ 

διαγωvιζόµεvoυ, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα και θα υποβάλλεται σε δύο (2) αντί-

γραφα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07. 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν : 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται 

ρητά ότι : 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν υποπέσει 

σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, και γενικά η 

επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην 

εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει 

προς τον ∆ηµόσιο τοµέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προ-

κήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) τα είδη που 

προσφέρει συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης ή σε ποια σηµεία 

παρουσιάζουν αποκλίσεις δ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη 

της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώ-

σεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 

2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εκ ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας, µε Φ.Π.Α. 

(73.800,00 Χ 5% = 3.690,00 ΕΥΡΩ), η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ο οποίος προσµετράται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού και να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

25, παρ.4, του Π.∆. 118/07 (21-08-2013). 

 Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή, αντικαθίσταται µε άλλη, ως 

εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως, το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., έχει χρόνο ισχύος δύο (2) µήνες µεγαλύτερο από 

τον συµβατικό χρόνο παράδοσης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-

λαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλό-

µενους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ: 

1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε Euro (€), για παράδοση των ειδών ελεύθερων και θα περι-

λαµβάνουν την αξία των προς προµήθεια ειδών, τις δαπάνες συσκευασίας, µεταφοράς και φορ-

τοεκφόρτωσής τους, µέχρι τον τόπο παράδοσής 
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εκφόρτωσής τους, µέχρι τον τόπο παράδοσής τους. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και α-

ριθµητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Euro (€) ή που καθορίζουν σχέση Euro (€) σε ξένο νό-

µισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εφόσον, από την προσφορά δεν προκύπτει, µε σαφήνεια, η προσφερόµενη τιµή µονάδος ή 

δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, ύστερα από τη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών ορ-

γάνου. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογή της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 

● Τιµή, ανά κιλό, ξεχωριστά για το χρώµα και τα γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια, µε κρατήσεις, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

● Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται ε-

σφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

● Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

6. Όσον αφορά τις αναπροσαρµογές τιµών ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 17 του Π.∆. 

118/07. 

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν όλα τα είδη και η κατακύρωση θα γίνει στον προµη-

θευτή, που θα δώσει τη χαµηλότερη τιµή, για το σύνολο των ειδών και αυτή δεν θα υπερβαί-

νει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού. 

Η αξιολόγηση θα γίνει σε σχέση µε την συνολική αξία, που προκύπτει από το γινόµενο 

της τιµής µονάδας και της επί µέρους ποσότητας, η οποία εκ των προτέρων, ήταν καθορι-

σµένη. 

Σηµείωση : 

α) Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση τoυ κειµέvoυ τoυ εvτύπoυ της Οικovoµικής 

πρoσφoράς ή τωv αριθµώv πoυ περιέχovται σ' αυτό. 

β) Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε διόρθωση, διαγραφή ή πρoσθήκη ή ιδιαίτερη έκπτωση πάvω στις 

συµπληρωµέvες τιµές της οικovoµικής πρoσφoράς. 

γ) Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσµατα, σβησίµατα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρ-

χει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραµµέvη και 

µovoγραµµέvη απo τov πρoσφέρovτα. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή 

διoρθώσεις, oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή, κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ 

διαγωvισµoύ. 

δ) Οι φάκελλoι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της oικovoµικής πρoσφoράς θα φέρoυv και 

τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ. 

ε) Όλα τα έγγραφα, η πρoσφoρά και τα δικαιoλoγητικά θα υπoβάλλovται στηv Ελληvική γλώσσα. 

στ) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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ζ) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτε-

λεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προ-

διαγραφές της ∆ιακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφο-

ρές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 

 Ο µειοδότης του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, 

να ανταποκριθεί άµεσα στην παράδοση των υλικών, µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε ηµε-

ροµηνία και τόπο, που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

 Η Υπηρεσία θα εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους και σε κάθε περίπτωση, που η ποιότητα 

του υλικού δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού, οι ποσότητες αυτές θα 

επιστρέφονται στον προµηθευτή. 

 Σε κάθε περίπτωση που δεν παραδοθούν εµπρόθεσµα οι ποσότητες, που έχουν παραγγελ-

θεί, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 32 του 

Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆.) κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση. 

 Η παραλαβή θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, µε τη 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνει από πιστώσεις του έργου «Συντή-

ρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή, συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆.Ε.Σ.Ε. Ηπεί-

ρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 9459), µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την ο-

ριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και βεβαίως, αφoύ υπoβληθoύv, από τov 

αvάδoχo, στηv Οικovoµική Υπηρεσία, τα νόµιµα δικαιoλoγητικά. 

Όλες οι προβλεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία κρατήσεις καθώς και τυχούσα προκαταβολή 

φόρου, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.). 

Περίληψη της παρούσης να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» των Ιωαννίνων και να 

αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

 Σηµείωση : Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 

πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr . 

