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Προμήθεια χρωμάτων 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1O

Ακρυλικό πλαστικό χρώμα εξωτερικού χώρου (100%), λευκό Α’ ποιότητας. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε
πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε lt.

Τιμή lt/ τρία ευρώ  και εξήντα  λεπτά                                                                              3,60  ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 2O

Αλκυδικό  βερνικόχρωμα  διαλύτου  (λαδομπογιά)  για  εσωτερική  –  εξωτερική  χρήση  Α’  ποιότητας.  Ήτοι
προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα.

Τιμή λίτρου/ δέκα ευρώ                         10,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 3O

Αστάρι νερού .  Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα

Τιμή λίτρου/ επτά Ευρώ                            7, 00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 4O

Αστάρι νεφτιού. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα

Τιμή λίτρου/ οκτώ Ευρώ                                                         8,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 5O

Διαλυτικό White Spirit. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα.

Τιμή λίτρου/ τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά                                                           3,50 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 6O

Συντηρητικό ξύλου μυκητοκτόνο διαφανές σε συσκευασία 750ml. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και
άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμ..

Τιμή τεμ./ δεκα    Ευρώ.            10,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 7O

Αρμόστοκος  (εσωτ.-εξωτ.)  σε  σωληνάρια  των  340γρ. Ήτοι  προμήθεια  και  παράδοσή σε  πλήρη  και  άριστη
κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά                                3,80 ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 8O

Στόκος σπατουλαρίσματος έτοιμος σε σκόνη σε τεμάχια των 20kg.

Τιμή τεμαχίου/ δέκα Ευρώ  10,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ρολό ριπολίνης 8εκ. Κοντή τρίχα μοχέρ. Προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά.  2,80 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Γυψόκολλα για γυψοσανίδες. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε κιλά

Τιμή κιλού/ εβδομήντα  λεπτά                        0,70 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 11O

Κονταροπινέλα 2,5’’. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ τρία Ευρώ                     3,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 12O

Ρολό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα 18’’ με τρίχα από μαλλί. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και
άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ Δέκα πέντε  ευρώ                   15,00 ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 13O

Στραβοπίνελο 2,5΄΄. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου / δύο ευρώ και πενήντα λεπτά        2,50 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 14O

Σπάτουλα  Νο 16. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ Τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά                                                3,60 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 15O

Σπάτουλα Νο 18. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ τρία Ευρώ και ενενήντα λεπτά          3,90 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 16O

Σπάτουλα Νο 20. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή τεμαχίου/ Τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά                                                    4,40 ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ 17ο

Για την προμήθεια χρώματος κίτρινου για διαγράμμιση άριστης ποιότητας σε lt

Τιμή λίτρου/ επτά  ευρώ                                                  7,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Υδρόχρωμα Α’ ποιότητας. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα.

Τιμή λίτρου/ Ένα ευρώ  και εβδομήντα λεπτά            1,70 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 19O

Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη
σε συσκευασίες των 40kg.

Τιμή κιλού/ έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                   11,50 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 20O

Ρολό ριπολίνης 10εκ. μακριά τρίχα ριγέ. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη
σε τεμάχια.

Τιμή κιλού/ τρία  ευρώ                                                              3,00 ευρώ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.Δ.Σ.

ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΥΔΡΑ     23/01/2017
Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε
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