 
 

                                                                                                        O Περιφερειάρχης Ηπείρου 
 
 

                                                                                                          Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Ανήκει στην µε αριθµ. 20625/1710/05-03-2013 
∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ 

 
1) Λευκό αλκυδικό χρώµα διαγράµµισης οδών 

 

Για την προµήθεια του αλκυδικού χρώµατος διαγράµµισης οδών, ισχύει το Ευρωπαϊκό πρό-
τυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγο-
ρίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας, UVI για την επιταχυνόµενη γήρανση και UV και BR2 για 
την επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

►να αποτελείται από χρωστική, αλκυδικές ρητίνες, χλωριωµένο ελαστικό και τους κατάλλη-
λους οργανικούς διαλύτες, 

►Το ποσοστό του χλωριωµένου ελαστικού, επί του συνδετικού και αλκυδικού χρώµατος, 
πρέπει να είναι >=8% κ.β. και να καθορίζεται ρητά στην προσφορά του προµηθευτή, 

►όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα, να εξατµίζεται και να δίνει σταθερό υµένα, 

►να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια, που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία, κα-
τά την εφαρµογή της διαγράµµισης, ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος, 

►να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων, λόγω τριχο-
ειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει, στα σφαιρίδια, τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει 
λωρίδα διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά, 

►να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα 
στο δοχείο, µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους και να επανέρχεται εύκολα, µε 
ανάδευση, στην αρχική κατάσταση, 

►Όταν ξηραίνεται, στην επιφάνεια του οδοστρώµατος, να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση και 
να µη µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυ-
κλοφορίας και της παρόδου του χρόνου, 

►Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών, 

►Να έχει παράγοντα φωτεινότητας > 0,85. 

►Να έχει καλυπτική ικανότητα > 85%. 

►Χρωµατικές συντεταγµένες χ, ψ, σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του ΕΝ 1871:2000. 

►Να έχει περιεκτικότητα σε TiO >=13% κ.β. 

Το ποσοστό TiO στο χρώµα, προσδιορίζεται σύµφωνα µε το A5TM D1394 – Αναγωγική µέ-
θοδος JONES. 

►Να έχει ιξώδες 75-80 K.U. (KREBS UNITS 25C). 

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562. 

►Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK-UP TIME) <=20 min. 
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Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το A5TM D711. 

►Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) >=3. Η λεπτότης των κόκκων προσδιορίζεται σύµ-
φωνα µε το ASTM D1210. 

►Επίδραση ασφάλτου ∆β=0,05 (κατηγορία BR2 πίνακας 4 της ΕΝ 1871 : 2000 

►Να έχει αντοχή στο νερό. 

►Να έχει αντοχή σε φθορά, µετά θέρµανση >= 50 Kgr. Η αντοχή σε φθορά, µετά θέρµανση 
προσδιορίζεται ως ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα, πάχους περίπου 80 µ., πάνω σε γυάλινο δοκίµιο δια-
στάσεων 15 cm Χ 7 cm, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 
24 ώρες µετά τη διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται, σε πυριαντήριο, επί 3 ώρες, σε θερµοκρασία 
1050 C - 1100 C και εν συνεχεία κλιµατίζεται, επί 30 λεπτά, σε θερµοκρασία 250 ± 20 C και σχετική 
υγρασία 50% ± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς, σύµφωνα µε το ASΤM D968. Η άµµος που 
χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN ˝196-1. 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώδεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης, ό-
ταν δοκιµάζεται, όπως περιγράφεται ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται, µε υµενογράφο, σε υγρό υµένα 127 µ., πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδή-
ρου, διαστάσεων 7,5 cm Χ 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 Kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. 

Ο υµένας ξηραίνεται στους 210 C - 260 C, σε οριζόντια θέση, επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαί-
νεται σε πυριαντήριο, σε θερµοκρασία 550 C + 20 C, επί 2ωρο, ψύχεται, σε θερµοκρασία δωµατίου, 
τουλάχιστον επί µισή ώρα και κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο, διαµέτρου 12,5 mm. 

Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώ-
σεις, εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιµάζεται, ως ακολούθως : 

Το χρώµα εφαρµόζεται, µε υµενογράφο, σε υγρό υµένα 380µ., σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. 

Ο υµένας ξηραίνεται στους 210 C - 260 C, σε οριζόντια θέση, επί 72 ώρες. 

Το δοκίµιο εµβαπτίζεται, κατά το ήµισυ, σε αποσταγµένο νερό, σε θερµοκρασία δωµατίου, για 
18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 

Το χρώµα, όταν ψεκάζεται, σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υ-
γρού υµένα περίπου 400µ., πρέπει να δίνει υµένα, ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφά-
νεια λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα (και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια). Το χρώ-
µα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό, όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

Επειδή το Κ.Ε.∆.Ε., προς το παρόν, δεν έχει τον απαιτούµενο, από το ΕΝ 1871, εξοπλισµό, 
για την δοκιµή αποθήκευσης, η δε εναλλακτική λύση του 187΄ (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι 
πρακτικά αδύνατη για την εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού, η δοκιµή αυτή θα γίνεται σύµ-
φωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι >6. 

Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΒΜ5/30757/18-10-84 (Φ.Ε.Κ. 799 Τ. Β΄/9-11-84). 

Για τη συσκευασία ισχύει η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραµµί-
σεων οδών, µε λευκό ή κίτρινο χρώµα», έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου 
ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων, σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις δια-
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γραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 3012678/1852/99/19-7-90 έγγραφο του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές 
και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (Φ.Ε.Κ./567/Β/90), «Περί επικινδύνων πα-
ρασκευασµάτων» και το Παράρτηµα Ι της απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (Φ.Ε.Κ. 705/Β΄/20-9-94), «Περί 
επικίνδυνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn τις ενδείξεις που αφορούν 
τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R-R11 (πολύ εύφλεκτο) και R20 (επιβλαβές όταν εισπνέεται) 
και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις S. 

S16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα, 

S25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια, 

S29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση, 

S33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας», 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (Φ.Ε.Κ. 886/Β΄/30-10-91), «Περί καθορισµού 
κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης, σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», ό-
πως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (Φ.Ε.Κ. 431/Β΄/17-5-95). 

 

2) Κίτρινο αλκυδικό χρώµα διαγράµµισης οδών 

 Όλα τα χρώµατα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε την προσωρινή Τεχνική 
Προδιαγραφή της ∆/νσης Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων (∆14) ,τις πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων [Αριθµός ΒΜ5/0/30042/13 –01-79 (Φ.Ε.Κ. 
190/23-02-79 ΤΈΥΧΟΣ Β΄)] και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για υλικά Οριζόντιας Σήµανσης Οδών. 

 

Αναλυτικότερα: 

1/ Ποσοστό χρωστικής, κατά βάρος 57 – 60 % 

2/ Μη πτητικά συνδετικά, ποσοστό κατά βάρος του συνδετικού ≥ 41 % 

3/ Ελεύθερο ύδωρ, ποσοστό κατά βάρος επί του χρώµατος ≤ 1 % 

4/ Ποσοστό του χλωριοµένου ελαστικού επί του συνδετικού του αλκυδικού ≥ 8% 

5/ Ειδικό βάρος (kgr / ltr) ≥ 1.45 

6/ Χονδρά τεµάχια και πέτσες (συγκρατούµενα εις το Αµερικάνικο πρότυπο κόσκινο Νο325) ≤ 1 % 

7/ Ιξώδες (κατά KREBS) 75 - 80 

8/ Χρόνος ξήρανσης ≤ 20 min 

9/ Λεπτότητα κόκκων (κατά HEGMAN) ≥ 3 

10/ Επίδραση ασφάλτου ∆β=0,05 (κατηγορία BR2 πίνακας 4 της ΕΝ 1871 : 2000 

11/ Καλυπτική ικανότητα > 85% 

►Συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια του προτύπου ΕΝ1423 

►∆ιάρκεια ζωής εντός των δοχείων, 12 µήνες 
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3) Υαλοσφαιρίδια (σφαιρίδια αντανάκλασης) 

Ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και µείγµατα αυτών», σε συνδυασµό µε το ∆14β/οικ.57023/17-04-03 έγγραφο του Κ.Ε.∆.Ε. 
Για τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5/30757/18-10-84 
(Φ.Ε.Κ. 799/Β΄/9-11-84) και για τη συσκευασία ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του «τεύχους οδηγιών 
κατασκευής διαγραµµίσεως οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα», έτους 1982. 

 Σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423, η κοκκοµετρική διαβάθµιση των υάλινων 
σφαιριδίων διαγράµµισης οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω : 

 
Κόσκινα ISO 565 – R40/3 µm Συνολικό συγκρατούµενο βάρος % 

850 0 έως 2 
710 0 έως 10 
425 25 έως 65 
250 70 έως 95 
150 95 έως 100 

 
 Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης 
και το 20% επικάλυψη επίπλευσης. 

Ο παραγωγός, ο οποίος οπωσδήποτε να είναι εφοδιασµένος µε πιστοποίηση κατά ISO 9001, 
θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και 
επίπλευσης. 

Τα αναφερόµενα, στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυµητά. 
 Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουµένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυµητά και θα 
αξιολογηθούν, όπως επίσης και µερικές αποκλίσεις από τα ζητούµενα. 

 

                                                                                                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
Ανήκει στην µε αριθµ. 20625/1710/05-03-2013 
∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Προµήθεια: 
Αλκυδικού λευκού και κίτρινου χρώµατος διαγράµµισης οδών και υαλοσφαιριδίων 

(σφαιριδίων αντανάκλασης), για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Kgr) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

Kgr ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΧΩ-

ΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

1. 
ΛΕΥΚΟ ΑΛΚΥ∆ΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑ-

ΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 
18.000   

2. 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΚΥ∆ΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 
9.000   

3. 
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ (ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ) 
10.000   

ΣΥΝΟΛΟ (€)  

Φ.Π.Α.     % (€)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΕΥΡΩ)  

 
 
 

Ηµεροµηνία: ____/03/2013 

 
 

        Ο Προσφέρων:_________________ 

 (υπογραφή & σφραγίδα) 


